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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 

1.1) เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ  
บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) มนีโยบำยด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  โดยยดึ

หลกักำรด ำเนินธุรกจิทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้มจีรยิธรรม เคำรพต่อสทิธมินุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี ภำยใต ้
นโยบำยคุณภำพ วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ ดงันี้ 

วิสยัทศัน์ 
เรำคอืนวตักรรมพลงังำนธรรมชำตเิพื่อทุกควำมตอ้งกำร 

พนัธกิจ 

1. สรำ้งรำยไดใ้หแ้ก่ชำวไร่ บนพืน้ฐำนของกำรเกษตรทีม่ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 
2. พฒันำกระบวนกำรและเทคโนโลยกีำรผลติใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลสงูสดุ 
3. สรำ้งผลประโยชน์รว่มกนัระหว่ำงหุน้สว่นแห่งควำมส ำเรจ็ 
4. พฒันำอุตสำหกรรมต่อเนื่องเพื่อใหส้ำมำรถใชท้รพัยำกรไดเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

นโยบายคณุภาพ 

ผลติน ้ำตำลทรำยคุณภำพดว้ยประสทิธภิำพสงูสดุสง่มอบตรงเวลำลกูคำ้มัน่ใจปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 

เป้ำหมำยระยะยำวในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั คอื กำรเป็นหน่ึงในผูน้ ำในกำรผลติน ้ำตำล และผลพลอยไดอ้ื่นจำก
กำรผลติน ้ำตำล  ซึง่เหน็ไดจ้ำกนโยบำยในส่วนธุรกจิน ้ำตำลของบรษิทั ไดแ้ก่  “ผลติน ้ำตำลทรำยคุณภำพสงู ดว้ยประสทิธภิำพ
สงูสุด ส่งมอบตรงเวลำ ลูกคำ้มัน่ใจ ปลอดภยัผูบ้รโิภค” ท ำใหโ้รงงำนน ้ำตำลทัง้ 5 โรงงำนภำยในกลุ่ม จดัไดว้่ำเป็นกลุ่มโรงงำน
น ้ำตำลล ำดบัต้นของกลุ่มผูผ้ลติน ้ำตำลทัง้ประเทศทีม่ปีระสทิธภิำพกำรผลติสูงและผลติน ้ำตำลได้อย่ำงมคีุณภำพ   อกีทัง้ดว้ย
เป้ำหมำยกำรเป็นหน่ึงในผู้ผลติผลพลอยได้อื่นจำกกำรผลติน ้ำตำล  และกำรเหน็ศกัยภำพของธุรกจิต่อเน่ืองจำกธุรกจิน ้ำตำล 
เช่น ธุรกจิเอทำนอล ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้ำ ท ำใหบ้รษิทัมกีำรลงทุนในธุรกจิต่อเนื่องมำโดยตลอด   
  

ในระยะสัน้บรษิัทมีเป้ำหมำยทีจ่ะเป็นหน่ึงในผู้น ำทำงด้ำนกำรบรหิำรต้นทุนและประสทิธภิำพทำงด้ำนกำรผลติ โดย
น ำเอำเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขำ้มำประยุกต์ใชก้บัระบบกำรผลติและกำรจดักำร  นอกจำกนี้ บรษิัทเขำ้ใจว่ำควำมเสีย่งหลกัของ
บรษิทั คอื ปรมิำณออ้ย   โรงงำนน ้ำตำลและธุรกจิต่อยอด ไม่สำมำรถอยู่รอดไดถ้ำ้ขำดออ้ยเขำ้หบี  บรษิทัจงึมเีป้ำหมำยทีจ่ะชว่ย
ลดต้นทุนกำรผลติออ้ย  เพิม่ผลผลติและประสทิธกิำรผลติออ้ยของเกษตรกรชำวไร่ออ้ย เพื่อให ้เกษตรกรชำวไร่สำมำรถอยู่รอด 
รวมถงึกำรสรำ้งผลตอบแทนทีเ่หมำะสมใหแ้ก่เกษตรกรชำวไร่    
 
1.2) การเปล่ียนแปลง และพฒันาการท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

ในปี 2559 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่7/2558-2559 เมื่อวนัที ่30 กนัยำยน 2559 มมีตเิหน็ชอบและอนุมตัิ
แผนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) หรือชื่อเดิมบริษัท ขอนแก่น
แอลกอฮอล ์จ ำกดั จ ำนวนไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ของบรษิทั ต่อมำในปี 2560 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2559-2560 ไดม้มีตยิกเลกิกำรน ำบรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ
บรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมมีตคิวบบรษิทัระหว่ำงบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ทีจ่ะจดัตัง้ขึน้
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ใหม่ทีจ่ะถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) กบับรษิทั บบีพี ีโฮลดิง้ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทั
ย่อยของบรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) โดยปจัจุบนับรษิทัใหม่ทีเ่กดิจำกกำรควบรวมดงักล่ำวจดทะเบยีนจดัตัง้
แลว้เสรจ็ในเดอืน ตุลำคม ปี 2560 ในชื่อ บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั มทีุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 2,532 ลำ้นบำท ประกอบธุรกจิเป็น
บรษิทัโฮลดิง้ ทีล่งทุนในธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑช์วีภำพ 

ในปี 2561 บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหำชน และมแีผนทีจ่ะจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย รำยละเอยีดของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเป็นไปตำมทีบ่รษิทัไดแ้จง้สำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เมื่อวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2561 

 
1.3) ภาพรวมการประกอบธรุกิจของกลุ่มบริษทั 

บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ภำยใตก้ลุ่ม เค เอส แอล เป็นกลุ่มบรษิทัผูผ้ลติและจ ำหน่ำย
น ้ำตำลทรำยใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบรษิทัมโีรงงำนน ้ำตำลทีอ่ยูภ่ำยใตก้ลุ่มธุรกจิทัง้หมด 5 โรงงำน โดยแบ่ง
สำยกำรผลติออกเป็น 3 ภำค ดงันี้ 

 

1. ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ม ี2 โรงงำน ไดแ้ก ่บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) สำขำ อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดั
ขอนแก่น และ สำขำ อ ำเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 

2. ภำคตะวนัตก จงัหวดักำญจนบุร ีม ี2 โรงงำน ไดแ้ก่ บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั และ  บรษิทั น ้ำตำล
ท่ำมะกำ จ ำกดั 

3. ภำคตะวนัออกม ี1 โรงงำน คอื บรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั จงัหวดัชลบุร ี
 

ผลติภณัฑท์ีบ่รษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อยผลติ ประกอบดว้ยผลติภณัฑห์ลกัทีเ่ป็นน ้ำตำล
ทรำย ซึง่สำมำรถจ ำแนกประเภทได ้4 ประเภท คอื น ้ำตำลทรำยดบิ (Raw Sugar), น ้ำตำลทรำยดบิคุณภำพสงู (High Pol Sugar), 
น ้ำตำลทรำยขำว (White Sugar) และน ้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์ (Refined Sugar) และผลติภณัฑเ์สรมิทีเ่กีย่วเน่ืองทีไ่ดจ้ำก
กระบวนกำรผลติน ้ำตำลทรำยอกี เช่น กำกน ้ำตำล (Molasses) กำกออ้ย (Bagasses) และกำกหมอ้กรอง (Filter Cake)  โดย
บรษิทัไดข้ยำยกำรลงทุนต่อยอดจำกกระบวนกำรผลติน ้ำตำล เพือ่สรำ้งมลูค่ำเพิม่ (ดงัแสดงในแผนภำพที ่1.1) คอื 

(1) โรงงำนผลติเอทำนอล  ซึง่ใชผ้สมกบัน ้ำมนั เป็นเชือ้เพลงิส ำหรบัรถยนต ์ใชว้ตัถุดบิคอื กำกน ้ำตำล และน ้ำออ้ย (ปจัจุบนั
อยู่ภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน)) 

(2) โรงงำนผลติก๊ำซชวีภำพ ใชว้ตัถุดบิทีเ่ป็นน ้ำเสยีทีม่ำจำกกระบวนกำรผลติเอทำนอล  มำหมกัใหไ้ดก้๊ำซชวีภำพเป็น
เชือ้เพลงิเสรมิส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ (ปจัจุบนัอยูภ่ำยใตก้ำรบรหิำรของบรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน)) 

(3) โรงงำนผลติปุ๋ยอนิทรยีใ์ชว้ตัถุดบิทีเ่ป็นของเสยีจำกกระบวนกำรผลติน ้ำตำล (กำกหมอ้กรอง) และน ้ำเสยีทีม่ำจำก
กระบวนกำรผลติก๊ำชชวีภำพ และกำรผลติเอทำนอล 

(4) โรงไฟฟ้ำ  ใชว้ตัถุดบิทีเ่ป็นของเสยีจำกกระบวนกำรผลติน ้ำตำล (กำกออ้ย) และก๊ำซชวีภำพทีไ่ดจ้ำกโรงงำนผลติก๊ำช
ชวีภำพเป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ และพลงัไอน ้ำขำยใหก้บัโรงงำนในเครอืและกำรไฟฟ้ำ 
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แผนภาพที ่1.1 : The Relationship between KSL’s Existing Sugar Production and KSL’s Value Added Project 
 

 
 
 
 
ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย มกีำรลงทุนในบรษิทัย่อยและ

บรษิทัร่วมโดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
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กลุ่มธรุกิจ/ช่ือบริษทั 
ทุนช าระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
การ
ลงทุน 

 
ประเภทของธรุกิจ 

 
ธรุกิจน ้ าตาล    

บรษิทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 600.00 90.21% ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 
บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรงุไทย จ ำกดั 1,000.00 95.78% ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 
บรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั 500.00 98.61% ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 
Savannakhet Sugar Corporation  684.76 98.49% เพำะปลกูออ้ย ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย  ประเทศลำว 
Koh Kong Plantation Co., Ltd* 936.98 80.00% เพำะปลกูออ้ยทีเ่กำะกง ประเทศกมัพชูำ 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd 1,167.66 80.00% ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย ประเทศกมัพชูำ 

ธรุกิจสนับสนุน    
บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน)** 
  และบรษิทัย่อย 5 แห่ง  

191.66 23.82% ท่ำเรอื ใหเ้ช่ำคลงัสนิคำ้ และอสงัหำรมิทรพัย ์ ผลติ จ ำหน่ำยแป้งสำล ีและน ้ำมนัปำลม์ 

บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ำกดั 20.00 79.55% บรษิทัรบัอนุญำตสง่ออกน ้ำตำล 
บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้  จ ำกดั 300.00 100.00% ซือ้มำขำยไปน ้ำตำลทรำยในประเทศ และด ำเนินกจิกำรทำงกำรเกษตร 
บรษิทั Wynn In Trading จ ำกดั 487.50 100.00% ธุรกจิซือ้มำขำยไปและใหค้ ำปรกึษำ 

ธรุกิจพลงังานและสารเคมี    
บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน)*** และบรษิทัย่อย 3 
แห่ง บรษิทัรว่ม 1 แห่ง 

2,532.00 40.00% บรษิทัโฮลดิง้ ทีล่งทุนในธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑช์วีภำพ 

บรษิทั โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น  จ ำกดั 800.00 100.00% โรงไฟฟ้ำขนำดเลก็ (SPP) 
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลำยส ์จ ำกดั  480.00 100.00% จดัหำวตัถุดบิส ำหรบักำรเพำะปลกูออ้ย 

ธรุกิจอืน่ๆ    



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

…….….รับรองควำมถกูต้อง 
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หมำยเหตุ 
สดัสว่นกำรลงทุนหมำยรวมถงึ อตัรำกำรถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มรวมกนั 
* ถอืทำงออ้มผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd. 
** บรษิทัร่วม : บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย 5 แห่ง ไดแ้ก่ (1) บรษิทั ท ีเอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั  (2) บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ำกดั (3) บรษิทั 
ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จ ำกดั  (4) บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคำ้ จ ำกดั (5) บรษิทั ท ีเอส ฟลำวมลิล ์จ ำกดั (มหำชน) 
*** บรษิทัร่วม : บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย 3 แห่ง  บรษิทัร่วม 1 แห่ง ไดแ้ก่ (1) บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล จ ำกดั (2) บรษิทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั (3) 
บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (4) บรษิทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกดั (บรษิทัร่วม)  โดยในบรษิทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกดั มบีรษิทัย่อยอกี 3 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ำกดั 840.00 91.02% พฒันำและลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์เพื่อใหเ้ช่ำ และเป็นศนูยฝึ์กอบรมของกลุ่ม 
 

บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ำกดั 0.25 100% ใหบ้รกิำรขนสง่ 
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…….….รับรองควำมถกูต้อง 

หน้ำ 6 

โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทัในกลุ่ม ณ 31 ตุลำคม 2561 ดงันี้ 
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บรษิทัมบีรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมโดยมรีำยละเอยีดสำมำรถจ ำแนกตำมประเภทของธุรกจิไดด้งันี้ 
 
ธรุกิจน ้าตาล 
 
บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 
เป็นบรษิัทผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลและผลพลอยได้อื่นๆ สำขำที่ 1 โรงงำนตัง้อยู่ที่อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น สำมำรถหบีอ้อยได้
สงูสดุที ่35,000 ตนัออ้ย/วนั และสำขำที ่2 โรงงำนตัง้อยู่ทีอ่ ำเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย สำมำรถหบีออ้ยไดท้ี ่18,000 ตนัออ้ย/วนั โดยทัง้สอง
โรงงำนสำมำรถผลติไดท้ัง้น ้ำตำลทรำยดบิ น ้ำตำลไฮโพล น ้ำตำลทรำยขำว และน ้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์
 
บรษิทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 
เป็นบรษิทัผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและผลพลอยไดอ้ื่นๆ โรงงำนตัง้อยู่ที ่อ ำเภอท่ำมะกำ จงัหวดักำญจนบุร ีสำมำรถหบีออ้ยได้สงูสุด
ที ่22,000 ตนัออ้ย/วนัโรงงำนสำมำรถผลติไดท้ัง้น ้ำตำลทรำยดบิ น ้ำตำลทรำยขำว และน ้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์
 
บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 
เป็นบรษิทัผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและผลพลอยไดอ้ื่นๆเดมิโรงงำนตัง้อยู่ที่อ ำเภอท่ำมะกำ จงัหวดักำญจนบุร ีบรษิทัไดย้ำ้ยไปยงั 
อ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุร ีและขยำยก ำลงักำรผลติ สำมำรถหบีออ้ยไดส้งูสดุที ่36,000 ตนัออ้ย/วนั โดยในปจัจุบนัไดก่้อสรำ้งแลว้
เสรจ็ โรงงำนสำมำรถผลติไดท้ัง้น ้ำตำลทรำยดบิ น ้ำตำลทรำยขำว และน ้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์
 
บรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั 
เป็นบรษิัทผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำล และผลพลอยได้อื่นๆ มโีรงงำนตัง้อยู่ที่อ ำเภอ พนัสนิคม จงัหวดัชลบุร ีสำมำรถหบีอ้อยได้สูงสุดที่ 
4,000ตนัอ้อย/วนั ซึ่งก ำลงักำรหบีอ้อยลดลง เนื่องมำจำก บรษิัทมกีำรขยำยเครื่องจกัรส่วนหนึ่งไปที่ประเทศลำว และประเทศกมัพูชำ   
โรงงำนสำมำรถผลติไดท้ัง้น ้ำตำลทรำยดบิ น ้ำตำลไฮโพล น ้ำตำลทรำยขำว และน ้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์
 
Savannakhet Sugar Corporation 
เป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัสมัปทำนพืน้ทีส่ ำหรบัเพำะปลกูออ้ยประมำณ 10,000 เฮกเตอร ์(62,500 ไร่) จำกรฐับำลลำวโดยบรษิทัจะเพำะปลูกออ้ย
เอง และมโีรงงำนน ้ำตำลทีส่ะหวนันะเขด สำมำรถหบีออ้ยไดส้งูสดุที ่3,000 ตนัออ้ยต่อวนั ผลผลติจะเป็นน ้ำตำลทรำยดบิ และผลพลอยได้
อื่นๆ  
 
Koh Kong Plantation Co., Ltd and Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd 
เป็นบริษัทที่ได้รบัสมัปทำนพื้นที่ส ำหรบัเพำะปลูกอ้อยรวมประมำณ 19,100 เฮกเตอร์ (119,375 ไร่)จำกรฐับำลกมัพูชำโดยบรษิัทจะ
เพำะปลูกออ้ยเอง และมโีรงงำนน ้ำตำลทีเ่กำะกง สำมำรถหบีออ้ยไดส้งูสุดที ่6,000 ตนัออ้ยต่อวนั ผลผลติจะเป็นน ้ำตำลทรำยดบิ และผล
พลอยไดอ้ื่นๆ 
 
ธรุกิจพลงังานและสารเคมี 
 
บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 
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ก่อตัง้ขึน้เมื่อตุลำคม 2560 ซึ่งเกดิจำกกำรควบรวมบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิผลติ และจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ชวีภำพของ บรษิัท น ้ำตำล
ขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อยของ บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) โดยบรษิทัแห่งใหม่นี้ ด ำเนินธุรกจิในลกัษณะ
โฮลดิง้คอมปำน ีทีถ่อืหุน้ในบรษิทัต่ำงๆดงันี้ 

- บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำก กำกน ้ำตำล ก ำลงักำรผลติ
เอทำนอล 350,000 ลติร/วนั สดัสว่นกำรถอืหุน้ 99.99% 

- บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำก มนัส ำปะหลงั ก ำลงักำรผลติ
เอทำนอล 150,000 ลติร/วนั สดัสว่นกำรถอืหุน้ 85% 

- บรษิทั อุบลไบโอเอทำนอล จ ำกดั ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำก มนัส ำปะหลงั ธุรกจิแป้งมนั และพลงังำน ก ำลงั
กำรผลติเอทำนอล 400,000 ลติร/วนั สดัสว่นกำรถอืหุน้ 21.28% 

- บรษิทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั ประกอบธุรกจิผลติ และจ ำหน่ำยไบโอดเีซล ก ำลงักำรผลติ 810,000 ลติร/วนั สดัส่วนกำรถอื
หุน้ 70% 
 

ท ำใหบ้รษิทันี้เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเชือ้เพลงิชวีภำพทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ โดยมกี ำลงักำรผลติของบรษิทั
ย่อยและบรษิทัร่วมรวมกนั 1,710,000 ลติรต่อวนั แบ่งเป็นก ำลงักำรผลติเอทำนอลรวม 900,000 ลติรต่อวนั และก ำลงักำรผลติไบโอดเีซล 
810,000 ลติรต่อวนั ซึง่บรษิทันี้จะเป็นบรษิทัหลกั (flagship company)ในกำรขยำยธุรกจิดำ้นผลติภณัฑช์วีภำพต่อไปในอนำคต 

บรษิทั โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 

ก่อตัง้ขึน้เมื่อปลำยปี 2546 เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้เพื่อด ำเนินธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้ำและผลติไอน ้ำโดยใชก้ำกออ้ยเป็นเชือ้เพลงิหลกั 
โดยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพรอ้มกบัไอน ้ำใหโ้รงงำนน ้ำตำล และโรงงำนอื่นๆในกลุ่ม และมไีฟฟ้ำทีเ่กนิควำมต้องกำรของกลุ่ม สำมำรถจ ำหน่ำย
ให้กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคปจัจุบนับริษัทมสีำขำรวม 3 สำขำโดยสำขำที่หน่ึงตัง้อยู่ใกล้เคยีงโรงงำนน ้ำตำล
ขอนแก่น อ.น ้ำพอง จ.ขอนแก่น สำขำทีส่องตัง้อยู่ใกลเ้คยีงโรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ. กำญจนบุร ี(โครงกำรพลงังำนทดแทนบ่อพลอย) 
และสำขำทีส่ำมตัง้อยู่ใกล้เคยีงโรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น อ.วงัสะพุง จ.เลย (โครงกำรเลย) ท ำให้ปจัจุบนับรษิัทมกี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำรวม 
195 MW  

บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลำยส ์จ ำกดั 

บรษิทัจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคใ์นกำรจดัหำ และจดัจ ำหน่ำย วตัถุดบิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเกษตร  เช่น จ ำหน่ำยปุ๋ยอนิทรยี ์ และ
รวมถงึกำรใหบ้รกิำรทำงกำรคำ้ต่ำง ๆ  
 
ธรุกิจสนับสนุน 
 
บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิ้ง จ ำกดั 

จดัตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบรษิทัสง่ออกน ้ำตำลรบัอนุญำตตำมขอ้ก ำหนดของ พรบ. ออ้ยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ด ำเนิน
ธุรกจิเป็นตวัแทนของบรษิทัน ้ำตำลในกลุ่มและบรษิทัน ้ำตำลอื่นๆในกำรสง่ออกน ้ำตำลไปต่ำงประเทศ 
 
บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) (TSTE ) และบรษิทัย่อย 
เป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกจิให้เช่ำคลงัเกบ็สนิค้ำ บรกิำรขนถ่ำยสนิค้ำขึน้เรอืเดนิสมุทร 
บรกิำรท่ำเทยีบเรอืและบรกิำรสนิคำ้ผ่ำนท่ำ  โดยท่ำเรอืและคลงัสนิคำ้ ตัง้อยู่ทีพ่ระประแดง สมุทรปรำกำร รมิแม่น ้ำเจำ้พระยำ  ลกูคำ้สว่น
ใหญ่จะเป็นบรษิัทน ้ำตำลในกลุ่ม KSL โรงงำนน ้ำตำลอื่นทีถ่ือหุน้โดยพนัธมติรทำงกำรคำ้อื่นๆ และลูกค้ำทัว่ไป   นอกจำกนี้ทำงบรษิทั 
ไทยชูกำร์เทอร์มิเนิ้ล จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ซึ่งด ำเนินธุรกิจหลัก ๆ คือ ธุรกิจซื้อ ขำย ให้เช่ำ
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อสงัหำรมิทรพัย ์ธุรกจิผลติแป้งสำล ีธุรกจิผลติถุงกระสอบพลำสตกิ โรงงำนผลติน ้ำมนัปำลม์  และธุรกจิท่ำเรอืคอนเทนเนอร ์(รำยละเอยีด
ดูได้จำกขอ้มูลบรษิัทจดทะเบยีน บรษิัท ไทยชูกำร์ เทอร์มเินิ้ล จ ำกดั (มหำชน)(TSTE) และ บรษิัท ทเีอส ฟลำวมลิล์ จ ำกดั (มหำชน) 
(TMILL)) 
 
บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิ้ง จ ำกดั 
จดัตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2549 ปจัจบุนัด ำเนินธุรกจิ ซือ้มำขำยไปน ้ำตำลทรำยและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ส ำหรบัลกูคำ้ภำยในประเทศ 
นอกจำกนี้บรษิทัไดม้กีำรเพำะปลกูออ้ยในทีด่นิของบรษิทัเอง 
 
บรษิทั Wynn In Trading จ ำกดั  
เป็นบรษิทัด ำเนินธุรกจิซือ้มำขำยไประหว่ำงประเทศ ใหค้ ำปรกึษำ และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยบรษิทัเขำ้ไปถอืหุน้ ในสดัสว่นรอ้ยละ 
100 
 
ธรุกิจอ่ืนๆ 
 
บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ำกดั  
เป็นบรษิัทด ำเนินธุรกจิท ำสวนเกษตรและบ้ำนพกัตำกอำกำศที่จงัหวดักำญจนบุรใีนชื่อ “รเิวอร์แควปำร์คแอนด์รสีอร์ท” โดยให้บรกิำร
บำ้นพกัและใชเ้ป็นทีจ่ดัอบรมสมัมนำใหแ้ก่บุคลำกรภำยในกลุ่ม  และลูกคำ้ทัว่ไป นอกจำกนี้ยงัประกอบธุรกจิใหเ้ช่ำอำคำรส ำนักงำน ย่ำน
ใจกลำงเขตธุรกจิในกรุงเทพมหำนครโดยเป็นเจำ้ของอำคำรลเิบอรต์ีส้แควร ์สลีมซึง่เป็นอำคำรสงู 22 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 6 ชัน้ มพีืน้ทีใ่หเ้ช่ำ
รวมประมำณ19,151 ตำรำงเมตร 
 
บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
เป็นบรษิทัจดัตัง้ใหม่ มวีตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกจิขนสง่น ้ำตำล และสนิคำ้อื่นๆ  ปจัจุบนั ยงัไม่ไดเ้ริม่ด ำเนินกำร 
 
 
 ส ำหรบันโยบำยกำรแบ่งกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในกลุ่มนัน้ จะจดับรษิทัทีม่ลีกัษณะธุรกจิคลำ้ยกนัอยู่ภำยใตบ้รหิำรงำนคณะ
ผูบ้รหิำรเดยีวกนัเช่นบรษิทัในธุรกจิน ้ำตำลทัง้ 4 บรษิทัจะอยู่ภำยใต้กำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำรบรหิำรชุดเดยีวกนั ส่วนบรษิทัใน
ธุรกจิสนบัสนุนธุรกจิพลงังำนและสำรเคมแีละธุรกจิอื่นๆ บรษิทัจะจดัสง่บุคลำกรของบรษิทั เขำ้ไปร่วมเป็นกรรมกำรบรษิทั เพื่อร่วมในกำร
ก ำหนดนโยบำยและในบำงบรษิัทย่อย บรษิทัไดส้่งบุคลำกรของบรษิทัเอง เขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัย่อย เพื่อให้
บรษิทัย่อยดงักล่ำวด ำเนินนโยบำยบรหิำรสอดคลอ้งกบับรษิทัใหญ่ 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 
2.1) โครงสรา้งรายได้ของกลุ่มบริษทั 

ชื่อบริษัท 

% กำรถือหุ้น
ของบริษัท ปี 

2561 

ปี 2561   ปี 2560   ปี 2559   

รำยได้ % รำยได้ % รำยได้ % 

(ล้ำนบำท)   (ล้ำนบำท)   (ล้ำนบำท)   

1. บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) บริษัทหลกั 9,819 38% 8,416 33% 9,864 37% 

2. บริษัท น ำ้ตำลทำ่มะกำ จ ำกดั 90.21% 2,888 11% 3,006 12% 2,499 9% 

3. บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 95.78% 4,274 17% 3,631 14% 3,285 12% 

4. บริษัท น ำ้ตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ ำกดั 98.61% 562 2% 664 3% 534 2% 

5. บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จ ำกดั 79.55% 17 0% 13 0% 15 0% 

6. บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน)* 40.00% 0 0% 2,148 8% 2,144 8% 

7. บริษัท โรงไฟฟ้ำน ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั 100.00% 3,643 14% 2,386 9% 2,525 10% 

8. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส์ จ ำกดั 100.00% 382 1% 362 1% 29 0% 

9. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั 91.02% 193 1% 188 1% 175 1% 

10. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จ ำกดั 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 ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ำกดั 100.00% 0 0% 0 0% 0 0% 

รวม   25,809 100% 25,379 100% 26,307 100% 

หกัรายการระหว่างกัน   -7,996   -9,756   -9,396   

รวมรายได้   17,813   15,623   16,911   

 

* ณ ตุลำคม ปี 2561 บรษิทัไดถ้อืหุน้ทำงออ้มใน บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ผ่ำนบรษิทัร่วม คอื บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่บรษิทัถอื

หุน้รอ้ยละ 40 ของหุน้ทัง้หมด 

**ถอืทำงออ้มผ่ำน   Wynn In Trading  Co., Ltd. 

(ค ำอธบิำยกำรเปลีย่นแปลงของรำยได ้และผลกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกจิ โปรดด ูส่วนที ่3  ฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำน) 
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2.2) การประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์
 
ผลิตภณัฑห์ลกั : น ้าตาล 

 
น ้าตาล : ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

 
บรษิทัเป็นกลุ่มบรษิทัน ้ำตำลในประเทศไทยทีไ่ดผ้่ำนกำรตรวจรบัรองระบบบรหิำรจดักำรคุณภำพตำม “มำตรฐำน SQF 2000”, 

“มำตรฐำน ISO 9001 Version 2000” รวมทัง้ “มำตรฐำนระบบวเิครำะหอ์นัตรำยและจุดวกิฤตทีต่อ้งควบคุม” หรอื HACCP น ้ำตำลทรำยที ่
กลุ่มบรษิทั ผลติสำมำรถจ ำแนกไดต้ำมประเภทและเกรดของควำมบรสิทุธิข์องน ้ำตำลเป็น 4 ชนิด ไดแ้ก่ 

 
น ้ำตำลทรำยดบิ (Raw Sugar)   -  เป็นน ้ำตำลทรำยมคี่ำสสีงูกว่ำ 1,500 ICUMSA สจีะมลีกัษณะเป็นสนี ้ำตำลเขม้ มสีิง่สกปรก

เจอืปนสงู ควำมบรสิทุธิต์ ่ำ กำรขนถ่ำยจะขนถ่ำยในลกัษณะเป็น BULK ไม่ไดใ้สใ่นกระสอบ  น ้ำตำลชนิดน้ีไม่สำมำรถน ำไปบรโิภคโดยตรง
ได ้ ผูซ้ือ้จะตอ้งน ำน ้ำตำลไปผ่ำนกระบวนกำรรไีฟน์หรอืท ำใหบ้รสิทุธิก่์อนเพื่อผลติเป็นน ้ำตำลทรำยขำวหรอืน ้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์   

 
น ้ำตำลทรำยดบิคุณภำพสงู (High Pol Sugar)   -  เป็นน ้ำตำลทรำยมคี่ำสอียู่ระหว่ำง 1,000 - 1,500 ICUMSA สำมำรถน ำไป

บรโิภคไดโ้ดยตรง กำรขนสง่นิยมบรรจุเป็นกระสอบ รำคำจะถูกกว่ำน ้ำตำลทรำยขำวและน ้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์ 
 
น ้ำตำลทรำยขำว (White Sugar) -  เป็นน ้ำตำลทรำยมคี่ำสปีระมำณ 46 – 200 ICUMSA มคี่ำโพลำไรเซชัน่ไม่น้อยกว่ำ 99.50 

ดกีร ีน ้ำตำลประเภทนี้โดยทัว่ไปเป็นน ้ำตำลทรำยทีป่ระชำชนนิยมบรโิภค รวมถงึใชเ้ป็นวตัถุดบิในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรทีต่้องกำร
ควำมบรสิทุธิป์ำนกลำง   

 
น ้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์(Refined Sugar) – เป็นน ้ำตำลทรำยมคี่ำสไีม่เกนิ  45 ICUMSA มลีกัษณะเด่นคอืมคีวำมบรสิทุธิส์งู 

เป็นน ้ำตำลทีนิ่ยมใชใ้นอุตสำหกรรมทีต่อ้งใชน้ ้ำตำลทีม่คีวำมบรสิทุธิม์ำก เช่นอุตสำหกรรมยำ เครื่องดื่มประเภทน ้ำอดัลมและเครื่องดื่ม
บ ำรุงก ำลงั  
 
 ภำยหลงัจำกทีม่กีำรผ่ำนกระบวนกำรผลติน ้ำตำลแลว้ของเหลวทีเ่หลอืทีไ่ม่สำมำรถท ำใหเ้ป็นเมด็น ้ำตำลได ้ หรอืต ่ำกว่ำจุดคุม้ทนุ
ทีจ่ะไปท ำเป็นน ้ำตำลเรยีกว่ำกำกน ้ำตำลกำกน ้ำตำลจดัเป็นผลผลติพลอยไดจ้ำกกำรผลติน ้ำตำลทรำยทีย่งัมมีลูค่ำโดยทัว่ไปจะมี
สว่นประกอบของสำรต่ำงๆคอืน ้ำ 20% น ้ำตำลซโูครส 30% น ้ำตำลอนิเวอรท์ 32%  อนิทรยีส์ำรซึง่ไม่ใช่น ้ำตำล 12% และ เถำ้ 6% และใน
ปรมิำณออ้ย 1 ตนั โรงงำนน ้ำตำลจะไดผ้ลผลติกำกน ้ำตำลประมำณ 45 - 50 กโิลกรมั ดงันัน้ผลผลติกำกน ้ำตำลในแต่ละปีจะมมีำกน้อย
เพยีงใดขึน้อยู่กบัปรมิำณออ้ยเขำ้หบีของโรงงำนน ้ำตำลในแต่ละปี กำกน ้ำตำลสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่ำงกวำ้งขวำงในอุตสำหกรรม
ชวีะ–เคม ี(Biochemistry Industry) ซึง่ไดแ้ก่ อุตสำหกรรมผลติแอลกอฮอลแ์ละโรงตม้กลัน่สรุำ อุตสำหกรรมผลติยสีต ์อตุสำหกรรมผลติผง
ชรูส อุตสำหกรรมอำหำรสตัว ์(โดยผสมกบัมนัส ำปะหลงัและชำนออ้ย) อุตสำหกรรมผลติน ้ำสม้สำยช ูอุตสำหกรรมผลติซอีิว๊และซอสปรุงรส
ต่ำง ๆ ซึง่ถอืเป็นอุตสำหกรรมปลำยน ้ำของกำรผลติน ้ำตำล 

 
ส ำหรบัของเสยีจำกกระบวนกำรผลติน ้ำตำลที่สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ะม ีกำกออ้ย และ กำกหมอ้กรอง   กำกออ้ย เป็น

สว่นของชำนออ้ยทีไ่ดจ้ำกกำรขบวนกำรหบีออ้ยจำกชุดลกูหบีชุดสดุทำ้ย โดยปจัจุบนับรษิทัใชก้ำกออ้ยเป็นเชือ้เพลงิส ำหรบัผลติไฟฟ้ำและ
ไอน ้ำเพื่อใชใ้นกระบวนกำรผลติน ้ำตำล และจ ำหน่ำยใหก้บักำรไฟฟ้ำ ส่วนกำกหมอ้กรอง เป็นกำกทีไ่ดจ้ำกกระบวนกำรกรองตะกอนใน
ระบบสญูญำกำศ กำกหมอ้กรองทีไ่ดส้ำมำรถน ำไปเป็นวตัถุดบิในกำรผลติปุ๋ยเพื่อกำรเกษตรทัว่ไป ในอดตีบรษิทัใหก้ำกหมอ้กรองดงักล่ำว
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แก่ชำวไร่ออ้ยทีน่ ำออ้ยมำส่งโรงงำนเพื่อเป็นกำรส่งเสรมิกำรผลติปลูกออ้ยในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง อย่ำงไรกต็ำม ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัย่อยเริ่ ม
ด ำเนินกจิกำรผลติแอลกอฮอลแ์ละสำรเคมต่ีอเนื่อง  น ้ำเสยีที่ไดจ้ำกโรงงำนจะสำมำรถน ำไปผสมกบักำกหมอ้กรอง ผ่ำนกระบวนกำรย่อย
สลำย (BIODECOMPOSE) ซึง่จะไดผ้ลติภณัฑปุ๋์ยอนิทรยีท์ีม่คุีณภำพเหมำะสมแก่เกษตรกรชำวไร่ออ้ย ซึง่จะท ำใหเ้กดิกำรท ำธุรกจิทีค่รบ
วงจร 

 
น ้าตาล : การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 
 
กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดต่ำงประเทศ 
 ภำพรวมของตลำดน ้ำตำลโลกนัน้  ผลผลติน ้ำตำลโลก ฤดกูำรผลติ 2560/2561 มปีระมำณ 192.8 ลำ้นตนั (มลูค่ำน ้ำตำลทรำย
ดบิ) เพิม่ขึน้ 13.2 ลำ้นตนั หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 7.4 เมื่อเทยีบกบัฤดกูำรผลติ 2559/2560 ในขณะเดยีวกนัควำมตอ้งกำรบรโิภคโลกรวม
เท่ำกบั 183.3 ลำ้นตนั ขยำยตวัเพิม่ขึน้ 2.7 ลำ้นตนั หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 1.5 เมื่อเทยีบกบัฤดกูำรผลติ 2559/2560 กอปรกบัปรมิำณ
น ้ำตำลคงเหลอืปลำยปีเพิม่ขึน้จำกระดบั 68.2 ลำ้นตนั ในฤดกูำรผลติ 2559/2560 เป็น 74.5 ลำ้นตนั ในฤดกูำรผลติ 2560/2561 คดิเป็น
อตัรำรอ้ยละ 41 ของปรมิำณควำมตอ้งกำรบรโิภค หรอืเพยีงพอส ำหรบักำรบรโิภคประมำณ 4.9 เดอืน โดยผลผลติทัว่โลกยงัถูกคำดกำรณ์
ว่ำจะผลติไดเ้กนิควำมตอ้งกำรในปี 2561 จงึสง่ผลใหช้ว่งตน้ปี 2561 รำคำน ้ำตำลตลำดโลกปรบัตวัลดลงตลอดทัง้ปี ปจัจบุนัอยู่ในระดบั 12-
13 เซนตต่์อปอนด ์ จำกเดมิอยูท่ีร่ะดบั 17-18 เซนตต่์อปอนดใ์นปี 2560 
 
แผนภาพที ่2.1: ดลุน ้ าตาลโลก (1,000 ตนั, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP) 

 
 

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

ในช่วงกลำงปี 2561 ซึง่เป็นทีค่ำดกำรณ์ว่ำผลผลติออ้ยในปี 2560/2561 จะดขีึน้มำกกว่ำเดมิ โดยมำจำกประเทศไทยและประเทศ
อนิเดยีทีค่ำดว่ำผลผลติจะดขีึน้ ซึง่ไดส้ง่ผลกระทบใหร้ำคำปรบัตวัลงอย่ำงรวดเรว็จำกระดบัรำคำที ่14 - 15 เซนตต่์อปอนด ์ ชว่งตน้ปี ลงมำ
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ทีร่ะดบั 10 - 13 เซนตต่์อปอนด ์  ในช่วงปลำยปี  โดยจำกกำรประมำณกำรของ F.O.Licht ณ 20 ธนัวำคม 2561 คำดว่ำ ผลผลติในปี 
2561/2562 จะลดลงรอ้ยละ 4.1 จำก 192.8 ลำ้นตนั เป็น 185.0 ลำ้นตนั  สว่นกำรบรโิภคจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 หรอืเพิม่ขึน้จำก 183.3 ลำ้น
ตนั เป็น 186.3 ลำ้นตนั ซึง่จะท ำใหป้รมิำณผลติน ้ำตำลโลกขำดดุล สง่ผลใหป้รมิำณน ้ำตำลคงเหลอืปลำยงวดของโลก ปี 2561/2562 คำด
ว่ำจะลดลงจำก 74.5 ลำ้นตนั เป็น 74.0 ลำ้นตนั หรอืมสีดัสว่นสตอ็กน ้ำตำลต่อปรมิำณกำรบรโิภคอยู่ทีร่ะดบั รอ้ยละ 40 ของกำรบรโิภคซึง่
ระดบัปกตคิอืรอ้ยละ 45 ของกำรบรโิภค 

จะเหน็ไดว้่ำ รำคำน ้ำตำลในชว่ง 2-3  ปีทีผ่่ำนมำมคีวำมผนัผวนค่อนขำ้งมำก  เน่ืองจำกสภำพภูมอิำกำศทีไ่มแ่น่นอน  กำรเกดิ
อุทกภยั ภยัแลง้ หรอือำกำศหนำวจดั ลว้นสง่ผลกระทบต่อรำคำน ้ำตำล นอกจำกนี้ยงัตอ้งค ำนึงถงึปรมิำณสตอ็กน ้ำตำลโลกวำ่อยู่ทีร่ะดบั
เหมำะสมหรอืไม่ ปรมิำณกำรผลติและกำรใชเ้อทำนอล  ปรมิำณกำรเขำ้เกง็ก ำไรของกองทุน และนโยบำยภำครฐัในประเทศผูผ้ลติและ
ผูบ้รโิภคทีส่ ำคญั ทีจ่ะส่งผลต่อรำคำน ้ำตำลตลำดโลกเช่นกนั    
 
แผนภำพที ่2.2: แสดงรำคำน ้ำตำลตลำดโลก (NYBOT#11) ยอ้นหลงั 10 ปี 
 

 
 
ส ำหรบัช่องทำงกำรจ ำหน่ำยในกำรสง่ออกของโรงงำนน ้ำตำลไทย สำมำรถแบ่งเป็นดงันี้ 

 
(1) ขำยผ่ำนเทรดเดอรร์ำยใหญ่ (Traders) เช่น บรษิทั Wilmar, บรษิทั Cofco, บรษิทั Alvean, บรษิทั Sucden เป็นตน้  จำกนัน้ เท

รดเดอรจ์ะน ำน ้ำตำลไทยไปขำยต่อใหผู้ซ้ือ้อื่นๆ ในต่ำงประเทศต่อไป กำรขำยใหก้บัเทรดเดอรจ์ะเป็นกำรลดควำมเสีย่งในเรื่อง
กำรเกบ็เงนิไม่ได ้ และลดควำมยุ่งยำกในกำรจดักำรเรื่องกำรสง่ออก  โดยโรงงำนน ้ำตำลไทยจะรบัผดิชอบกำรขนสง่ถงึท่ำเรอืที่
สง่ออกในประเทศไทยเท่ำนัน้  เช่น FOB Ports @ Bangkok หรอื FOB Ports @ Lamchabang เป็นตน้  

(2) สง่ออกผ่ำนชำยแดนไปยงัประเทศเพื่อนบำ้น เช่น ประเทศลำว และ ประเทศกมัพชูำ  โดยทยอยขำยเป็นจ ำนวนน้อยใหก้บัผูค้ำ้
น ้ำตำลชำยแดน 

(3) ขำยใหก้บัผูผ้ลติเพื่อกำรสง่ออกทีใ่ชน้ ้ำตำลเป็นวตัถุดบิ  เน่ืองจำกในบำงช่วงเวลำ รำคำน ้ำตำลภำยในประเทศสงูกว่ำรำคำน ้ำตำล
ต่ำงประเทศ  ท ำใหผู้ผ้ลติทีใ่ชน้ ้ำตำลเป็นวตัถุดบิ ในกำรผลติสนิคำ้ของตน เพื่อน ำไปสง่ออกไม่สำมำรถแขง่ขนักบัผูผ้ลติอื่นใน
ตลำดโลกได ้  ดงันัน้เพื่อเป็นกำรสง่เสรมิกำรลงทุนดำ้นอุตสำหกรรมอำหำรและเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั ทำงภำครฐัจงึ
เปิดโอกำสใหผู้ผ้ลติเพื่อกำรสง่ออกสำมำรถขออนุญำตซือ้น ้ำตำลไดท้ีร่ำคำน ้ำตำลตลำดโลก โดยอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขทีท่ำงภำครฐั
ก ำหนด 
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กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดในประเทศ 
 ในปี 2561 ประเทศไทยไดม้กีำรปรบัเปลีย่นระบบอุตสำหกรรมออ้ยและน ้ำตำล ซึง่ท ำใหไ้ม่มรีะบบโควตำและไม่มกีำรก ำหนดรำคำ
จ ำหน่ำยน ้ำตำลภำยในประเทศ  ส่งผลใหต้ลำดในประเทศเสร ี และรำคำน ้ำตำลในประเทศจะลอยตวัแปรผนัตำมรำคำน ้ำตำลตลำดโลก 
บวกด้วยพรเีมี่ยมของน ้ำตำลไทย ส่งผลให้ในภำพรวมกำรขำยน ้ำตำลในประเทศ และขำยส่งออกจงึเป็นไปตำมกลไกของตลำด และ
ควำมสำมำรถในกำรผลติของผูข้ำยแต่ละรำยซึง่แตกต่ำงกนัไป ทัง้นี้สดัส่วนกำรขำยน ้ำตำลของกลุ่มบรษิทั สำมำรถดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิ
ไดท้ี ่ตำรำงที ่2.3 อย่ำงไรกด็ ีสำระส ำคญัของพระรำชบญัญตัอิอ้ยและน ้ำตำลไทย ในเรื่องกำรแบ่งปนัผลประโยชน์กบัชำวไร่ยงัคงเดมิ 
 
สภำวะกำรแขง่ขนั และคู่แขง่ขนั 

 

ในปี 2561 ประเทศไทยมโีรงงำนน ้ำตำลทีเ่ดนิเครื่องผลติจ ำนวน 54 โรง (ไม่รวมโรงงำนทีไ่ม่ด ำเนินงำน และใบอนุญำตใหม่ทีย่งั
ไม่ไดก้่อสรำ้งโรงงำน) มกีำรหบีออ้ยรวมประมำณ 135 ลำ้นตนัออ้ย/ปี ผลติน ้ำตำลประมำณ 14.7  ลำ้นตนั  น ้ำตำลตวัเลขประมำณกำร ณ 
ปิดหบี ในส่วนของกำรละลำยนอกฤดู ทำงรำชกำรไม่ไดป้ระกำศตวัเลข แต่โดยปกตปิรมิำณต้องลดลง เพรำะมกีำรสญูเสยีจำกกำรแปร
สภำพน ้ำตำลทรำยดบิเป็นขำว (ขึน้อยู่กบัปรมิำณ และคุณภำพออ้ยเขำ้หบีแต่ละปี) โดยมรีะยะเวลำกำรหบีออ้ยในแต่ละปีประมำณ 4 – 5 
เดอืนเท่ำนัน้(นบัจำกวนัแรกทีม่โีรงงำนเปิดหบีและจบที่โรงงำนสดุทำ้ยปิดหบี) ฤดกูำรหบีออ้ยจะเริม่ประมำณเดอืนพฤศจกิำยนของแต่ละปี
จนถงึประมำณตน้เดอืนเมษำยน  จ ำนวนของโรงงำนน ้ำตำลปจัจุบนัถูกควบคุมจำกทำงภำครฐัโดยผูป้ระกอบกำรโรงงำนน ้ำตำลตอ้งไดร้บั
อนุญำตจำกคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำย และกรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรมก่อน ถงึจะขยำยก ำลงักำรผลติ หรอืยำ้ยฐำนกำร
ผลติ หรอืสรำ้งโรงงำนน ้ำตำลแห่งใหม่ได ้ 
 

ในปี 2561 ประเทศไทยมโีรงงำนน ้ำตำลทีเ่ดนิเครื่องผลติจ ำนวน 54 โรง สำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มโรงงำนน ้ำตำลซึง่เป็นผูผ้ลติรำย
ใหญ่ของประเทศไทยไดเ้ป็น 6 กลุ่มใหญ่ ทีเ่หลอืเป็นผูผ้ลติรำยย่อย โดยกลุ่มโรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น ถอืไดว้่ำเป็นกลุ่มผูผ้ลติทีม่ปีรมิำณ
อ้อยเข้ำหีบเป็นอันดับ 4 มีส่วนแบ่งตลำดประมำณร้อยละ 8 ปจัจุบันมีโรงงำนทัง้หมด 5 โรง ตัง้อยู่ ใน 3 ภูมิภำค คือ ภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (2 โรง) ภำคตะวนัตก (2 โรง) และ ภำคตะวนัออก (1 โรง) โดยตำรำงที ่2.3 แสดงยอดขำยของน ้ำตำล และสดัส่วน
สง่ออกต่อกำรขำยในประเทศ 3 ปียอ้นหลงั 
 
ตารางที ่2.3: ยอดขายน ้ าตาล และสดัส่วนการส่งออกต่อการขายในประเทศ 3 ปียอ้นหลงั 
 

 
 
 
น ้าตาล : การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 

นโยบำยกำรจดัหำวตัถุดบิ 
นโยบำยกำรจดัหำวตัถุดบิเพื่อป้อนโรงงำนจดัเป็นหวัใจส ำคญัอนัดบัต้น ๆ ของโรงงำนน ้ำตำล เน่ืองจำกสภำวะในปจัจุบนัที่

อุตสำหกรรมน ้ำตำลมกี ำลงักำรผลติรวมมำกกว่ำปรมิำณออ้ยทีม่ใีนประเทศท ำใหทุ้กโรงงำนน ้ำตำลต้องหำออ้ยมำป้อนโรงงำนใหไ้ดม้ำก
ที่สุดเพื่อลดต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ต่อหน่วยลง ปจัจุบนัวิธีหลกัที่กลุ่มโรงงำนน ้ำตำลใช้เพื่อกำรจดัหำวตัถุดิบคอืระบบกำรให้กำร
สนบัสนุนทำงกำรเงนิแก่ชำวไร่ หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัในอุตสำหกรรมในระบบ “ เกีย๊ว ”    ระบบกำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิของโรงงำนจะ

ยอดขายและราคาขาย

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

หนว่ย บาทตอ่หนว่ย ลา้นบาท หนว่ย บาทตอ่หนว่ย ลา้นบาท หนว่ย บาทตอ่หนว่ย ลา้นบาท

น า้ตาล 1,091,228  12,526         13,668     687,046    17,362         11,928     875,841    14,939         13,084     

น า้ตาลภายในประเทศ 199,876    17,553         3,508       199,091    19,526         3,887       219,304    19,532         4,284       

น า้ตาลตา่งประเทศ 891,352    11,398         10,160     487,955    16,479         8,041       656,537    13,405         8,801       

% ปรมิาณขายน า้ตาลในประเทศ/ปรมิาณขายน า้ตาลรวม 18% 29% 25%

25592561 2560
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เป็นกำรท ำสญัญำซือ้ออ้ยล่วงหน้ำจำกเกษตรกรโดยทีเ่กษตรกรจะสำมำรถขอเงนิกูจ้ำกโรงงำนน ้ำตำลเพื่อน ำไปใชใ้นกำรลงทุนปลูกออ้ย  
เมื่อถงึฤดเูกบ็เกีย่วชำวไร่จะน ำออ้ยมำสง่ใหแ้ก่โรงงำนและโรงงำนจะหกัค่ำออ้ยดงักล่ำวจำกเงนิกูท้ีไ่ดใ้หแ้ก่เกษตรกรแต่ละรำยไป   

 

กลยุทธท์ีผ่่ำนมำทีบ่รษิทัใชใ้นกำรจดัหำวตัถุดบิคอืกำรท ำใหช้ำวไร่ออ้ยทีส่่งออ้ยใหก้บัโรงงำนไดร้บัผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยำว
ซึง่จะท ำใหช้ำวไร่ออ้ยมแีรงจงูใจทีจ่ะปลูกออ้ยเพื่อป้อนโรงงำนต่อไปและเป็นกำรเตบิโตไปพรอ้มกบัโรงงำน  นโยบำยหลกัของบรษิทัทีใ่ช้
โดยเฉพำะทีภ่ำคอสีำนคอื   “ชำวไร่ร ่ำรวย โรงงำนรุ่งโรจน์”  ซึง่เป็นนโยบำยทีมุ่่งเน้นกำรสรำ้งและสง่เสรมิอำชพีระยะยำวให้แก่ชำวไร่ออ้ย
และเป็นระบบทีต่ดัตวักลำงหรอื “หวัหน้ำโควตำ” ออกไปท ำใหบ้รษิทัสำมำรถรูถ้งึปญัหำของชำวไร่ไดโ้ดยตรงและสำมำรถใหก้ำรช่วยเหลอื
ชำวไร่ได ้ อกีทัง้บรษิทัยงัใหก้ำรสนับสนุนทำงดำ้นเครื่องมอื วชิำกำรและปจัจยักำรผลติเช่นใหเ้งนิกูเ้พื่อซือ้รถขนออ้ยแก่ชำวไร่รำยย่อย
กำรใหก้ำกหมอ้กรองแก่ชำวไร่เพื่อน ำไปใชเ้ป็นปุ๋ยส ำหรบักำรปลูกออ้ยโดยไม่คดิมลูค่ำ กำรส่งผูเ้ชีย่วชำญทำงดำ้นเกษตรมำใหค้วำมรูใ้น
เรื่องกำรปลูกอ้อย กำรป้องกนัและกำรก ำจดัศตัรูพชื กำรกระท ำดงักล่ำวจดัเป็นกลยุทธ์ที่ท ำให้บรษิัทมคีวำมสมัพนัธท์ี่ดกีบัชำวไร่และ
ก่อใหเ้กดิกำรเตบิโตไปพรอ้มๆกนัอย่ำงเป็นระบบ 

 
นโยบำยกำรผลติ 

บรษิทัมุง่เน้นกำรผลติน ้ำตำลทรำยขำวและขำวบรสิทุธิใ์หไ้ดม้ำกทีส่ดุเท่ำทีจ่ะสำมำรถหำตลำดได ้เน่ืองจำกสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นสนิคำ้ 
ทีม่รีำคำขำยสงูและใหผ้ลตอบแทนก ำไรมำกกว่ำ  นอกจำกนี้ บรษิทัยงัคงนโยบำยกำรปรบัปรุงและพฒันำประสทิธภิำพกำรผลติโดยกำรที่
บรษิทัมปีระสทิธภิำพกำรผลติทีด่ ีสงูกว่ำค่ำเฉลีย่ของอตุสำหกรรม จะช่วยใหบ้รษิทัมตีน้ทุนต่อหน่วยลดลง  เพิม่ศกัยภำพในกำรแขง่ขนั 

 
นโยบำยกำรตลำด 

บรษิทัมุง่เน้นกำรขำยตรงใหก้บัภำคอุตสำหกรรมโดยบรษิทัใหค้วำมส ำคญักบัคุณภำพของสนิคำ้และกำรสง่มอบทีต่รงเวลำ   โดย
ลกูคำ้สว่นใหญ่เป็นผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมเครื่องดื่มและขนมหวำนเป็นหลกั   

นอกเหนือจำกกำรกลยุทธก์ำรมุง่เน้นกำรขำยใหก้บัภำคอุตสำหกรรมแลว้ บรษิทัเองยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรขำยน ้ำตำลใหก้บั
ผูป้ระกอบกำรทีเ่ป็นผูผ้ลติผลติภณัฑอ์ำหำรเพื่อกำรสง่ออก (re-exporter) เน่ืองจำกกำรขำยน ้ำตำลใหก้ลุ่มผูผ้ลติดงักล่ำวบรษิทัจะไดร้บั
ผลตอบแทนทีด่กีว่ำกำรขำยสง่ออกทัว่ๆไปเนื่องจำกตน้ทุนค่ำขนสง่ทีถู่กกว่ำ 
 
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีส่ ำคญัของกระบวนกำรผลติน ้ำตำลทรำยจะเกดิจำกน ้ำเสยีทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติ และฝุ่นขีเ้ถ้ำทีเ่กดิ
จำกกำรเผำไหมข้องหมอ้ไอน ้ำ  ซึง่บรษิทัไดค้ ำนึงถงึและหำมำตรกำรป้องกนั ต่ำง ๆ เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และใหเ้ป็นไป
ตำมมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม  

 
น ้าตาล : งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
- ไม่ม ี– 

 
ผลิตภณัฑห์ลกั : ไฟฟ้าและไอน ้า 
 
ไฟฟ้าและไอน ้า : ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

โครงกำรน้ีอยู่ภำยใต ้บรษิทั โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั โดยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ พรอ้มกบัไอน ้ำใหโ้รงงำนน ้ำตำล และโรงงำน
อื่นๆในกลุ่ม และมไีฟฟ้ำทีเ่กนิควำมต้องกำรของกลุ่ม สำมำรถจ ำหน่ำยใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคได้ ปจัจุบนั
บรษิทัมสีำขำรวม 3 สำขำ โดยสำขำทีห่นึ่งตัง้อยู่ใกลเ้คยีงกบัโรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น อ.น ้ำพอง จ.ขอนแก่น มกี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ 65 เม
กะวตัต ์ โดยจ ำหน่ำยใหก้บักำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลติ จ ำนวน 20 เมกะวตัต ์สำขำทีส่องตัง้อยู่ใกลเ้คยีงกบัโรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย อ.บ่อพลอย 
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จ. กำญจนบุร ี(โครงกำรพลงังำนทดแทนบ่อพลอย) มกี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ 90 เมกะวตัต ์โดยจ ำหน่ำยใหก้บักำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลติ จ ำนวน 30 
เมกะวตัต ์และสำขำทีส่ำมตัง้อยู่ใกลเ้คยีงกบัโรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น อ.วงัสะพุง จ.เลย มกี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ 40 เมกะวตัต ์
 
ไฟฟ้าและไอน ้า : การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 
 เน่ืองจำกธุรกจิน้ีเป็นกำรจ่ำยไฟฟ้ำใหก้บักำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลติและกำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำคตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ  ดงันัน้จงึมผีูร้บั
ซือ้ทีแ่น่นอน  จงึไมม่กีำรแขง่ขนักนัทำงกำรตลำด   สว่นไฟฟ้ำอกีสว่นหน่ึงและไอน ้ำ ทำงบรษิทัไดข้ำยใหแ้ก่บรษิทัในเครอื เพือ่ใชส้ ำหรบั
ผลติเอทำนอลและน ้ำตำล   โดย 100% จะเป็นกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศ 
 
ตารางที ่2.7: ยอดขาย และราคาขายเฉลีย่ ของไฟฟ้า ใน 3 ปีย้อนหลงั 

 

 
 

 
ไฟฟ้าและไอน ้า : การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 
นโยบำยกำรจดัหำวตัถุดบิ 

กำรจดัหำวตัถุดบิถอืไดว้่ำเป็นสว่นส ำคญัในกำรประกอบธุรกจิไฟฟ้ำ  โดยเฉพำะอย่ำงยิง่โรงงำนไฟฟ้ำของบรษิทัทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิหลกั
คอืกำกออ้ย   โดยในแต่ละปี ปรมิำณออ้ยเขำ้หบีของบรษิทัจะไม่แน่นอน ดงันัน้ในปีทีม่อีอ้ยเขำ้หบีในปรมิำณน้อย กจ็ะส่งผลกระทบต่อ
ปรมิำณเชือ้เพลงิทีจ่ะใชใ้นโรงไฟฟ้ำได ้  อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัไดม้กีำรเตรยีมควำมพรอ้มโดยกำรจดัซือ้เชือ้เพลงิชวีมวลจำกภำยนอกมำ
รองรบั  เช่น จดัซือ้กำกออ้ยจำกโรงงำนน ้ำตำลขำ้งเคยีง  เป็นตน้ 
 
นโยบำยกำรผลติ 

 (1)   กำรมุ่งเน้นกำรบรหิำรตน้ทุนกำรผลติ 
บรษิทัมุ่งเน้นกำรบรหิำรตน้ทุนกำรผลติใหต้ ่ำทีส่ดุ  โดยต้นทุนของกำรผลติกระแสไฟฟ้ำและไอน ้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นตน้ทุนเชือ้เพลงิ 

และค่ำเสื่อมรำคำ  ดงันัน้กำรใชเ้ชือ้เพลงิอย่ำงมปีระสทิธภิำพจงึเป็นสิง่จ ำเป็น  นอกจำกนี้ กำรผลติใหม้ ีEconomics of Scale กจ็ะเป็น
กำรช่วยลดค่ำใชจ้่ำยคงทีต่่อหน่วยลงมำ   

 
(2)   กำรปรบัปรุงและพฒันำประสทิธภิำพกำรผลติ 
ในกำรทีบ่รษิทัมเีชือ้เพลงิคอื กำกออ้ยเป็นของตนเอง  ดงันัน้กำรควบคุมคุณภำพของเชือ้เพลงิใหเ้หมำะสม เพื่อเกดิประสทิธภิำพ

กำรใชเ้ชือ้เพลงิใหด้ทีีสุ่ด  เช่น กำรควบคุมควำมชืน้ของกำกออ้ย ผ่ำนระบบ Bagasse Dryer หรอืกำรสรำ้งหลงัคำขึน้ปกคลุมเพื่อบงัฝน 
เป็นตน้ 
 
นโยบำยกำรตลำด 

เน่ืองจำกกำรขำยไฟฟ้ำใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ เป็นไปตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระยะยำว  โดยมสีตูรกำรค ำนวณรำคำทีต่ำยตวั 
ตำมรำคำก๊ำซธรรมชำติ และอตัรำแลกเปลี่ยน  ดงันัน้บรษิัทจงึมผีูซ้ื้อที่แน่นอน  แต่อย่ำงไรกต็ำมกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในช่วงเวลำที่กำร
ไฟฟ้ำมคีวำมตอ้งกำรสงู  กจ็ะท ำใหบ้รษิทัไดร้บัรำคำขำยต่อหน่วยทีส่งูขึน้ ส่วนรำคำขำยทีบ่รษิทัขำยใหบ้รษิทัในเครอื  บรษิทัจะก ำหนด
รำคำใหเ้ท่ำกบัรำคำขำยทีบ่รษิทัขำยใหก้บักำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลติ 

ยอดขาย (MW-hour)

ราคาขายเฉลีย่ (THB/MW-hour)

2560

268,893

2,795

2559

275,456

2,935

2561

346,894

2,940
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ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
โครงกำรดงักล่ำวไดผ้่ำนกำรศกึษำผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม (EIA) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ส ำหรบัโรงงำนทีข่อนแก่นไดร้บักำรขีน้

ทะเบยีนกบั CDM Executive Board เพื่อรบักำรสนบัสนุนใหเ้ป็นโครงกำร CDM (ตำมอนุสญัญำเกยีวโต โปโตรคอล) ซึง่ลดกำรปลดปล่อย
ก๊ำซเรอืนกระจก 

  
ไฟฟ้า และไอน ้า:งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ 
 
- ไม่ม ี- 
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3. ปัจจยัความเส่ียง  
 

            ปจัจยัควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของผู้ลงทุนอย่ำงมนีัยส ำคญั
สำมำรถสรุปไดด้งันี้  

 
ความเส่ียงจากการจดัหาวตัถดิุบ – อ้อย 
บรษิัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) เป็นอุตสำหกรรมที่ผลติน ้ำตำลทรำยเป็นหลกัซึ่งใชอ้้อยเป็นวตัถุดบิหลกั นอกจำกนี้

บรษิทัยงัมกีำรลงทุนในโครงกำรต่อยอดอื่นๆ ทีใ่ชผ้ลติภณัฑผ์ลพลอยไดแ้ละของเสยีทีไ่ดจ้ำกกระบวนกำรผลติน ้ำตำลมำเป็นวตัถุดบิเพื่อ
สรำ้งมลูค่ำเพิม่ ดงันัน้ผลประกอบกำรบรษิทัจะพึง่พงิต่อปรมิำณออ้ยซึง่เป็นวตัถุดบิตน้ทำงเป็นส ำคญั   

ควำมผันผวนของปริมำณอ้อยจะเกิดจำกสำเหตุหลัก 2 ประกำรคือ (1) ปริมำณพื้นที่ในกำรเพำะปลูกอ้อย (จ ำนวนไร่) ที่
เปลีย่นแปลงไปซึง่อำจจะเกดิจำกกำรทีเ่กษตรกรเปลีย่นไปเพำะปลูกพชืไร่อื่นทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูกว่ำ รวมถงึเกดิจำกนโยบำยกำรสง่เสรมิ
ของภำครฐั (2) ผลผลติออ้ยต่อพืน้ทีเ่พำะปลกู (ตนัออ้ยต่อไร่) ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่สว่นใหญ่เกดิจำกสภำวะอำกำศทีเ่ปลีย่นแปลง เช่น ภยั
แลง้ และน ้ำท่วม อนัเนื่องมำจำกสภำวะโลกรอ้น 

ผลกระทบที่อำจเกดิขึ้นจำกปรมิำณอ้อยลดลงท ำให้บรษิัทมีปรมิำณกำรผลติที่ลดลง  ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉพำะในส่วนของ
ต้นทุนคงทีต่่อหน่วยสงูขึน้  ก ำไรต่อหน่วยลดลง และสุดทำ้ยส่งผลใหก้ ำไรของบรษิทัลดลง  ยิง่ไปกว่ำนัน้ในปีทีม่ปีรมิำณอ้ อยต ่ำ จะเกดิ
ภำวะในกำรแย่งซือ้ออ้ยจำกโรงงำนน ้ำตำลบรเิวณใกลเ้คยีงมำกขึน้  

ดงันัน้เพื่อลดผลกระทบจำกควำมเสีย่งขำ้งต้น บรษิทัจงึไดใ้หก้ำรสง่เสรมิและช่วยเหลอืแก่เกษตรกรชำวไร่ออ้ย ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง
ของเงนิกูใ้นกำรลงทุนเพำะปลกู  กำรสนบัสนุนในสว่นของวตัถุดบิในกำรเพำะปลกู  กำรท ำระบบชลประทำน กำรน ำเทคโนโลยเีขำ้มำช่วย
เพิม่ผลผลติและประสทิธภิำพกำรผลติ  กำรลดบทบำทของพ่อคำ้คนกลำงซือ้ขำยอ้อย ซึง่ควำมช่วยเหลอืทัง้หมดส่งผลใหช้ำวไร่มีฐำนะ
ควำมเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้   

 
        ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้าตาลตลาดโลก 

ในกำรซือ้ขำยน ้ำตำลในตลำดโลกนัน้ น ้ำตำลจดัไดว้่ำเป็นสนิคำ้หนึ่งทีม่คีวำมผนัผวนทำงดำ้นรำคำสงูเมื่อเทยีบกบัสนิคำ้เกษตร
อื่นๆ โดยรำคำน ้ำตำลตลำดโลกจะขึน้อยู่กบัปจัจยัหลำยอย่ำง เช่น อุปสงค ์อุปทำนของประเทศผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค ผูส้ง่ออก และผูน้ ำเขำ้ กำร
เกง็ก ำไรจำกนักเกง็ก ำไร รวมถึงสภำพภูมอิำกำศทีเ่อือ้อ ำนวยกบักำรเพำะปลกูในแต่ละประเทศ นโยบำยกำรส่งเสรมิ กำรแทรกแซง กำร
สง่ออก กำรน ำเขำ้ของอุตสำหกรรมน ้ำตำลและภำครฐั โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศทีพ่ฒันำแลว้  อกีทัง้ในปจัจุบนัรำคำน ้ำตำลยงัมสีว่นหน่ึง
ทีส่มัพนัธก์บัรำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิดว้ย เนื่องจำกออ้ยและกำกน ้ำตำลสำมำรถน ำไปผลติเป็นแอลกอฮอลห์รอืทีเ่รยีกว่ำ “เอทำนอล” ส ำหรบั
ผสมกบัน ้ำมนัเพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในรถยนตไ์ด ้ดว้ยปจัจยัดงักล่ำว สง่ผลใหร้ำคำซือ้ขำยน ้ำตำลในตลำดโลกค่อนขำ้งผนัผวนสงู  

โดยทัว่ไปโรงงำนน ้ำตำลในประเทศไทยมภีำระผูกพนัในกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำลใหเ้พยีงพอต่อควำมต้องกำรภำยในประเทศก่อน  
สว่นน ้ำตำลทีเ่หลอืนัน้โรงงำนจงึจะสำมำรถน ำไปขำยสง่ออกได ้ โดยแต่ละปีส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำยจะประมำณกำร
ปรมิำณควำมตอ้งกำรบรโิภคภำยในประเทศ ทีเ่รยีกว่ำ โควตำ ก และจะจดัสรรโควตำดงักล่ำวใหแ้ก่โรงงำนน ้ำตำลแต่ละแห่งตำมสดัสว่น
ของปรมิำณน ้ำตำลทีผ่ลติได ้ ส่งผลใหส้ดัสว่นของน ้ำตำลภำยในประเทศ และน ้ำตำลส่งออกของแต่ละโรงงำนจะค่อนขำ้งใกลเ้คยีงกนั  ซึง่
จะอยู่ระหว่ำง 20:80 ถึง 30:70 ขึน้อยู่กบัปรมิำณอ้อยเขำ้หบีทัว่ทัง้ประเทศ ดงันัน้ยอดขำยของธุรกจิน ้ำตำลจะมคีวำมผนัผวนตำมรำคำ
น ้ำตำลตลำดโลกอยู่ประมำณ 70 – 80% อย่ำงไรกต็ำมในแง่ของต้นทุนกำรผลติน ้ำตำล ค่ำอ้อยซึ่งเป็นต้นทุนหลกัจะเป็นไปตำมระบบ
แบ่งปนัผลประโยชน์ 70:30 นัน้หมำยควำมว่ำในกรณีทีร่ำคำน ้ำตำลปรบัตวัลดลง 100 บำท ชำวไร่จะไดร้บัผลกระทบต่อค่ำออ้ยทีป่รบัตวั
ลดลงรอ้ยละ 70  สว่นโรงงำนจะไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 30  

สบืเนื่องจำกในช่วง 3 - 4 ปีทีผ่่ำนมำ รำคำน ้ำตำลตลำดโลกมคีวำมผนัผวนค่อนขำ้งมำก โดยรำคำเคยปรบัขึน้ไปสงูสุดที ่ 32 
เซนต์ต่อปอนด ์และมปีรบัระดบัลงมำที่ 25, 20, 15 เซนต์ต่อปอนด ์และลงมำต ่ำสุดช่วงกลำงปี 2561 อยู่ที ่10 - 12 เซนต์ต่อปอนด ์กำรที่
รำคำผนัผวนค่อนขำ้งรุนแรงเช่นน้ี เน่ืองจำกผลผลติน ้ำตำลทัว่โลกมมีำกขึน้ ประกอบกบักำรลอยตวัของรำคำขำยน ้ำตำลในประเทศเป็นไป
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ตำมทศิทำงเดยีวกบัรำคำน ้ำตำลตลำดโลก ถ้ำบรษิัทไม่สำมำรถก ำหนดรำคำขำยใหไ้ด้อย่ำงน้อยเท่ำกบัระดบัรำคำที่ใชส้ ำหรบัก ำหนด
รำคำอ้อยได้ จะส่งผลกระทบค่อนขำ้งรุนแรงต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ดงันัน้เพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของ
รำคำน ้ำตำลตลำดโลก บรษิทัจงึไดม้กีำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรท ำสญัญำซือ้ขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำผ่ำนสถำบนักำรเงนิ  ซึง่กำรป้องกนั
ควำมเสีย่งดงักล่ำวและท ำให้บริษัทสำมำรถคงรกัษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรไม่ให้ขึน้อยู่กบัควำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของรำคำ
น ้ำตำลตลำดโลกมำกเกนิไป   
  แต่อย่ำงไรกต็ำม ปจัจุบนับรษิัทลดกำรพึ่งพงิรำยได้หลกัจำกน ้ำตำล โดยบรษิัทได้ขยำยธุรกจิเอทำนอลร่วมกบัพนัธมติรทีม่ี
ศกัยภำพและเชีย่วชำญดำ้นพลงังำน รวมทัง้สำมำรถต่อยอดธุรกจิและขยำยกจิกำรดำ้นพลงังำนใหเ้ตบิโตไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ส่งผล
ใหผ้ลประกอบกำรของบรษิทัในภำพรวมยงัคงมกี ำไร แมจ้ะเผอญิกบัสภำวะควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลทีป่รบัลดลงอย่ำงรุนแรง 
 
            ความเส่ียงจากนโยบายภาครฐั 

อุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลในประเทศไทยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและก ำกบัดูแลโดยคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลภำยใต้
พระรำชบญัญตัอิอ้ยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ซึง่มสีำระส ำคญัของกำรควบคุม ในกำรก ำหนดกำรจดัสรรช่องทำงกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำล
ออกเป็นระบบโควตำ (โควตำ ก ส ำหรบัน ้ำตำลภำยในประเทศ และโควตำ ข และ ค ส ำหรบัน ้ำตำลขำยต่ำงประเทศ) กำรควบคุมรำคำ
จ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยภำยในประเทศ  กำรจดัสรรส่วนแบ่งรำยไดข้องระบบระหว่ำงโรงงำนน ้ำตำลและเกษตรกรชำวไร่ออ้ยภำยใตร้ะบบ
แบ่งปนัผลประโยชน์ 70 : 30 และกำรควบคุมกำรเขำ้มำท ำธุรกจิของผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ เป็นตน้ จะเหน็ไดว้่ำนโยบำย กฎระเบยีบต่ำง 
ๆ ทีอ่อกโดยคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำย ลว้นมผีลกระทบต่อต้นทุนกำรผลติ และผลประกอบกำรของบรษิทั เช่น ระบบแบ่งปนั
ผลประโยชน์ 70 : 30 จะเป็นทีม่ำของกำรค ำนวณรำคำออ้ยทีโ่รงงำนน ้ำตำลจะต้องจ่ำยใหก้บัชำวไร่ นโยบำยกำรปรบัรำคำขำยน ้ำตำล
ภำยในประเทศ หรอืนโยบำยกำรเปิดเสรขีองธุรกจิน ้ำตำล รวมถึงนโยบำยส่งเสรมิกำรเกษตร เช่น นโยบำยส่งเสรมิกำรปลูกต้นปำลม์ 
หรือกำรประกนัรำคำมนัส ำปะหลงัจะส่งผลในแง่ลบต่อบริษัท เนื่องจำกพื้นที่เพำะปลูกอ้อยลดน้อยลงเพรำะเกษตรกรชำวไร่หนัไป
เพำะปลกูพชืทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูกว่ำ เป็นตน้ 

ในช่วงเดอืนพฤษภำคม 2559 รฐับำลบรำซลิได้ยื่นค ำร้องต่อองค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) กล่ำวหำว่ำรฐับำลไทยมมีำตรกำร
อุดหนุนใหก้บัอุตสำหกรรมออ้ยและน ้ำตำล จนส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมน ้ำตำลของบรำซลิ ซึง่ตลอดปี 2560 รฐับำลไทยไดเ้ร่งเจรจำ
และท ำควำมเขำ้ใจกบัรฐับำลบรำซลิถึงกำรด ำเนินกำรแก้ไขของไทย เช่น กำรปรบัโครงสร้ำงอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย กำร
ลอยตวัรำคำน ้ำตำลทรำยใหเ้ป็นไปตำมกลไกของตลำด กำรยกเลกิกำรก ำหนดโควตำน ้ำตำลทรำยและใหม้กีำรส ำรองน ้ำตำลทรำยตำม
ปรมิำณส ำรองทีก่ ำหนด เพื่อใหเ้พยีงพอต่อกำรบรโิภคภำยในประเทศ เป็นต้น โดยในเดอืนเมษำยน 2561 รฐับำลบรำซลิได้ชะลอกำร
พจิำรณำแนวทำงต่อไทย โดยขอให้รฐับำลไทยมกีำรประชุมชีแ้จงควำมก้ำวหน้ำอย่ำงสม ่ำเสมอจนกว่ำรฐับำลไทยจะด ำเนิ นกำรปรบั
โครงสรำ้งอุตสำหกรรมออ้ยและน ้ำตำลทรำย และแกไ้ขพระรำชบญัญตัอิอ้ยและน ้ำตำลทรำย รวมถงึระเบยีบและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งแลว้
เสรจ็  

อย่ำงไรกต็ำม กฎระเบยีบและแนวทำงปฏบิตัติำมโครงสรำ้งอุตสำหกรรมออ้ยและน ้ำตำลทรำยใหมน่ี้ ยงัอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ซึง่
บรษิทัไดต้ดิตำมควำมเสีย่งนี้อย่ำงใกลช้ดิและยนิดทีีจ่ะก ำหนดแผนงำนทีเ่กีย่วขอ้งใหส้ำมำรถปฏบิตัติำมกฎหมำยไดอ้ย่ำงถูกตอ้งต่อไป 
 
             ความเส่ียงจากการเกิดหน้ีเสียจากระบบการให้สินเช่ือชาวไรอ้่อย (เงินเก๊ียว) 
             ในกำรประกอบกจิกำรโรงงำนน ้ำตำลจะมกีำรปล่อยเงนิกู ้หรอืเงนิสนบัสนุนอื่นๆ ใหก้บัชำวไร่เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใน
กำรเพำะปลกูออ้ย หรอืทีเ่รยีกวำ่ “กำรเกีย๊วออ้ย” ซึง่เป็นเสมอืนกบักำรจองออ้ยส ำหรบัเขำ้หบีในโรงงำน  ภำยหลงัจำกทีอ่อ้ยโตขึน้พรอ้ม
ตดั จะเป็นชว่งเดยีวกบัชว่งโรงงำนน ้ำตำลเริม่เปิดหบีออ้ย เกษตรกรชำวไร่ออ้ยจะตดัออ้ยและสง่ออ้ยใหก้บัโรงงำนและรบัเงนิค่ำออ้ย โดยมี
กำรหกัเงนิกูย้มืหรอืเงนิสนบัสนุนอื่นๆ ออก  ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรเกีย๊วออ้ยคอื ชำวไร่ไม่สำมำรถสง่ออ้ยหรอืจ่ำยช ำระเงนิสง่เสรมิ (เงนิ
เกีย๊ว) คนืตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดซึง่อำจมสีำเหตุมำจำกภยัธรรมชำต ิสภำพภมูอิำกำศ หรอืควำมแหง้แลง้ทีท่ ำใหผ้ลผลติออ้ยลดน้อยลง 
หรอืเกดิควำมเสยีหำยจำกโรคระบำด สง่ผลใหห้นี้ทีเ่กดิจำกกำรเกีย๊วออ้ยกลำยเป็นหนี้เสยี จงึท ำใหบ้รษิทัตอ้งตัง้ส ำรองหนี้สงสยัจะสญู
เพิม่ขึน้ 



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

 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

หน้ำ 20 
 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทไดค้ ำนึงถงึปจัจยัควำมเสีย่งดงักล่ำวจงึไดม้กีำรพฒันำระบบกำรเกี๊ยวออ้ยใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ โดยน ำ
ระบบดำวเทยีม (GPS) ในกำรตรวจสอบและส ำรวจพืน้ทีป่ลูกออ้ยมำช่วยในกำรลดปญัหำกำรอำ้งสทิธคิวำมเป็นเจำ้ของไร่ออ้ยและยงัใช้
ส ำหรบักำรวำงแผนกำรจดัหำออ้ย อกีทัง้บรษิทัได้พฒันำโปรแกรมบนแทบ็เลต็ เพื่อกำรตดิตำมออ้ยและหนี้สนิของเกษตรกรแต่ละรำยได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมถงึพฒันำระบบฐำนขอ้มลูชำวไร่ทัง้ในดำ้นควำมสำมำรถในกำรเพำะปลูก ลกัษณะกำรก่อหนี้ ขอ้มูลหลกัประกนั 
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหนี้ เพื่อช่วยวเิครำะหว์งเงนิในกำรใหส้นิเชื่อทีเ่หมำะสมกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้และมลูค่ำทรพัย์สนิ
ค ้ำประกนั ท ำใหป้จัจุบนัหน้ีเสยีของบรษิทัค่อนขำ้งต ่ำ  

 
 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศยงัคงส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
เนื่องจำกบรษิทัมกีำรส่งออกน ้ำตำลประมำณรอ้ยละ 70 - 80 ของยอดขำย รวมถงึกำรน ำเขำ้เครื่องจกัร อุปกรณ์ และกำรด ำเนินธุรกจิใน
ต่ำงประเทศ แต่อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มบรษิทัไดม้กีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งโดยกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward 
Contract) หรอืกำรบรหิำรอตัรำแลกเปลีย่นแบบ Natural Hedging โดยกำรน ำเงนิจำกกำรขำยผลติภณัฑน์ ้ำตำลทีเ่ป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ
มำจ่ำยช ำระค่ำใชจ้่ำยทีเ่ป็นเงนิสกุลต่ำงประเทศเดยีวกนั  

กำรก ำหนดรำคำอ้อยผ่ำนระบบแบ่งปนัผลประโยชน์ 70 : 30 ท ำให้บรษิัทมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนน้อย เนื่องจำก
ต้นทุนค่ำอ้อยของบริษัทผนัผวนตำมอตัรำแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกนั จึงท ำให้รำยได้และต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษัทสมัพนัธ์ตำมอตัรำ
แลกเปลีย่นในทศิทำงเดยีวกนั นอกจำกนี้ยงัมกีำรตดิตำมควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลีย่นอย่ำงใกลช้ดิ เพื่อใหด้ ำเนินกำรไดท้นัต่อ
สถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไม่อนุมติัวาระท่ีเสนอ 
ตระกูลชินธรรมมติร์และบริษัทของตระกูลชนิธรรมมติร์ถือหุ้นในบรษิัทมำกกว่ำ ร้อยละ 60 ของจ ำนวนทุนเรียกช ำระแล้ว

ทัง้หมด  สดัส่วนดงักล่ำวท ำใหก้ลุ่มตระกูลชนิธรรมมติร ์สำมำรถควบคุมกำรออกเสยีงลงมตใินวำระทีต่อ้งใชเ้สยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ ยกเวน้เรื่องทีก่ฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก ำหนดใหต้้องไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันัน้บรษิทัสำมำรถจดักำร
ควำมเสีย่งจำกกำรทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะไม่เหน็ชอบวำระทีค่ณะกรรมกำรเสนอเพื่อพจิำรณำไดต้ำมสมควรแลว้ 

อย่ำงไรกต็ำม เพื่อเป็นกำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมและแสดงควำมโปร่งใสของกำรบรหิำรจดักำรทีเ่ป็นระบบและสำมำรถ
ตรวจสอบได ้ บรษิทัจงึไดแ้ต่งตัง้กรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระจ ำนวน 7 ท่ำนทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมกฎหมำยและมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ท่ำน ปฏบิตัิหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยและกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนด ดงันัน้จงึมกีำรถ่วงดุล
อ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรในระดบัที่เหมำะสม นอกจำกนี้  บริษัทยงัจดัให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่ปฏิบตัิงำนเป็นอิสระตำมควำม
เหมำะสมและขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่มหีน้ำทีห่ลกัในกำรดแูลระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 

 
 ความเส่ียงจากโครงการลงทนุในประเทศลาว และกมัพชูา 

โครงกำรทัง้สองประเทศเป็นโครงกำรทีร่เิริม่ธุรกจิน ้ำตำลในต่ำงประเทศของบรษิทั ซึง่บรษิทัไดร้บัพืน้ทีส่มัปทำนจำกภำครฐัใน
กำรเพำะปลกูออ้ยและไดร้บัอนุญำตในกำรก่อสรำ้งโรงงำนน ้ำตำล ซึง่บรษิทัไดบ้รหิำรควำมเสีย่งทีส่ ำคญั ดงันี้ 

1)  ปรมิำณอ้อยไม่เพยีงพอต่อกำรผลติ อนัสบืเนื่องจำกสภำพภูมอิำกำศที่แปรปรวน ภยัธรรมชำติ ศตัรูพชืระบำด รวมถึง
สภำพดนิทีไ่ดร้บัสมัปทำนมคีวำมเสื่อมโทรม จงึท ำใหม้คีวำมผนัผวนของปรมิำณออ้ยเขำ้หบีในแต่ละปี และส่งผลใหผ้ลผลติต่อพืน้ทีม่ไีม่
มำกพอทีจ่ะถงึจุดคุม้ทุนกำรผลติ 

2) ปญัหำในกำรบรหิำรจดักำร เช่น กำรขำดเทคโนโลยใีนกำรเพำะปลูกอ้อยในพื้นที่ขนำดใหญ่ กำรขำดโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ไดแ้ก่ ถนน ระบบขนสง่ รวมถงึกำรขำดแคลนแรงงำนในกำรเพำะปลกูและบุคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถ เป็นตน้ ซึง่กำรปรบัปรุงแกไ้ขปญัหำ
ดงักล่ำวตอ้งใชเ้วลำในกำรพฒันำมำกกว่ำแผนทีว่ำงไว ้ 
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3) กำรควบคุมจำกหน่วยงำนภำครฐั โดยเฉพำะโครงกำรลงทุนในประเทศกมัพชูำ ประสบปญัหำในเรื่องนโยบำยพืน้ทีส่มัปทำน 
ควำมไม่ชดัเจนของพื้นที่สมัปทำนกบัพื้นที่ที่ชำวบ้ำนท ำกิน นโยบำยที่เกี่ยวกบัภำษีอำกร รวมถึงควำมไม่ชดัเจนเรื่องกฎเกณฑ์ กฎ 
ระเบยีบทำงรำชกำรของประเทศนัน้ๆ ที่มกีำรแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ซึ่งอำจส่งผลให้เกดิปญัหำขอ้พพิำทกบัชุมชน แต่อย่ำงไรกต็ำม 
ประเดน็ดงักล่ำวยงัคงเป็นเรื่องทีบ่รษิทัใหค้วำมส ำคญัและพรอ้มทีจ่ะบรหิำรจดักำรหรอืแกไ้ขใหถู้กตอ้งและเหมำะสม 

ในปี 2561 โครงกำรในต่ำงประเทศยงัประสบภำวะขำดทุน โดยทำงบรษิทัไดช้ะลอกำรด ำเนินงำนในประเทศกมัพชูำ ส่วนกำร
ด ำเนินงำนในประเทศลำว บรษิทัไดบ้รหิำรควำมเสีย่งดว้ยกำร 1) กำรควบคุมกำรใชง้บประมำณ 2) มกีำรใหเ้งนิกูแ้ก่ชำวไร่ คู่คำ้ เพื่อขยำย
พืน้ทีก่ำรเพำะปลกู และ 3) กำรพฒันำสภำพดนิทีเ่สือ่มโทรมอย่ำงต่อเนื่อง  
 
      ความเส่ียงจากการสรรหาและรกัษาบุคลากรในองคก์ร เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืน  

กำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัจ ำเป็นตอ้งพึง่พำบุคลำกรเป็นหลกั ตลอดจนจ ำเป็นตอ้งมทีัง้ปรมิำณบุคลำกรทีเ่พยีงพอและ
บุคลำกรทีม่คีุณภำพ โดยเฉพำะในระดบัผูบ้รหิำรจะตอ้งมเีพยีงพอต่อควำมตอ้งกำรทำงธุรกจิ เพื่อสนบัสนุนและผลกัดนัใหก้ลยทุธข์อง
บรษิทัฯ ประสบผลส ำเรจ็ บรษิทัจงึเลง็เหน็ควำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งยกระดบักระบวนกำรสรรหำ รกัษำ และพฒันำศกัยภำพของพนกังำนให้
ทนัต่อกำรเปลีย่นแปลง โดยมกีำรด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นบุคคลดว้ยมำตรกำรต่ำงๆ ทีมุ่่งเน้นกำรวำงแผนพฒันำรำยบุคคล 
(Individual Development Plan)  กำรพฒันำพนกังำนตำมสำยอำชพี (Career Path) กำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) 
และกำรพฒันำทกัษะหวัหน้ำงำนสูภ่ำวะผูน้ ำองคก์ร (Leadership Development Program)  

นอกจำกนี้ บรษิทัยงัใหค้วำมส ำคญักบัทรพัยำกรบุคคล โดยจดัใหม้กีำรฝึกอบรมและเรยีนรูจ้ำกกำรปฏบิตังิำนจรงิ เพื่อพฒันำ
บุคลำกรทัง้ในระดบับรหิำรและระดบัปฏบิตักิำรใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถเพิม่เตมิอย่ำงสม ่ำเสมอและเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั  รวมถงึ
ทบทวนกำรใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรท ำงำนทีส่มัพนัธก์บัผลงำนและควำมสำมำรถของพนกังำนใหอ้ยู่ในระดบัทีจ่งูใจและอยู่ใน
เกณฑม์ำตรฐำนตำมสภำวะตลำด เพื่อสรำ้งหลกัประกนัและควำมมัน่คงในกำรท ำงำนของพนกังำน ซึง่จะชว่ยลดควำมเสีย่งในกำรสญูเสยี
บุคลำกร และยงัสำมำรถจงูใจ รกัษำบุคลำกรทีม่คีุณภำพใหเ้พยีงพอต่อควำมตอ้งกำรธุรกจิไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ” 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ  
 

ณ 31 ตลุำคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีทรัพย์สนิถำวรหลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจดงันี ้
 

ประเภทและลกัษณะทรัพย์สิน 
เนือ้ท่ี 

โดยประมำณ 
ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มลูคำ่สทุธิ 
ตำมบญัชี 
(ล้ำนบำท) 

ภำระผกูพนั 

1. ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงที่ดิน (ไร่)         
  ท่ีดนิท่ีตัง้โรงงำน         
  - โรงงำนน ำ้ตำลขอนแก่น 1,661.83 เป็นเจ้ำของ 1,011.84   
  - โรงงำนน ำ้ตำลท่ำมะกำ 239.13 เป็นเจ้ำของ 610.47   
  - โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย 1,547.74 เป็นเจ้ำของ 569.65   
  - โรงงำนน ำ้ตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี 249.04 เป็นเจ้ำของ 103.00   
  - โรงงำนบจ.เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ 90.86 เป็นเจ้ำของ 59.56   
  - โรงไฟฟ้ำน ำ้ตำลขอนแก่น 420.15 เป็นเจ้ำของ 178.40   
  - โรงงำนบจ.เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส์ 673.45 เป็นเจ้ำของ 219.98   
  ท่ีดนิปลูกอ้อย 10,330.11 เป็นเจ้ำของ 951.76   
  ท่ีดนิส่วนส ำนกังำน - เป็นเจ้ำของ -   
  ท่ีดนิอ่ืน ๆ 98,851.30 เป็นเจ้ำของ 684.14  
    รวมที่ดนิและส่วนปรับปรุง    4,388.80   
2. อำคำร โรงงำน และสิ่งปลกูสร้ำง   เป็นเจ้ำของ 4,765.85  

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์   เป็นเจ้ำของ 12,987.07  
4. ยำนพำหนะและเคร่ืองกลทุน่แรง   เป็นเจ้ำของ 596.11   
5. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส ำนกังำน   เป็นเจ้ำของ 40.20   

6. ทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ำง   เป็นเจ้ำของ 3,385.05   
รวมทัง้หมด     26,163.08   
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4.2 ทรัพย์สนิที่ไม่มีตวัตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ 
 

เคร่ืองหมายการค้า 
 
 เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทและบริษัทยอ่ย ท่ีจดทะเบียนกบักรมทรัพย์สนิทำงปัญญำ มีดงัตอ่ไปนี  ้
 

 
 

 
 
 

 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

               บริษัทยอ่ยในประเทศหนึง่แหง่ได้รับบตัรสง่เสริมกำรลงทนุจ ำนวน 3 ฉบบั จำกคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ โดยได้รับ
สทิธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญัติสง่เสริมกำรลงทนุ พ.ศ. 2520 โดยสทิธิประโยชน์ ที่ได้รับรวมถงึกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไร
ส ำหรับปีที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรสง่เสริม โดยมีก ำหนด 8 ปี นบัตัง้แตว่นัทีเ่ร่ิมมีรำยได้จำกกิจกำรที่ได้รับกำรสง่เสริม ตำม
รำยละเอยีด ดงันี ้

บัตรส่งเสริม 
เลขท่ี 

มาตราที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

     
1432(2)/2552 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3)  

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

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

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

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

12 ก.พ. 2561 - การผลิตไฟฟ้า ไอน ้ า และน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม ยงัไม่มีรายได ้

 

นอกจำกนีต้ำมบตัรสง่เสริมเลขที่ 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษัทย่อยได้สิทธิในกำรลดหย่อนภำษีเงินได้ใน
อตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติ มีก ำหนดเวลำ 5 ปีนบัจำกวนัที่กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้หมดอำย ุและตำมบตัรสง่เสริมทกุฉบบั 
บริษัทย่อยได้รับสิทธ์ิยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรท่ีได้รับอนมุตัิ และผู้ ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ส ำหรับเงินปันผลจำก
กิจกำรที่ได้รับสง่เสริมตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้         

 

4.3 นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561 บริษัทมีกำรลงทนุในบริษัทยอ่ยทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมจ ำนวน 13 บริษัท และบริษัทร่วมจ ำนวน 2 บริษัท
ได้แก่ 
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บริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง 
  1) บริษัท น ำ้ตำลทำ่มะกำ จ ำกดั 
  2) บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 
  3) บริษัท น ำ้ตำลนิวกว้ำงสุ้นหล ีจ ำกดั 
  4) บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั 
  5) บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จ ำกดั 
  6) บริษัท โรงไฟฟ้ำน ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั 
  7) บริษัท  เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส์ จ ำกดั   
  8) บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จ ำกดั  
  9) บริษัท น ำ้ตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั 
  10) บริษัท Koh Kong Sugar Industry จ ำกดั 

11) บริษัท Wynn In Trading จ ำกดั 
12) บริษัท ดบับลวิเอสพี โลจิสตกิส์ จ ำกดั 

 
บริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผำ่น Wynn In Trading Co., Ltd. 

  13) Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
 

บริษัทร่วม  
1) บริษัท ไทยชกูำร์เทอร์มิเนิล้ จ ำกดั (มหำชน)  
2) บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 โดยในจ ำนวนบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงทัง้หมด บริษัทมีอ ำนำจควบคมุหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียน  
 

 ส ำหรับนโยบำยกำรลงทนุและบริหำรงำนของบริษัทในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมนัน้ บริษัทจะพิจำรณำลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัท
ร่วมที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจน ำ้ตำลทรำย ธุรกิจสำรให้ควำมหวำน หรือกิจกำรอื่นที่สำมำรถเอือ้ประโยชน์รวมถึงให้ผลตอบแทนที่ดีกบัธุรกิจของ
บริษัทได้  โดยค ำนงึถึงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั อตัรำผลตอบแทนที่เหมำะสมตำมแต่ละประเภทของธุรกิจนัน้ๆ รวมถึงพิจำรณำขนำดเงิน
ลงทนุท่ีเหมำะสม สว่นกำรพิจำรณำสดัสว่นในกำรร่วมลงทนุ บริษัทจะพิจำรณำในหลำยปัจจยั เช่น บริษัทจะค ำนงึถึงควำมช ำนำญของบริษัท
ในธุรกิจนัน้ๆ เป็นส ำคญั หำกบริษัทไมม่ีควำมช ำนำญก็จะร่วมลงทนุในสดัสว่นน้อย และให้ผู้ ร่วมทนุที่มีควำมช ำนำญลงทนุในอตัรำที่สงูกว่ ำ 
เป็นต้น หำกบริษัทร่วมลงทนุในสดัสว่นท่ีมีนยัส ำคญั บริษัทจะเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำนในรูปแบบของกรรมกำรบริษัท หรือ ผู้บริหำร
ระดบัสงูของบริษัท  ทัง้นีก้ำรเข้ำลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดๆ จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัท และกำรลงทนุ
จะต้องไมม่ีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตกบับริษัท 
 

ตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทท่ีไมใ่ช่กำรเงิน เช่น สว่นแบง่ทำงกำรตลำด ระดบัควำมพงึพอใจของลกูค้ำ 
บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย (น ำ้ตำล) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO9001:2000 ซึง่บริษัทฯ จะต้องมกีำร

ท ำแบบส ำรวจประเมินควำมพงึพอใจชองลกูค้ำทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยในแตล่ะปีจะมีกำรสง่แบบประเมินให้ลกูค้ำกรอกคะแนนควำมพงึ
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พอใจ ซึง่หวัข้อหลกัๆในกำรประเมินมี ด้ำนคณุภำพสนิค้ำ กำรบริกำรก่อนและหลงักำรขำย และด้ำนอื่นๆ เพื่อท่ีจะได้น ำผลกำรประเมินและ
ข้อเสนอแนะของลกูค้ำมำปรับปรุงเพื่อให้เป็นท่ีพอใจกบัลกูค้ำ ซึง่เป้ำหมำยที่บริษัทฯ ตัง้ไว้ต้องมคีำ่เฉลีย่ไมต่ ่ำกวำ่ 94 คะแนน ของผลกำร
ประเมิน  โดยผลกำรประเมิน ย้อนหลงั 3 ปี ตำมรำยละเอียดด้ำนลำ่ง 
 

ผลกำรประเมินเฉลีย่ ปี 2559 ปี 2560 ปี2561 

ในประเทศ 96.51 98.26  96.46 

ตำ่งประเทศ 95.21 96.71  95.78 

                 
ในเร่ืองของสว่นแบง่กำรตลำด บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย (น ำ้ตำล)ได้ท ำกำรหีบอ้อยและผลติน ำ้ตำล

โดยมีสว่นแบง่กำรตลำดตำมรำยละเอียดด้ำนลำ่ง 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี2561 

ปริมำณน ำ้ตำลที่ผลติได้ 774,046 เมตริกตนั 713,259 เมตริกตนั 1.182 ล้ำนเมตริกตนั 

% MarketShare 8% 8% 8% 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
  
 ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยใดๆ ทีม่ผีลกระทบดำ้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทั
ย่อยทีม่จี ำนวนรวมกนัเกนิกว่ำรอ้ยละ 5  ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของงบกำรเงนิรวม 
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6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน 
 

6.1) ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์
 

บรษิทั       น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกจิ ผูผ้ลติ - จ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและผลติภณัฑต่์อเนื่อง   โดย

มทีีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ที ่ 503 อำคำร เค เอส แอล ทำวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
เลขทะเบยีนบรษิทั  บมจ.0107547000214  Home Page www.kslgroup.com   
โทรศพัท ์(662)-642-6230    โทรสำร (662)-642-6228    
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6.2) กระบวนการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้าตาลตลาดโลก 
  

ประเทศไทยเป็นประเทศทีส่ำมำรถผลติน ้ำตำลเกนิกว่ำควำมตอ้งกำรบรโิภคภำยในประเทศท ำใหม้ปีรมิำณน ้ำตำลเหลอืสว่นหนึ่ง
ส ำหรบัสง่ออกไปขำยในต่ำงประเทศ  โดยมสีดัสว่นน ้ำตำลส ำหรบับรโิภคภำยในประเทศ ต่อน ้ำตำลสง่ออก ในแต่ละปีไม่เท่ำกนั  ประมำณ 
20:80 ถึง 40:60 ขึน้อยู่กบัปรมิำณอ้อยเขำ้หบีในแต่ละปี   ดงันัน้จงึท ำใหป้ระเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน ้ำตำลอนัดบัสองของโลก รองจำก
ประเทศบรำซลิ ส่งผลให้รำยได้ของผู้ผลติน ้ำตำลในประเทศไทยส่วนหนึ่งองิกบัรำคำน ้ำตำลตลำดโลก อกีส่วนหนึ่ งองิกบัรำคำน ้ำตำล
ภำยในประเทศทีก่ ำหนดตำยตวัโดยมกีำรปรบัเปลีย่นตำมนโยบำยของภำครฐั  
 

ในส่วนของรำคำน ้ำตำลตลำดโลกนัน้สบืเน่ืองจำกนโยบำยปกป้องผลประโยชน์และคุม้ครองเกษตรกรในต่ำงประเทศ นโยบำยที่
เกีย่วกบัควำมมัง่คงทำงดำ้นอำหำร ท ำใหป้ระเทศผูน้ ำเขำ้ต่ำง ๆ ไดอ้อกมำตรกำรในกำรควบคุม กำรจ ำกดั กำรน ำเขำ้ภำยในประเทศ  ซึง่
มำตรกำรเหล่ำน้ีเป็นนโยบำยของภำครฐัที่ส่งผลต่ออุปสงค์ ควำมต้องกำรน ้ำตำลในตลำดโลก  ประกอบกบัปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภำพ
ภูมอิำกำศที่ไม่แน่นอน  เช่นกำรเกดิอุทกภยั ภยัแล้ง หรอืหนำวจดั ในประเทศผูผ้ลติและประเทศผูบ้รโิภค และจ ำนวนประเทศผูผ้ลติที่
สำมำรถส่งออกไดท้ีม่อียู่อย่ำงจ ำกดั จงึท ำใหเ้หตุกำรณ์ใดกต็ำมทีส่่งผลต่อปรมิำณน ้ำตำลทีผ่ลติได ้ซึง่เป็นอุปทำนของตลำดโลก จะส่งผล
ต่อรำคำน ้ำตำลตลำดโลก   รวมถึงในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่ำนมำ กำรเขำ้มำลงทุนเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคัญของกองทุนต่ำงประเทศ ส่งผลให้
รำคำน ้ำตำลตลำดโลกมคีวำมผนัผวนสงู คอือยู่ในระดบัทีส่งูกว่ำหรอืต ่ำกว่ำปจัจยัพืน้ฐำนมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในปีทีม่คีวำมตอ้งกำรบริ
โภคใกล้เคยีงหรอืมำกกว่ำปรมิำณน ้ำตำลทีผ่ลติได้   ควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำล จะเหน็ได้จำกแผนภำพที ่6.1   แสดงรำคำน ้ำตำล
ตลำดโลกยอ้นหลงั 10 ปีทีผ่่ำนมำ 
 

แผนภาพที ่6.1 ราคาน ้ าตาลตลาดโลกในช่วง 10 ปีทีผ่า่นมา  
 

New York (NYBOT#11 – Raw Sugar) 
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London (LD#5 – Refined Sugar)      
 

 
 
 ส ำหรบัผู้ผลติน ้ำตำลในประเทศไทย  เนื่องจำกรำยได้ส่วนหนึ่งองิกบัรำคำน ้ำตำลส่งออก ที่มคีวำมผนัผวนค่อนขำ้งสูง  ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัไดใ้นกรณีทีร่ำคำน ้ำตำลตลำดโลกตกต ่ำลงอย่ำงรวดเรว็    ดงันัน้เพื่อเป็นกำรป้องกนัควำม
ผนัผวนของรำคำน ้ำตำลตลำดโลก  จึงได้เกดิกระบวนกำรป้องกนัควำมเสีย่งขึ้น  โดยใช้กลไกและเครื่องมอืในกำรบริหำรควำมเสีย่ง
ทำงดำ้นรำคำน ้ำตำล ในรปูของสญัญำซือ้ขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ (future contract) โดยองิรำคำกบัตลำดซือ้ขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำที ่New York 
(NYBOT#11 – Raw Sugar) และที ่London (LD#5 – Refined Sugar)  โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
กรณีท่ี 1   ธรุกรรมปกติทัว่ไปในการซ้ือขายน ้าตาลส่งออก (ไม่มีการป้องกนัความเส่ียง) 
 

ผูซ้ือ้และผูข้ำยตกลงรำคำน ้ำตำล โดยองิกบัรำคำตลำด  เมื่อตกลงรำคำกนัได ้ แมร้ำคำน ้ำตำลตลำดโลกจะเปลีย่นแปลงไป  กไ็ม่
สง่ผลกระทบต่อรำคำทีต่กลงกนั และรำคำทีบ่นัทกึบญัช ี   ผูข้ำยจะบนัทกึบญัชตีำมรำคำขำยทีเ่ป็นรำคำทีต่กลงกนักบัผูซ้ือ้  ตวัอย่ำง เช่น  
 
ในกรณีของตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัขึ้น 
 
วนัที ่1 รำคำตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ อยูท่ี ่ 600 USD / ton :    
 ผูซ้ือ้และผูข้ำยตกลงซือ้ขำยน ้ำตำล ทีร่ำคำตลำด 600 USD +  premium 100 USD 
 
วนัที ่2 รำคำตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัเพิม่ขึน้เป็น 800 USD / ton  :    
 ผูข้ำยสง่มอบน ้ำตำล    ผูซ้ือ้ช ำระรำคำที ่600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
 
กำรบนัทกึบญัชขีองบรษิทั : บรษิทัจะมรีำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลที ่700 USD 
หมำยเหตุ : Premium ของน ้ำตำลจะขึน้อยู่กบัประเภทของน ้ำตำลต่ำง ๆ  สถำนทีส่ง่มอบใกล ้ไกล   ระยะเวลำกำรสง่มอบ รปูแบบของกำร
สง่มอบ  เป็นตน้  
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ในกรณีของตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัลง 
 
วนัที ่1 รำคำตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ อยูท่ี ่ 600 USD / ton :    
 ผูซ้ือ้และผูข้ำยตกลงซือ้ขำยน ้ำตำล ทีร่ำคำตลำด 600 USD +  premium 100 USD 
 
วนัที ่2   รำคำตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัลงเป็น 400 USD / ton  :    
 ผูข้ำยสง่มอบน ้ำตำล    ผูซ้ือ้ช ำระรำคำที ่600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
 
กำรบนัทกึบญัชขีองบรษิทั : บรษิทัจะมรีำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลที ่700 USD 
 
จะเหน็ไดว้่ำ รำคำน ้ำตำลทีผู่ข้ำยจะไดร้บั ขึน้อยู่กบั เวลำทีผู่ซ้ือ้และผูข้ำยตกลงซือ้ขำยเป็นส ำคญั   จงึเกดิปญัหำว่ำ   ในกรณีทีร่ำคำน ้ำตำล
ตลำดโลกอยู่ในระดบัสงู   ผูข้ำยมคีวำมสนใจทีจ่ะขำย  แต่ผูซ้ือ้ไม่ตอ้งกำรซือ้เนื่องจำกรำคำแพงไป  หรอืในกรณีทีร่ำคำน ้ำตำลตลำดโลกอยู่
ในระดบัต ่ำ   ผูซ้ือ้มคีวำมตอ้งกำรซือ้   แต่ผูข้ำยเหน็ว่ำรำคำต ่ำเกนิไป ไมต่อ้งกำรขำย    จงึท ำใหผู้ซ้ือ้และผูข้ำยตกลงรำคำกนัไม่ได ้ ดงันัน้
ดว้ยวธิกีำรดงักล่ำว จะไดผ้ลกต่็อเมื่อ รำคำน ้ำตำลตลำดโลกไมผ่นัผวนมำกเกนิไป   แต่ถำ้รำคำเกดิควำมผนัผวนมำก  กำรท ำธุรกรรม
ดงักล่ำวจะท ำใหท้ัง้ผูข้ำยและ / หรอื ผูซ้ือ้สญูเสยีโอกำสในกำรซือ้ขำยในรำคำทีแ่ต่ละฝำ่ยพอใจได ้
 
กรณีท่ี 2   การน าเครือ่งมือในการบริหารความเส่ียงทางด้านราคาน ้าตาลมาใช้ ในรปูของสญัญาซ้ือขายน ้าตาลลว่งหน้า 
 
 ในช่วงทีร่ำคำน ้ำตำลตลำดโลกมคีวำมผนัผวนสงู   เพื่อไม่ใหส้ญูเสยีโอกำสในกำรขำยในระดบัรำคำทีผู่ผ้ลติน ้ำตำลพอใจ  ผูผ้ลติ
จงึมกีำรน ำเครื่องมอืในกำรบรหิำรควำมเสีย่งทำงดำ้นรำคำน ้ำตำลมำใช ้โดยเครื่องมอืดงักล่ำวเรยีกว่ำสญัญำซือ้ขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ  ซึง่องิ
กบัรำคำน ้ำตำลตลำดโลก  เป็นสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที ่กำรปิดสญัญำไม่ใช่กำรสง่มอบน ้ำตำล  แต่เป็นกำรช ำระรำคำสว่นต่ำงระหว่ำงรำคำ
น ้ำตำลทีไ่ดท้ ำไวใ้นวนัท ำสญัญำ กบัรำคำน ้ำตำลในวนัทีปิ่ดสญัญำ   ซึง่ช่องทำงในกำรบรหิำรควำมเสีย่งดงักล่ำว   อำจจะท ำโดยตรงไปที่
ตลำดซือ้ขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ ผำ่นโบรกเกอร ์หรอืท ำสญัญำกบัสถำบนักำรเงนิ ทีเ่ป็นคู่สญัญำได้    ตวัอย่ำงเช่น 
 
ในกรณีของตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัลง 
 
วนัที ่1 รำคำตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ อยูท่ี ่ 600 USD/ton :   

ผูข้ำยพอใจในระดบัรำคำน้ีแต่ยงัไม่มผีูซ้ือ้สนใจรำคำเนื่องจำกผูซ้ือ้คำดว่ำรำคำน่ำจะต ่ำลงผูข้ำยจงึไดท้ ำสญัญำขำยล่วงหน้ำกบั
ทำงสถำบนักำรเงนิ โดยก ำหนดรำคำขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำทีร่ำคำ 600 USD    
 
วนัที ่2 รำคำตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัลงเป็น 400 USD/ton :   

ผูซ้ือ้สนใจซือ้  ผูข้ำยจงึไดข้ำยน ้ำตำลโดยตกลงทีร่ำคำตลำด 400 USD + premium 100 USD = 500 USD   ณช่วงเวลำเดยีวกนั 
ผูข้ำยปิดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำโดยท ำกำรซือ้สญัญำคนืทีร่ำคำตลำดที ่400 USD/ton (ขำยที ่600 ซือ้คนืที ่400) จงึท ำใหเ้กดิสว่นต่ำงก ำไร 
200 USD 
 

ดงันัน้จะเหน็ไดว้่ำ   ผูข้ำยจะไดร้ำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลจรงิที ่500 USD + ก ำไรสว่นต่ำงจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยน ้ำตำล
ล่วงหน้ำ 200 USD = 700 USD ซึง่เท่ำกบัรำคำทีป่ระกนัไว ้600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
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กำรบนัทกึบญัชขีองบรษิทั : บรษิทัจะมรีำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลที ่500 USD  (ซึง่จะต ่ำกว่ำรำคำทีป่ระกนัไวท้ี ่700 USD) แต่จะไปบนัทกึ
เป็นก ำไรจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำอกี 200 USD ในรปูของรำยไดอ้ื่น ๆ 
ในกรณีของตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัขึ้น 
 
วนัที ่1 รำคำตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ อยูท่ี ่ 600 USD/ton :   

ผูข้ำยพอใจในระดบัรำคำน้ีแต่ยงัไม่มผีูซ้ือ้สนใจรำคำเนื่องจำกผูซ้ือ้คำดว่ำรำคำน่ำจะต ่ำลงผูข้ำยจงึไดท้ ำสญัญำขำยล่วงหน้ำกบั
ทำงสถำบนักำรเงนิ โดยก ำหนดรำคำขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำทีร่ำคำ 600 USD    
 
วนัที ่2 รำคำตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัขึน้เป็น 800 USD/ton :   

ผูซ้ือ้มคีวำมจ ำเป็นตอ้งใชน้ ้ำตำลจงึจ ำเป็นตอ้งซือ้ทีร่ำคำสงูผูข้ำยจงึไดข้ำยน ้ำตำลโดยตกลงทีร่ำคำตลำด800 USD + premium 
100 USD = 900 USD   ณชว่งเวลำเดยีวกนั ผูข้ำยปิดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำโดยท ำกำรซือ้สญัญำคนืทีร่ำคำตลำดที ่800 USD/ton   จงึท ำ
ใหเ้กดิสว่นต่ำงขำดทุน 200 USD (ขำยที ่600 ซือ้คนืที ่800) 
 

ดงันัน้จะเหน็ไดว้่ำ ผูข้ำยจะไดร้ำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลจรงิที ่900 USD + ขำดทนุสว่นต่ำงจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยน ้ำตำล
ล่วงหน้ำ -200 USD = 700 USD ซึง่เท่ำกบัรำคำทีป่ระกนัไว ้600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
 
กำรบนัทกึบญัชขีองบรษิทั : บรษิทัจะมรีำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลที ่900 USD  (ซึง่จะสงูว่ำรำคำทีป่ระกนัไวท้ี ่700 USD) แต่จะไปบนัทกึ
เป็นขำดทุนจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำอกี -200 USD 
 
 ดงันัน้จะเหน็ไดว้่ำ ในทุกกรณี  บรษิทัจะไดร้บัรำยไดสุ้ทธทิี ่700 USD ทัง้หมด (ถ้ำไม่นับรวมกบัค่ำ commission ทีช่ ำระใหก้บั
สถำบนักำรเงนิ)  โดยมวีธิกีำรบนัทกึบญัชต่ีำงกนั คอื ถำ้เป็นกำรท ำธุรกรรมปกต ิ(ไม่มกีำรบรหิำรควำมเสีย่งเขำ้มำเกีย่วขอ้ง)  ทำงบรษิทั
จะบนัทกึบญัชรีำยไดจ้ำกกำรขำยที ่700 USD  แต่มปีญัหำคอืในช่วงเวลำดงักล่ำว อำจจะไม่มผีูซ้ือ้ตอ้งกำรซือ้ หรอื ผูข้ำยไม่ตอ้งกำรขำย
ได ้ส่วนกำรน ำเครื่องมอืกำรป้องกนัควำมเสีย่งผ่ำนสญัญำซื้อขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำเขำ้มำช่วย ถ้ำตลำดอยู่ในแนวโน้มขำลง ทำงบรษิทัจะ
บนัทึกบญัชีรำยได้จำกกำรขำยที่ 500 USD  แต่จะบนัทึกก ำไรจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำอีก200 USDแต่ถ้ำตลำดอยู่ใน
แนวโน้มขำขึน้  ทำงบรษิัทจะบนัทกึบญัชรีำยได้จำกกำรขำยที่ 900 USDแต่จะบนัทกึขำดทุนจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำอกี
200USD 
 
 ดงันัน้จงึสรุปไดว้่ำ กำรเขำ้ท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ จะท ำให ้(1) ผูซ้ือ้และผูข้ำย สำมำรถซือ้ขำยไดใ้นระดบัรำคำ
ทีท่ ัง้สองฝำ่ยพอใจ โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งรอใหร้ะดบัรำคำตรงกนัระหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย (2) รำยไดส้ทุธริบัจะเท่ำกบัรำคำทีไ่ดป้ระกนัรำคำไว ้
โดยถำ้ตลำดอยูใ่นแนวโน้มขำลง รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลจรงิจะต ่ำ แต่จะมกี ำไรจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำมำชดเชย แต่ถำ้
ตลำดอยู่ในแนวโน้มขำขึน้ รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลจรงิจะสงูแต่มขีำดทุนจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยมำหกัออก 
ประเดน็ท่ีส าคญั 
 

1) กำรบนัทกึบญัชรีะหว่ำงรำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลจรงิกบักำรบนัทกึก ำไรขำดทุนจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ มโีอกำสที่
จะบนัทกึในชว่งเวลำทีต่่ำงกนั เช่น นโยบำยบญัชใีนบำงบรษิทัจะท ำกำรบนัทกึรำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลจรงิ เมื่อมกีำรสง่มอบ
น ้ำตำลใหก้บัลกูคำ้ แต่ก ำไรขำดทุนจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ จะบนัทกึเมื่อมกีำรปิดสญัญำดงันัน้จงึมคีวำมเป็นไปได้
ทีบ่รษิทัจะรบัรูก้ ำไรขำดทุนจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำก่อนจำกนัน้ต่อมำจงึค่อยบนัทกึรำยไดจ้ำกกำรขำยสง่ผลใหเ้กดิ
กำรบนัทกึไมต่รงกนั คนละชว่งเวลำกนั  ผลกระทบดงักล่ำวจะเกดิกบับรษิทัทีม่รีำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรปูของไตรมำส 
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2) กำรน ำเอำเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่งควำมผนัผวนจำกรำคำน ้ำตำลมำใชผ้่ำนสญัญำซือ้ขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ  สำมำรถใชเ้พือ่
ประกนัควำมเสีย่งส ำหรบัน ้ำตำลทีม่อียู่รวมถงึน ้ำตำลทีค่ำดว่ำจะผลติไดใ้นอนำคต ดงันัน้ปรมิำณกำรท ำสญัญำจะขึน้อยู่กับควำม
แม่นย ำในกำรประมำณกำรว่ำควรจะมยีอดผลติน ้ำตำลไดเ้ท่ำใดอย่ำงไรกต็ำมปรมิำณน ้ำตำลทีจ่ะผลติไดจ้ะขึน้อยู่กบัผลผลติออ้ย
เขำ้หบีทีซ่ึง่มปีจัจยัทำงดำ้นสภำพอำกำศเขำ้มำเกีย่วขอ้งรวมถงึเกีย่วขอ้งกบัพืน้ทีเ่พำะปลกู และชำวไร่จ ำนวนมำกท ำใหใ้นแต่ละ
ปีมคีวำมคลำดเคลื่อนเรื่องประมำณกำรผลผลติออ้ยค่อนขำ้งสงู  

 
ในกรณีทีม่กีำรประมำณกำรผลผลติน ้ำตำลมำกเกนิไปและไดม้กีำรท ำสญัญำซือ้ขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำไปตำมผลผลติทีป่ระมำณกำรแต่

ต่อมำในภำยหลงั ผลผลติไม่เป็นไปตำมทีป่ระมำณกำรไวเ้กดิกำรท ำสญัญำเกนิ(Oversold)     ผลกระทบคอื ถำ้ตลำดรำคำน ้ำตำลอยู่ในขำ
ขึน้ จะท ำใหเ้กดิผลขำดทุนจรงิจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ เน่ืองจำกไมม่กีำรขำยน ้ำตำลจรงิทีอ่ยูใ่นรำคำระดบัสงูเขำ้มำ
ทดแทน แต่ในทำงกลบักนั ในกรณีทีต่ลำดรำคำน ้ำตำลอยู่ในขำลง จะท ำใหเ้กดิก ำไรจรงิจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ
เช่นกนั 
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7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 
 
7.1) หลกัทรพัยข์องบริษทั  

ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2561 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจ านวน  2,205,121,824 บาท เป็นทุนช าระแลว้ 2,205,116,309.50 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน  4,410,243,648 หุน้ เป็นหุน้ทีเ่รยีกช าระแลว้ 4,410,232,619 หุน้  มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
 
7.2) หุ้นกู้   

 
ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิและไมม่หีลกัประกนั 

 
    

ช่ือยอ่ อำย ุ ครบก ำหนด มลูคำ่รวม (ล้ำนบำท) 

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) ผูถ้ือหุ้น ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2561 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบรษิทัทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนหุน้ มดีงันี้ 
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สดัส่วน
(ร้อยละ)

1 บรษิทั เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลดิ้ง จ ากดั 1,452,000,000 32.923

2 บรษิทั ไทยเอ็นวดีอีาร ์จ ากดั                                                                                                                                                                            131,573,797 2.983

3 นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 115,355,499 2.616

4 นายจ ารญู ชนิธรรมมติร์ 105,138,031 2.384

5 นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร์ 99,799,954 2.263

6 นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร์ 99,683,643 2.260

7 นายกมนดนยั ชนิธรรมมติร์ 98,632,448 2.236

8 นายสมชาย ชนิธรรมมติร์ 96,475,726 2.188

9 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 94,634,336 2.146

10 นายพริยิ์พล ชนิธรรมมติร์ 92,647,024 2.101

รวม 2,385,940,458 54.100

11 ผูถ้อืหุ้นอื่น ๆ 2,024,292,161 45.900

รวมทนุท่ีเรียกช ำระแล้วทัง้ส้ิน 4,410,232,619 100.000

 ณ  วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561

ช่ือ จ ำนวนหุ้นล ำดบัท่ี

 
 

หมายเหตุ 
บรษิทั เคเอสแอลชกูาร ์โฮลดิง้ จ ากดั มผีูถ้อืหุน้หลกัคอืกลุ่มครอบครวัชนิธรรมมติร ์ถอืหุน้รอ้ยละ 33 อย่างไรกต็าม สดัสว่น

การถอืหุน้ทีป่รากฎนี้ มไิดแ้สดงว่าผูถ้อืหุน้ในกลุ่มตระกลูชนิธรรมมติรจ์ะมกีารออกเสยีงในเรื่องใดๆไปในทศิทางเดยีวกนั     บรษิทั 
เคเอสแอลชกูาร ์โฮลดิง้ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 1,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 100 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 
บาท มทีุนทีเ่รยีกช าระแลว้ 100 ลา้นหุน้ คดิเป็น 1,000 ลา้นบาท   
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ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลด้ิง จ ากดั ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนหุน้ มีดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ผูถ้อืหุน้ล าดบัที ่10 คอืนางเยาวนุช เดชวทิกัษ์ และนางสาวเยาวลกัษณ์ ชุตมิาวรพนัธ ์ถอืหุน้จ านวนเท่ากนั 

ล าดบัที่ ชื่อ-นามสกุล จ านวนหุ้น สดัส่วน (รอ้ยละ)

1 นางนารรีตัน์  ชนิธรรมมติร์ 12,105,268 12.11        

2 นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมติร์ 7,847,944 7.85          

3 นางสาวดวงแข  ชนิธรรมมติร์ 7,764,650 7.76          

4 นายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ์ 6,971,788 6.97          

5 นายจ ารญู  ชนิธรรมมติร์ 5,370,580 5.37          

6 นายสมชาย  ชนิธรรมมติร์ 5,169,890 5.17          

7 นายศรณัย์ ชนิธรรมมติร์ 4,246,828 4.25          

8 นายกมนดนยั ชนิธรรมมติร์ 2,906,000 2.91          

9 นายพริยิ์พล ชนิธรรมมติร์ 2,906,000 2.91          

10 นางเยาวนุช  เดชวทิกัษ์ 2,900,000 2.90          

นางสาวเยาวลกัษณ์ ชุตมิาวรพนัธ์ 2,900,000 2.90          

รวมหุ้นของผูถ้อืหุ้น 10 อนัดบัแรก 61,088,948 61.09        

11 ผูถ้อืหุ้นรายอื่น 38,911,052 38.91        

รวมทัง้สิ้น 100,000,000 100.00       

 ณ  วนัที่ 31 ตุลาคม 2561
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7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บรษิัทมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมายแล้ว

ของงบการเงนิเฉพาะกจิการ  หากไม่มเีหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของ
บรษิัทอย่างมนีัยส าคญั ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปนัผลให้น าปจัจยัต่าง ๆ มาประกอบการพจิารณา เช่น ผลการด าเนินงาน ฐานะทาง
การเงนิ สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึง่การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวขา้งต้นต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้และ/
หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ส าหรบัการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น ้าตาล
ขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) บรษิทัจะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสดและสภาพคล่องรวมถงึความเหมาะสมและความตอ้งการในการใชเ้งนิ
ของแต่ละบรษิทัโดยทีไ่ม่ไดม้กีารก าหนดอตัราขัน้ต ่าแต่อย่างใด  

 

7.5) ประวติัการจา่ยเงินปันผล  
2556 2557 2558 2559 2560

0.35 0.0811111111 0.0555555556 0.10 0.05

- 0.10 0.05 - -

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 35 37 51.90 30.92 11.19

ประจ ำปี

เงินสด (บำทต่อหุ้น)

หุ้นปันผล (บำทต่อหุ้น)
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8. โครงสร้างการจดัการ   
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8.1 คณะกรรมการบริษทั  
  

ณ วนัที ่31ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัจ านวน 21 คน ประกอบดว้ย  
1) นายมนู   เลยีวไพโรจน์  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2) นายจ ารญู   ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ 
3) นายพรศลิป์   แตม้ศริชิยั  กรรมการ 
4) นายสขุมุ   โตการณัยเศรษฐ ์  กรรมการ 
5) นายธวทัชยั   โรจนะโชตกิุล  กรรมการ 
6) นางอนิทริา   สขุะนินทร ์  กรรมการ  
7) นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ 
8) นายชลชั   ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ 
9) นายสมชาย   ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ 
10) นางสาวดวงแข  ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ 
11) นายชนะชยั       ชุตมิาวรพนัธ ์    กรรมการ  
12) นายชาตร ี   ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ 
13) นายสมชาต ิ   ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ 
14) นายธชัพงษ ์   ภากรศริวิงศ ์  กรรมการ 
15) นายตระการ   ชุณหโรจน์ฤทธิ ์  กรรมการ  
16) พล.ต.อ.บุญเพญ็        บ าเพญ็บุญ  กรรมการอสิระ 
17) นายสทิธ ิ   ลลีะเกษมฤกษ ์  กรรมการอสิระ 
18) นายการุณ   กติตสิถาพร  กรรมการอสิระ  
19) นายวรภทัร   โตธนะเกษม  กรรมการอสิระ  
20) นางสาวนงลกัษณ์  พนิยันิตศิาสตร ์  กรรมการอสิระ  
21) นางอญัชล ี     พพิฒันเสรญิ    กรรมการอสิระ
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คณะกรรมการบรษิทัทัง้ 21 คน ไม่มคีุณสมบตัติอ้งหา้ม ดงันี้ 
1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา  
 
ประธานกรรมการบรษิทัฯมบีทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการและมหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
(1) ก ากบัติดตามและดูแลให้มัน่ใจไดว้่าการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ

บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
(2) ดูแลให้มัน่ใจว่ากรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มจีรยิธรรมและการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
(3) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และมมีาตรการทีดู่แลให้

เรื่องส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 
(4) จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่า่ยจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่รรมการจะอภปิรายปญัหาส าคญักนั

อย่างรอบคอบโดยทัว่กนัการส่งเสรมิใหก้รรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจที่รอบคอบการใหค้วามสนใจกบัประเดน็ทุกเรื่องที่
น าสูท่ีป่ระชุมรวมทัง้ประเดน็การก ากบัดแูลกจิการ 

(5) เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างคณะกรรมการและฝา่ยจดัการ 
 
 การประชมุของคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครัง้ต่อ
ปี โดยก าหนดวนัประชุมไวเ้ป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และแจง้ใหค้ณะกรรมการแต่ละคนทราบโดยท าเป็นตาราง
นดัประชุมประจ าปี อย่างไรกต็าม เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ในแต่ละเดอืน บรษิทัได้
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งท าหน้าที่ตัดสินใจตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัท   โดยทุกครัง้ที่มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั   จะมกีารน าเรื่องที่ผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการบรหิาร  กลบัมาแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคุม ดแูล 
การปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการไดอ้ย่างต่อเน่ือง  

โดยในปี  2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 6 ครัง้ และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่ใช่
ผูบ้รหิาร (ไม่มฝี่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม) เพิม่อกี 1 ครัง้ เพื่อให้กรรมการบรษิัทที่ไม่เป็นผู้บรหิารสามารถแสดง
ความคดิเหน็ในเรื่องการท างานและการบรหิารงานไดอ้ย่างอสิระ  ในการประชุมคณะกรรมการทัง้ 6 ครัง้ในปี 2561 
กรรมการเขา้ประชุมครบทุกคน 21 คน จ านวน 3 ครัง้    เขา้ประชุมจ านวน 20 คน จ านวน 1 ครัง้  เขา้ประชุม
จ านวน 17 คน จ านวน 1 ครัง้ และเขา้ประชุมจ านวน 16 คน จ านวน 1 ครัง้ โดยสรุปมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการครบรอ้ยละ 100 จ านวน 13 คน เขา้ร่วมประชุมรอ้ยละ 83 จ านวน 6 คน และเขา้ร่วมประชุมรอ้ยละ 
67 จ านวน 2 คน ทัง้นี้ มกีารจดัสง่วาระและเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่กรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั เพื่อใหก้รรมการมเีวลาศกึษาขอ้มลูในเรื่องต่างๆอย่างเพยีงพอ   

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการ  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่) 
และเลขานุการบรษิทั ร่วมกนัพจิารณาเลอืกเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ  โดยดูใหแ้น่ใจว่าเรื่องที่ส าคญัได้
น าเขา้รวมไวแ้ลว้  และกรรมการแต่ละคนมคีวามเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์เขา้สูว่าระการประชุม  

ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่า่ยจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่
กรรมการจะอภปิรายปญัหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั   นอกจากน้ี ประธานกรรมการส่งเสรมิใหม้กีารใชดุ้ลย
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พินิจตดัสินใจ   กรรมการให้ความสนใจกบัทุกวาระท่ีน าเขา้สู่ท่ีประชุม รวมถึงเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ   นอกจากน้ี การ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั มีการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงในแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมประชุม เพ่ือน าเสนอขอ้มูล ปัญหาและช้ีแจง
รายละเอียด เพ่ือประกอบการตดัสินใจ   ซ่ึงเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง   ทั้งยงัเป็น
การเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมผ่านการสอบถามผูบ้ริหารระดบัสูง  อีกทั้งในบางประเด็นท่ีมีขอ้มูลไม่เพียงพอ  
กรรมการบริษทัสามารถติดต่อขอขอ้มูลเพ่ิมเติมไดผ้า่นเลขานุการของบริษทั 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั จะประกอบดว้ย วนัเวลาเริม่ เวลาสิน้สุดประชุม  รายชื่อกรรมการที่
เขา้ประชุมและขาดประชุม   สรุปสาระส าคญัของเรื่องทีเ่สนอ สรุปประเดน็การอภปิรายและขอ้สงัเกต มตคิณะกรรมการ
และความเหน็ของกรรมการทีไ่มเ่หน็ดว้ย  บรษิทัไดม้กีารจดัเกบ็รายงานการประชมุของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรปูเล่ม
และในรูปแบบไฟล์PDF ซึ่งสามารถสบืค้นง่าย แต่แก้ไขไม่ได้ มีการบนัทึกและเปิดเผยจ านวนครัง้การเข้าประชุม
คณะกรรมการ   เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทัจะจดัขึน้ทุกไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการบรหิารซึง่
เกี่ยวเนื่องกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทจะจดัขึ้นทุกเดอืน จงึมกีารรายงานการประชุมของคณะกรรมการบรหิาร
น าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบดว้ย      
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ตารางเข้าประชมุของคณะกรรมการบริษทัปี 2561   

จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ

1 นายมนู  เลยีวไพโรจน์ 6/6 100 1/1 100

2 นายจ ารญู  ชนิธรรมมติร์ 6/6 100 12/12 100 1/1 100

3 นายพรศลิป์  แต้มศริชิยั 5/6 83 11/12 92 1/1 100

4 นายสขุุม   โตการณัยเศรษฐ์ 4/6 67 9/12 75 1/1 100

5 นายธวทัชยั  โรจนะโชตกิุล 5/6 83 12/12 100 1/1 100

6 นางอนิทริา   สขุะนนิทร์ 6/6 100 12/12 100 1/1 100

7 นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมติร์ 6/6 100 12/12 100 5/5 100 1/1 100

8 นายชลชั  ชนิธรรมมติร์ 5/6 83 11/12 92 4/4 100 1/1 100

ประชมุผูถ้อืหุ้น

(ประชมุ 1 ครัง้)

คณะกรรมกำร

บริหำร

(ประชมุ 6 ครัง้) (ประชมุ 12 ครัง้)

คณะกรรมกำร

บริษทั

(ประชมุ 5 ครัง้)

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน

(ประชมุ 5 ครัง้)

คณะกรรมกำร

บริหำรควำมเส่ียง

(ประชมุ 4 ครัง้)

คณะกรรมกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำร

(ประชมุ 3 ครัง้)ล ำดบั รำยช่ือกรรมกำร
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9 นายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์ 6/6 100 12/12 100 1/1 100

10 นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร์ 6/6 100 12/12 100 1/1 100

11 นายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ์ 6/6 100 10/12 83 1/1 100

12 นายชาตร ี ชนิธรรมมติร์ 6/6 100 1/1 100

13 นายสมชาต ิ ชนิธรรมมติร์ 5/6 83 3/3 100 1/1 100

14 นายธชัพงษ์  ภากรศริวิงศ์ 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.บุญเพญ็  บ าเพญ็บุญ       5/6 83 5/5 100 3/3 100 1/1 100

17 นายสทิธ ิ ลลีะเกษมฤกษ์ 4/6 67 5/5 100 4/4 100 1/1 100

18 นายการณุ  กติตสิถาพร 5/6 83 5/5 100 4/4 100 1/1 100

จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ

ประชมุผูถ้อืหุ้น

(ประชมุ 1 ครัง้)

คณะกรรมกำร

บริหำร

(ประชมุ 6 ครัง้) (ประชมุ 12 ครัง้)

คณะกรรมกำร

บริษทั

(ประชมุ 5 ครัง้)

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน

(ประชมุ 5 ครัง้)

คณะกรรมกำร

บริหำรควำมเส่ียง

(ประชมุ 4 ครัง้)

คณะกรรมกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำร

(ประชมุ 3 ครัง้)ล ำดบั รำยช่ือกรรมกำร
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จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ จ ำนวนครัง้ ร้อยละ

ประชมุผูถ้อืหุ้น

(ประชมุ 1 ครัง้)

คณะกรรมกำร

บริหำร

(ประชมุ 6 ครัง้) (ประชมุ 12 ครัง้)

คณะกรรมกำร

บริษทั

(ประชมุ 5 ครัง้)

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน

(ประชมุ 5 ครัง้)

คณะกรรมกำร

บริหำรควำมเส่ียง

(ประชมุ 4 ครัง้)

คณะกรรมกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำร

(ประชมุ 3 ครัง้)ล ำดบั รำยช่ือกรรมกำร

19 นายวรภทัร  โตธนะเกษม 6/6 100 4/5 80 2/3 67 1/1 100

20 นางสาวนงลกัษณ์ พนิัยนิตศิาสตร์ 6/6 100 5/5 100 5/5 100 4/4 100 1/1 100

21 นางอญัชล ี พพิฒันเสรญิ 6/6 100 5/5 100 3/3 100 1/1 100

 
 
 
หมายเหตุ 
 

1. กรรมการอสิระ จ านวน 7 คน ไดแ้ก่ ล าดบัที ่1, 16 - 21 
2. กรรมการตรวจสอบ 4 คน ไดแ้ก่ ล าดบัที ่17, 19 - 21 
3. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 4 คน ไดแ้ก่ ล าดบัที ่7, 16, 18, 20 
4. กรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 คน ไดแ้ก่ ล าดบัที ่8, 17, 18, 20 
5. กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 4 คน ไดแ้ก่ ล าดบัที ่13, 16, 19, 21 
6. ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561
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8.2 ผูบ้ริหาร 
 
ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2561 คณะผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัประกอบดว้ย 
 
1. นายจ ารญู   ชนิธรรมมติร ์      ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายพรศลิป์   แตม้ศริชิยั      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ส านกันวตักรรม 
3. นายสขุมุ   โตการณัยเศรษฐ ์     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายงานบญัชแีละการเงนิ 
4. นายธวทัชยั   โรจนะโชตกิุล      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายงานบรหิารและส านกังาน   
5. นางอนิทริา   สขุะนินทร ์      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายงานพฒันาธุรกจิ 
6. นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมติร ์      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรพัยากรบุคคล 
7. นายชลชั           ชนิธรรมมติร ์      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
8. นายธรีะ   สงวนดกีุล      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลุ่มการผลติธุรกจิน ้าตาล 
9. นายธชัชยั       ศุภผลศริ ิ      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกัเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย 
         เลขานุการบรษิทั 
10. นายพริยิพ์ล      ชนิธรรมมติร ์        รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานจดัหาวตัถุดบิ 

      11. นายธนภทัร      ณ เชยีงใหม ่      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบรหิารและส านกังาน 
      12. นายโสมนสั       โพธสิตัย ์             รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 13. นางยานี           อนุศาสน์อมรกุล     (รกัษาการ) รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ 
 

หมายเหตุ บุคคลล าดบัที ่1-5 คอื ผูบ้รหิารของบรษิทัฯตามประกาศคณะกรรมการกลต. 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  

1. เป็นผู้ตดัสนิใจในเรื่องที่ส าคญัของบรษิัท ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบรษิัท รวมถึงการ
ก ากบัดแูลการด าเนินงานโดยรวม และรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. มอี านาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย บุคคลตามจ านวนทีจ่ าเป็นและเหน็สมควร ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทัเพื่อ
ปฏบิตัหิน้าทีทุ่กต าแหน่ง รวมถงึการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่หมาะสม และมอี านาจในการปลด
ออก ใหอ้อก ไล่ออก พนกังานตามความเหมาะสม 

3. มอี านาจในการก าหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงนิเครดติ ระยะเวลาการช าระเงนิ การท าสญัญาซื้อขาย การ
เปลีย่นแปลงเงื่อนไขการคา้ เป็นตน้ 

4. มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิัทต่อบุคคลภายนอกในกจิการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั 

5. อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
6. ด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั 
  
ทัง้นี้ อ านาจหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและ

ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั  ดงันัน้ การอนุมตัริายการของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดงักล่าว 
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จะไม่รวมถงึ การอนุมตัริายการทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย

 
ตารางสรปุวงเงินอนุมติัของรายการทีส่ าคญั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  
1. อ านาจในการอนุมตัดิงักล่าว อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2. BOD:คณะกรรมการบรษิทั, EXB: คณะกรรมการบรหิาร, PSD: ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
8.3 เลขานุการบริษทั 
 คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้เลขานุการบรษิทัท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าแก่กรรมการในการปฎบิตัติามกฎหมาย
เกีย่วกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่างๆของกรรมการ การจดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ และการท า
รายงาน ตลอดจนหน้าทีต่่างๆตามทีก่ฎหมายก าหนด นอกจากนี้ บรษิทัไดส้ง่เสรมิใหเ้ลขานุการบรษิทัไดร้บัการอบรมและ
พฒันาความรูเ้พิม่เตมิดา้นกฎหมาย หรอืการปฎบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั 
 ปจัจบุนั เลขานุการบรษิทั คอื นายธชัชยั ศภุผลศริ ิ ซึง่จบการศกึษาและปฏบิตังิานทางดา้นกฎหมายมาเป็นเวลานาน 
และผ่านการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องเลขานุการบรษิทัและหลกัสตูรอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ โดยเปิดเผย
ขอ้มลูไวใ้นรายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั 
 
8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษิทัก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีช่ดัเจน  และมกีารเสนอขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ทุก
ปี  โดยพจิารณาตามหลกัเกณฑข์องความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้  รวมทัง้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะจงูใจ
และรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพตามทีต่อ้งการ  พรอ้มกนัน้ียงัพจิารณาถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคณะส าหรบั
กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัต าแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ  โดยค่าตอบแทนกรรมการ  แบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื 

1) ค่าตอบแทนประจ า ซึง่จะจ่ายใหก้บักรรมการเป็นรายเดอืน 

สรุปวงเงนิอนุมตัริายการทีส่ าคญัตามคู่มอือ านาจ
ด าเนินการ 

BOD EXB PSD 

1. การอนุมตัวิงเงนิงบประมาณประจ าปี มากกว่า 
500 ลา้นบาท 

ไม่เกนิ 
500 ลา้นบาท 

ไม่เกนิ 
100 ลา้นบาท 

2. งบประมาณทีเ่กีย่วกบัการสนบัสนุนทางการเงนิ มากกว่า 
100 ลา้นบาท 

มากกว่า 
100 ลา้นบาท 

ไม่เกนิ 
100 ลา้นบาท 
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2) ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เป็นค่าตอบแทนทีจ่่ายใหก้บักรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้
เฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุเท่านัน้ 

3) โบนัสกรรมการเป็นค่าตอบแทนพเิศษทีจ่่ายใหก้บักรรมการปีละครัง้  โดยพจิารณาจากผลประกอบการของบรษิทัใน
แต่ละปี 

บรษิทัไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่ 20 กุมภาพนัธ ์ 2561 โดย
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ประกอบดว้ย 

 
        ปีละไม่เกนิ   
 

1. ค่าตอบแทน – ประธานกรรมการ   540,000  บาท   
 

2. ค่าตอบแทน – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  540,000  บาท   
 

3. ค่าตอบแทน – กรรมการ 21 คน           8,550,000   บาท   
 

4. ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ  

ค่าเบีย้ประชมุประธานคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ขา้ประชมุ ครัง้ละไม่เกนิ 7,200 บาทต่อคน 

ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ขา้ประชมุ ครัง้ละไม่เกนิ 6,000 บาทต่อคน 

5. ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการบรหิาร 1,200 บาทต่อครัง้ กรรมการบรหิาร 1,000 บาทต่อครัง้ 
นอกจากนี้แลว้ ไม่มคีา่ตอบแทนกรรมการในลกัษณะอื่นอกี 
 

 หมายเหตุ : คา่ตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบรษิทัยอ่ย 
  
8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บรษิัทก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการผู้จดัการใหญ่โดยพจิารณาจากคุณสมบตัิ หน้าที่ความรบัผดิชอบ 
และเปรยีบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัและในตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนผลการ
ด าเนินงานและขนาดของธุรกจิ เพื่อท าใหเ้กดิแรงจงูใจในการพฒันาบรษิทัไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

 
8.4.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีบ่รษิทัก าหนด  โดยจะเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของ

บรษิทัและผลปฏบิตังิานของแต่ละคนทัง้นี้ระดบัของค่าตอบแทนผูบ้รหิารอยูใ่นระดบัทีจ่งูใจและรกัษาผูบ้รหิารทีม่คีุณภาพตามที่
บรษิทัตอ้งการ
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ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปีทีผ่่านมา 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณะกรรมการ 
ต าแหน่งใน 

คณะกรรมการบริษทั 

ปี 2560 ปี 2561 
ค่าตอบแทน
กรรมการ 

เบี้ย
ประชมุ 

รวม (บาท) 
ค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ย

ประชมุ 
รวม (บาท) 

รายปี โบนัส รายปี โบนัส 

1. นายมนู  เลยีวไพโรจน์ ประธานกรรมการ 360,000 129,000 - 489,000 360,000 120,000 - 480,000 

2. นายจ ารญู  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการบรหิาร 300,000 107,500 14,400 421,900 300,000 100,000 14,400 414,400 

3. นายพรศลิป์ แตม้ศริชิยั  กรรมการบรหิาร 300,000 107,500 12,000 419,500 300,000 100,000 11,000 411,000 

4. นายสขุมุ   โตการณัยเศรษฐ ์ กรรมการบรหิาร 300,000 107,500 12,000 419,500 300,000 100,000 10,000 410,000 

5. นายธวทัชยั  โรจนะโชตกิุล กรรมการบรหิาร 300,000 107,500 12,000 419,500 300,000 100,000 12,000 412,000 

6. นางอนิทริา   สขุะนินทร ์ กรรมการบรหิาร  300,000 107,500 12,000 419,500 300,000 100,000 12,000 412,000 

7. นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมติร ์
กรรมการบรหิาร 
/กรรมการสรรหา 

และพจิารณาค่าตอบแทน 

 
300,000 

 
107,500 

 
35,000 

 
442,500 

 
300,000 

 
100,000 

 
36,000 

 
436,000 

8. นายชลชั  ชนิธรรมมติร ์
กรรมการบรหิาร/

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

300,000 
 

107,500 
 

28,000 
 

435,500 
 

300,000 
 

100,000 
 

35,000 
 

435,000 

9. นายสมชาย ชนิธรรมมติร ์ กรรมการบรหิาร 300,000 107,500 12,000 419,500 300,000 100,000 11,000 411,000 
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10. นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร ์ กรรมการบรหิาร 300,000 107,500 12,000 419,500 300,000 100,000 12,000 412,000 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณะกรรมการ 
ต าแหน่งใน 

คณะกรรมการบริษทั 

ปี 2560 ปี 2561 
ค่าตอบแทน
กรรมการ 

เบี้ย
ประชมุ 

รวม (บาท) 
ค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ย

ประชมุ 
รวม (บาท) 

รายปี โบนัส รายปี โบนัส 

11. นายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ ์ กรรมการบรหิาร 
 

175,000 
 

80,699 
 

6,000 
 

261,699 
 

300,000 
 

100,000 
 

12,000 
 

412,000 

12. นายชาตร ี ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 
 

300,000 
 

107,500 
 
- 

 
407,500 

 
300,000 

 
100,000 

 
- 

 
400,000 

13. นายสมชาต ิ ชนิธรรมมติร ์
กรรกการ/ กรรมการก ากบั

ดแูลกจิการ 

 
300,000 

 
107,500 

 
24,000 

 
431,500 

 
300,000 

 
100,000 

 
- 

 
400,000 

14. นายธชัพงษ์  ภากรศริวิงศ ์ กรรมการบรหิาร 
 

300,000 
 

107,500 
 

12,000 
 

419,500 
 

300,000 
 

100,000 
 

11,000 
 

411,000 

15. นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ กรรมการบรหิาร 300,000 107,500 12,000 419,500 300,000 100,000 9,000 409,000 

16. พล.ต.อ.บุญเพญ็  บ าเพญ็บญุ        

กรรมการอสิระ/ 
กรรมการสรรหา 

และพจิารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

300,000 107,500 40,800 448,300 300,000 100,000 24,000 424,000 
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หมายเหตุ :  ค่าตอบแทนดงักลา่วไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการในบรษิทัย่อย

ล าดบัท่ี รายช่ือคณะกรรมการ 
ต าแหน่งใน 

คณะกรรมการบริษทั 

ปี 2560 ปี 2561 
ค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ย

ประชมุ 
รวม (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ย
ประชมุ 

รวม (บาท) 
รายปี โบนัส รายปี โบนัส 

17. นายสทิธ ิ ลลีะเกษมฤกษ ์

กรรมการอสิระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

 
360,000 

 
129,500 

 
60,000 

 
549,000 

 
360,000 

 
120,000 

 
60,000 

 
540,000 

18. นายการุณ  กติตสิถาพร 
กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ 
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
300,000 

 
107,500 

 
67,200 

 
474,700 

 
300,000 

 
100,000 

 
52,800 

 
452,800 

19. นายวรภทัร  โตธนะเกษม  
กรรมการอสิระ/ ประธาน

กรรมการก ากบัดแูลกจิการ/
กรรมการตรวจสอบ 

 
300,000 

 
107,500 

 
75,600 

 
483,100 

 
300,000 

 
100,000 

 
24,000 

 
424,000 

 

20. 
นางสาวนงลกัษณ์   
พนิยันิตศิาสตร ์

กรรมการอสิระ/ ประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
300,000 

 
107,500 

 
48,000 

 
455,500 

 
300,000 

 
100,000 

 
75,800 

 
475,800 

21. นางอญัชล ี พพิฒันเสรญิ 
กรรมการอสิระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการก ากบัดแูล
กจิการ 

26,666.67 27,390 - 54,056.67 300,000 100,000 30,000 430,000 

 รวม  6,021,666.67 2,193,589 495,000 8,710,255.67 6,420,000 2,140,000 452,000 9,012,000 
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2. ค่าตอบแทนผูบ้รหิารในปีทีผ่า่นมา 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร   รวมจ านวน 13 คน (ตามรายชื่อคณะผูบ้รหิารระดบัสงู)  มคี่าตอบแทน  อนัไดแ้ก่  เงนิเดอืนและ

โบนสั  รวมเป็นเงนิ 47.08 ลา้นบาท  
 

ค่าตอบแทนอื่น 
บรษิทัฯมรีะเบยีบก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผูบ้รหิารระดบัสงูในลกัษณะอื่น เช่น รถยนตป์ระจ า 

ต าแหน่ง ค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ ค่าใชจ้่ายบ ารุงรกัษา และสวสัดกิารอื่นๆ ในสถานะพนกังานบรษิทัฯ 
 
8.5 บุคลากร   

 ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2561  ขอ้มลูเกีย่วกบับุคลากรของบรษิทัมดีงันี้  
 
         งบรวม             งบเฉพาะกจิการ 
             2560           2561                     2560            2561 
จ านวนพนกังานถวัเฉลีย่ (คน) 

ช่วงฤดกูารผลติ           6,609   6,480           2,375      2,534 
ช่วงปกต ิ           5,160   4,774           1,943      1,894 

 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน (ลา้นบาท)      1,550.80 1,650.34                     569.76          578.91     
 
 ณ วนัที ่31 ตุลาคม  2561 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีม่นียัส าคญัอนัมผีลกระทบทางดา้นลบต่อบรษิทั 
 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร  

ในสว่นของกรรมการนัน้ นโยบายการก ากบัดแูลกจิการก าหนดว่าบรษิทัฯสนบัสนุนใหก้รรมการบรษิทัฯไดร้บัการอบรม
และพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่การอบรมในหลกัสตูรต่างๆ ทีจ่ดัโดยองคก์รภายนอก เช่น ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เพื่อช่วยใหก้รรมการบรษิทัฯสามารถท าหน้าทีแ่ละก ากบัดแูล
กจิการของบรษิทัฯอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 บรษิทัส่งกรรมการเขา้ร่วมอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ กบัหลายสถาบนั  อาทเิช่น หลกัสตูร Chairman, หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP), หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย (IOD) หลกัสูตรพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ หลกัสูตรต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ที่จดัขึ้นโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสถาบนัวชิาชพีต่างๆ     ในปี 2561 มกีรรมการเขา้รบัการอบรมสมัมนาหลายหลกัสตูร เช่น 
นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรม “Updated COSO Enterprise Risk Management: 
Integrating with Strategy and Performance” จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร ์
กรรมการบรษิทั เขา้ร่วมอบรม “TMA Discovery Day 2018: Future Knowledge Hunter” จดัโดยสมาคมการจดัการธุรกจิแห่ง
ประเทศไทย  (TMA)  
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การปฐมนิเทศกรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่  
คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการบรษิทัใหม่ทุกคนทีเ่ขา้รบัต าแหน่งในบรษิทั เพื่อสรา้งความรู้

ความเขา้ใจในธุรกจิ และการด าเนินการดา้นต่างๆของบรษิทัฯ โดยมเีลขานุการบรษิทั เป็นผูป้ระสานงานต่างๆ เช่น ขอ้มลูส าคญั
เกีย่วกบับรษิทั ขอ้บงัคบัที่ระบุขอบเขตอ านาจและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท  รวมถงึขอ้มูลเกีย่วกบัด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ   นอกจากนี้ หากกรรมการบริษัทที่ได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ ยงัไม่ได้อบรมหลกัสูตร
เกี่ยวกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการบรษิัท  จะจดัให้กรรมการบรษิัทที่ได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ดงักล่าวเข้าอบรมหลกัสูตรที่
จ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการบรษิทั    ทัง้นี้ ในปี 2561 บรษิทัยงัไม่มกีรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่   

ในส่วนของผู้บรหิารและพนักงาน บรษิัทฯ ได้มกีารจัดหลกัสูตรฝึกอบรมให้กบัผู้บรหิารและพนักงานทัง้ภายในและ
ภายนอก เพื่อเพิม่ทกัษะ ความรู ้ความสามารถในการท างานใหป้ระสบความส าเรจ็  และสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู ้ กระตุ้น
ให้เกดิการรเิริม่สิง่ใหม่ๆและการพฒันาการท างานร่วมกนัแบบเป็นทีม รวมถึงการจดัองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้บรหิารและ
พนกังานรุ่นใหม่  

ในปี 2561 ทีผ่่านมา  บรษิทัฯมเีป้าหมายทีจ่ะใชร้ะบบดจิติลัในงานมากขึน้ แนวโน้มการพฒันาผูบ้รหิารและพนกังาน จงึ
โยงไปสูท่กัษะการท างานออนไลน์ และระบบงานใหม่ๆ  

 
แผนการสืบทอดงาน  

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า องค์กรจะเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปขึ้นอยู่กับการสร้างบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มคุีณธรรม เพื่อสบืทอดเจตนารมณ์ของผูก่้อตัง้ จงึมอบนโยบายใหฝ้่ายบรหิารใหค้วามส าคญักบัการบรหิารและ
การพฒันาทรพัยากรบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพ 

    บรษิัทฯมกีารคดัเลอืกบุคคลที่จะรบัผดิชอบในต าแหน่งงานบรหิารที่ส าคญัทุกระดบัให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อให้
มัน่ใจว่าไดผู้บ้รหิารที่มคีวามรูค้วามสามารถเหมาะกบัต าแหน่งและท าใหก้ารบรหิารงานของบรษิัทด าเนินต่อไปไดอ้ย่างราบรื่น 
และมผีูท้ีส่ามารถรบัผดิชอบทดแทนกนัไดต้ามความเหมาะสม   พรอ้มกนันี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  ศกึษาหาขอ้มูลและติดต่อกบับรษิัทและสถาบนัที่มคีวามเป็นมอือาชพีมาใหค้ าปรกึษาในการ
ด าเนินโครงการแผนการสบืทอดงานใหด้ขีึน้ต่อไป ทัง้นี้ บรษิทัฯมกีารก าหนดแผนสบืทอดงาน ดงันี้  
1. การก าหนดต าแหน่งงานทีส่ าคญัหรอืต าแหน่งงานหลกั 

2. การก าหนดศกัยภาพหรอืสมรรถนะของต าแหน่งงานหลกั 

3. กระบวนการวเิคราะหห์าผูส้บืทอดต าแหน่ง 

4. จดัท าแผนพฒันารายบุคคล 

นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัพนกังานขององคก์รมาโดยตลอด  และมกีารก าหนดนโยบายเรื่องการฝึกอบรมและการพฒันา
ทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ  เพื่อใหพ้นกังานมศีกัยภาพและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและมคีวาม
เจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานในสายงานของตนโดยก าหนดเป้าหมายใหบุ้คลากรทุกคนเขา้รบัการอบรมใหส้อดคลอ้งกบัทศิทาง
และกลยุทธข์องบรษิทั  มกีารจดัอบรมทัง้ในบรษิทัโดยเชญิวทิยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนกังานในเรื่องต่างๆทีเ่กีย่วกบัการ
ท างานรวมทัง้เรื่องจรยิธรรม และใหพ้นกังานเขา้ร่วมอบรมและสมัมนาเพื่อเพิม่พนูความรูก้บับรษิทัอื่นๆภายนอกบรษิทัดว้ย 
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นอกจากนี้ บรษิทัมกีารวางแผนการอบรม  และสนบัสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้สนบัสนุนใหม้กีารสือ่สาร
เพื่อถ่ายทอดและบรหิารความรู ้(Knowledge Management) ร่วมกนัระหว่างพนกังานในองคก์ร   

 
นอกจากนี้บรษิทัมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพชวีติที่ดขีองพนักงานและบุคลากร มกีารพฒันาพนักงานให้มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในทีท่ างาน โดยมกีารจดัอบรมเกีย่วกบัเรื่องความปลอดภยัและการ
ปฎบิตัตินในโรงงานอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลด้านการพฒันาพนักงาน ความปลอดภัยและในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน โดย
ครอบคลุมอตัราการเกดิอุบตัเิหตุ อตัราการเกดิอุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดงาน อตัราการหยุดงานจากอุบตัเิหตุ อตัราการขาดงาน อตัรา
การเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ ไวใ้นรายงานความยัง่ยนื 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 
 

9.1)        นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมการบรษิัทฯได้อนุมตัิให้ใช้นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ ฉบบัแรกของบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 3 กุมภาพนัธ ์

2557 หลงัจากนัน้ คณะกรรมการบรษิัทฯในการประชุมครัง้ที่ 3/2558 วนัที่  26 มถุินายน 2558  มมีติเหน็ชอบนโยบายการ
ก ากบัดูแลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที่ 1) โดยให้มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่27 มถุินายน 2558 ต่อมา ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ส านกังานก.ล.ต.) ไดป้ระกาศใชห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 
2560 เมื่อวนัที ่17 สงิหาคม 2560 ซึง่มคีวามแตกต่างจากหลกัการเดมิทีบ่รษิทัฯใชเ้ป็นฐานในการจดัท านโยบายการก ากบัดูแล
กจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่1) คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการจงึเหน็สมควรทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
(ฉบบัทบทวนครัง้ที่ 1) นี้ให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดทีี่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศใช้และจดัท าร่างเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทฯ โดยคณะกรรมการบรษิัทฯในการประชุมครัง้ที่  7/2559 -2560 วนัที่ 29 กนัยายน 2560 มมีติเหน็ชอบ
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ. 2560) ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป 
 

หลกัการส าคญัในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ทีบ่รษิทัน ามาเพิม่เตมิในนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 (นโยบายฯ)และกฎบตัรคณะกรรมการ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบแลว้ ไดแ้ก่ 

1. หลกัปฏบิตัทิีพ่งึใชใ้นการก าหนดความส าเรจ็ของการด าเนินกจิการ โดยไดน้ ามาเพิม่เตมิในนโยบายฯหมวดที ่5. ว่า

ดว้ยบทบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯว่าคณะกรรมการควรค านึงถงึจรยิธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและ

สิง่แวดลอ้มเป็นส าคญันอกเหนือจากผลกระทบทางการเงนิ  

2. หลกัปฏบิตั ิ3.2.3 ทีก่ าหนดบทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการทัง้ 5 ประการ โดยได้น ามาเพิม่เตมิในนโยบายฯ

หมวดที ่5. หวัขอ้ที ่6. ประธานกรรมการบรษิทัฯและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั 

3. หลกัปฏบิตัขิอ้ 3.5.2 ทีแ่นะน าว่ากรรมการแต่ละคนควรด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไม่เกนิ 5 บรษิทั โดย

ก าหนดเป็นคุณสมบตัปิระการหนึ่งของกรรมการไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการว่า กรรมการต้องมเีวลาอย่างเพยีงพอที่จะปฏบิตัิ

หน้าทีก่รรมการบรษิทัฯไดด้ ีและการเป็นกรรมการในบรษิทัอื่นตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ กรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ 5 บรษิทัในเวลาเดยีวกนั” 

4. หลกัปฏบิตัขิอ้ 5.4 ทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยไดก้ าหนดเป็นหน้าที่

ประการหนึ่งของคณะกรรมการไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ ขอ้ 4.6 ว่า “ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุ

ภายในทีม่มีาตรฐานและตอบสนองต่อการท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทัในระยะยาว รวมถงึการป้องกนัการ

รัว่ไหลของขอ้มลูส าคญัซึง่อาจกระท าไดด้ว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ........”

5. ทัง้นี้ ในส่วนของหลกัการและแนวปฏบิตัขิอ้อื่นๆ นัน้ บรษิทัฯไดพ้จิารณาและน ามาใชใ้นรูปแบบอื่นๆตามสมควร 

เช่น การเปิดเผยขอ้มลู การลงมตขิองคณะกรรมการบรษิทั การก าหนดวธิปีฏบิตัริะหว่างสายงานในบรษิทั เป็นตน้  

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการประกอบดว้ย 7 หมวด คอื หมวดที ่1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้, หมวดที ่2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อื
หุ้นอย่างเท่าเทียมกนั, หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสยี, หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส, หมวดที่ 5. 
บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ, หมวดที ่6. การต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ และหมวดที ่7. การใหข้อ้มูลการกระท า
ผดิและการทุจรติ 
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นอกเหนือจากนโยบายการก ากบัดูแลกจิการแลว้ บรษิทัฯไดจ้ดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่
1) พ.ศ. 2558 ซึง่ก าหนดใหม้คีวามสอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่1)พ.ศ. 2558 หมวดต่างๆ 
และยงัคงสอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดูแลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที่ 2) พ.ศ. 2560 จรรยาบรรณฯนี้ใช้กบับุคลากรของ
บรษิทัฯทุกกลุ่ม กล่าวคอื กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกประเภทของบรษิทัฯและกลุ่มบรษิทั ในปจัจุบนั บรษิทัฯไดเ้ผยแพร่
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิทัง้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัและเวบ็ไซต์ภายใน (Intranet)โดยใน
สว่นทีเ่ผยแพร่ต่อบุคลากร บรษิทัฯไดจ้ดัท าแนวปฏบิตัสิ าหรบัจรรยาบรรณแต่ละขอ้ประกอบเพื่อใหบุ้คลากรมคีวามเขา้ใจง่ายขึน้ 
อนัจะส่งผลเป็นการสง่เสรมิใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณฯ ตลอดจนการจดัอบรมหรอืกจิกรรมทีช่กัน าใหบุ้คลากรไดร้บัรูแ้ละปฏบิตัิ
ตามในช่วงเวลาทีส่มควร 

 
เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2561 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้เหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีไ่ด้

ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance Policy ) (ฉบบัทบทวนครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2560) แลว้และเหน็ว่า
เหน็สมควรใช้บงัคบัได้ต่อไปเนื่องจากเพิ่งปรบัแก้ให้สอดคล้องกบั หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรบับรษิัทจดทะเบยีน ปี 
2560 (CG Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ตามความเหมาะสมกบับรบิทของธุรกจิ
ของบรษิทั 

 
การดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ มสีว่นทีค่รอบคลุมเรื่องเหล่าน้ี คอื 
 

9.1.1 หมวดท่ี 1 : สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมและส่งค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเป็น
การล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม ถงึ  30 พฤศจกิายน เพื่อการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในเดอืนกุมภาพนัธข์องปีถดัไป โดยแจง้ให้
ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบุขัน้ตอนทีช่ดัเจนไวใ้น
เวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ ที ่www.kslgroup.com สว่นของ “ขอ้มลูส าหรบันกัลงทุน” ภายใตห้วัขอ้ “หอ้งขา่ว” 

2. แจง้วธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนนก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้และใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง 
3. น าเสนอค่าตอบแทน รวมทัง้หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแต่ละต าแหน่งที่ชัดเจน ได้แก่ 

ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนประจ าปี ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิป็นประจ าทุกปี  
4. บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการแบบรายบุคคล   โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผูถ้ือหุ้น

ลงคะแนนทลีะคน  
5. ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มลูต่างๆของบรษิทัไดท้ีw่ww.kslgroup.comซึง่จะมขีอ้มลูทางการเงนิ ขอ้มลูทัว่ไป

ของบรษิทัรวมถงึขอ้มลูการประชุม ซึง่จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้ีส่นใจศกึษาสารสนเทศของบรษิทัได ้ อกีทัง้ยงั
สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดผ้่านทาง Email: ir@kslgroup.com และ secretary@kslgroup.com

6. บรษิัทมีนโยบายที่จะอ านวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธิและออกเสยีงอย่างเต็มที่ เช่น มีวนั
ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธเิขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาและมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี และก่อนที่
จะมวีนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธริบัเงนิปนัผล เพื่อเป็นการรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเลอืกทีจ่ะถอืหุน้เพื่อรบัเงนิปนัผล
หรอืไม่  และบรษิัทฯ ได้ใหค้วามส าคญัต่อการประชุมผูถ้ือหุ้น โดยอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิให้ผูถ้ือหุ้นรวมถงึนักลงทุน
สถาบนัเขา้ร่วมประชุม  ทัง้นี้ บรษิัทไดจ้ดัการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัองัคารที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 เวลา 
09.30 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู ชัน้ 3 โรงแรมเซน็จูรี ่ปารค์ กรุงเทพฯ ซึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงกรุงเทพมหานคร ย่านราชปรารภ 

http://www.kslgroup.com/
mailto:ir@kslgroup.com
mailto:secretary@kslgroup.com


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

 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

หน้ำ 55 
 
 

ประตูน ้า จงึเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดนิทาง นอกจากนี้ บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจดัส่งเอกสารลงทะเบยีนเขา้ร่วมการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชุมและบรษิทัจดัช่องทางการลงทะเบยีน ณ 
สถานทีจ่ดัการประชุมส าหรบัผูถ้อืหุน้บุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบนั โดยบรษิทัฯ ไดน้ าเทคโนโลยรีะบบบารโ์คด้ (Barcode) 
มาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท า
ไดร้วมดเรว็ถูกตอ้งแม่นย า  

7. ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ครัง้ที ่1/2561  บรษิทัฯไดก้ าหนดวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ไวเ้ป็น
เรื่องๆ อย่างชดัเจน เช่น  วาระงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน   วาระจดัสรรเงนิก าไรเพื่อจ่ายปนัผลและส ารองตาม
กฎหมาย  วาระการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ  วาระการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ  วาระ
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัช ี 
 

8. ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 ครัง้ที ่1/2561 ประธานกรรมการไดแ้จ้งกฎเกณฑส์ าหรบัการประชุมและ
วธิกีารออกเสยีงลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ในการประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมในการตรวจสอบการด าเนินงาน
ของบรษิัทฯ  แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ  บรษิัทมกีารบนัทกึการถ่ายวดิทีศัน์ บนัทกึภาพและเสยีงการประชุม 
ทัง้นี้ บรษิัทไม่มนีโยบายลดิรอนสทิธขิองผู้ถือหุ้นในการรบัรู้สารสนเทศของบรษิัท เช่น ไม่มกีารแจกเอกสารที่มขี้อมูลส าคญั
เพิม่เตมิอย่างกะทนัหนั ไม่มีการเพิม่วาระอื่นๆทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูลส าคญัใดๆโดยไม่ ได้
แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ไม่จ ากดัสทิธใินการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ทีม่าสาย เป็นตน้  
 

  9. รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ครัง้ที ่1/2561 มกีารบนัทกึการประชมุถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อใหผู้ถ้อื
หุน้สามารถตรวจสอบได ้  มกีารบนัทกึเกีย่วกบัการแจง้วธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนน  และบนัทกึรายชื่อพรอ้มต าแหน่งของ
กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึบนัทกึประเดน็ค าถามค าตอบทีผู่ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืเสนอความคดิเหน็ พรอ้มทัง้บนัทกึ
จ านวนคะแนนเสยีงทีไ่ดร้บัในแต่ละวาระ  ซึง่ทางบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชมุ ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 วนั
นบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้  
 
9.1.2 หมวดท่ี 2 : การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า  ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม ถงึ  30 
พฤศจกิายน  โดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้ประกาศหลกัเกณฑ ์และ
ระบุขัน้ตอนทีช่ดัเจนไวใ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ ที ่www.kslgroup.com สว่นของ “ขอ้มลูส าหรบันกัลงทุน” ภายใตห้วัขอ้ “หอ้งขา่ว” 
ซึง่ภายหลงัทีร่บัเรื่อง ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั จะพจิารณากลัน่กรองตามกระบวนการต่อไปอย่างไรกต็าม ทีผ่่านมาไม่มี
การเสนอชื่อแต่อย่างใด
 

2. บรษิทัฯ ไดแ้นบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงไดเ้องใน

แต่ละวาระ ไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุม  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถ

มอบอ านาจใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลอื่น เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน พรอ้มทัง้เผยแพร่ หนังสอืเชญิประชุมฉบบั

สมบรูณ์ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้า 30 วนัก่อนวนัประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูก่อน

วนัประชุม สว่นหนงัสอืเชญิประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ บรษิทัฯไดม้อบใหบ้รษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 



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

 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

หน้ำ 56 
 
 

จ ากดั  ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัฯ ด าเนินการจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนั กรณีวาระปกต ิ

และจะจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั กรณีวาระพเิศษ   

3. บรษิทัฯไดก้ าหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั  โดยใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีร่บัทราบ 
ขอ้มลูภายในทีม่นียัส าคญัทีอ่าจสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรพัย ์ งดการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นระยะเวลาหนึ่ง
เดอืน ก่อนจะมกีารประกาศผลการด าเนินงาน หรอื ขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน (หมวดที ่ 2 – การปฏบิตัต่ิอผูถ้อื
หุน้อย่างเท่าเทยีมกนั) นอกจากนัน้ บรษิทัฯใชม้าตรการแจง้เตอืนกรรมการและผูบ้รหิารล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการ
เปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาสวา่ใหง้ดซือ้ขายหลกัทรพัยบ์รษิทัฯ ตัง้แต่วนัใดถงึวนัใดอย่างแจง้ชดั ผ่านเลขานุการฯบรษิทัและ
รายงานใหท้ี ่ ประชุมคณะกรรมการบรหิารและกรรมการบรษิทัทราบ ถงึการเปลีย่นแปลงหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร
(หากม)ีเพื่อความโปร่งใส กบัแจง้ขา่วจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ กรณีมกีารกระท าผดิ
เกีย่วกบัการใชข้อ้มลูภายใน  เพื่อใหก้รรมการและผูบ้รหิารใชค้วามระมดัระวงัเกีย่วกบัการใชห้รอือาจถูกมองว่าใชข้อ้มลูภายใน
ของบรษิทัฯทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

      4. บรษิทัมมีาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น
ในทางมชิอบ (แสดงรายละเอยีดในหวัขอ้ เรื่องการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน) 

5. บรษิทัก าหนดขอ้บงัคบัของบรษิทัว่า กรรมการบรษิทัจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั 
หรอืหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชนจ ากดัอื่นที่ประกอบ
กจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่ได ้เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมี
มตแิต่งตัง้  และกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้หากมสีว่นไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใดๆ ทีบ่รษิทั
ท าขึน้ในระหว่างรอบปีบญัช ี หรอืถอืหุน้หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในระหว่างรอบปีบญัชีในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื  โดยบรษิทั
ส่งเสรมิให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส่วนได้เสยีของกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้เกี่ยวขอ้งต่อคณะกรรมการ ผ่านวาระการประชุมของ
คณะกรรมการบรษิัท    นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสยีหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสทิธิออกเสยีงใน วาระ
ดงักล่าว 
  6.  ในปีทีผ่่านมา ไม่เคยเกดิกรณีทีก่รรมการ/ผูบ้รหิารของบรษิทัมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน  และ 
บรษิทัไม่มกีารฝา่ฝืนหรอืไม่ปฎบิตัติามหลกัเกณฑก์ารท ารายการระหว่างกนั 
 
 

9.1.3 หมวดท่ี 3 : บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ตระหนักและให้ความส าคญัต่อสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัท ทัง้ผู้มสี่วนได้เสยี
ภายใน ได้แก่  ผู้ถอืหุ้น พนักงาน และผู้มสี่วนได้เสยีภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนี้ และชุมชนที่บรษิัท
ตัง้อยู่  ในอดตีทีผ่่านมา บรษิทัด าเนินนโยบายต่าง ๆ  ในการสรา้งจรยิธรรมการด าเนินธุรกจิมาโดยตลอด เช่น  

ผูถ้อืหุน้ บรษิัทมนีโยบายการก ากบัดูแลกจิการและแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัสทิธขิองผู้ถือหุ้นและการปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทยีมกนัและก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกจิใหส้อดคลอ้งกนั  

พนกังาน 
 
 
 

บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อพนักงานของบรษิทัทุกระดบัชัน้ ไม่มกีารแบ่งแยกเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ โดยพนักงานทุก
คนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายให้พนักงานได้รับ
ค่าตอบแทนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เช่น เงนิเดอืน โบนัสทีเ่หมาะสมตามผลปฏบิตัิงานของพนักงาน และผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ  อกีทัง้บรษิทัยงัมกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี เพื่อสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนักงานภายใน
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 บรษิทั รวมถงึการสนบัสนุนการพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของพนกังานใหพ้รอ้มส าหรบัปฏบิตังิานและพฒันาองคก์ร   
ลกูคา้ บริษัทใช้ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในระดับสำกล เช่น ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL, 

KOSHER เป็นต้น เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสดุแก่ลกูค้ำบรษิัทมุ่งเน้นและให้ความส าคญัดา้นคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลติภณัฑส์นิคา้ การส่งมอบทีต่รงเวลา และบรกิารในระดบัโลก ตลอดจนรกัษาความลบัของลูกคา้โดยเคร่งครดั 
โดยไม่น ามาเปิดเผย หรอืใชป้ระโยชน์ในทางมชิอบ ตลอดจนการจดัช่องทางการตดิต่อส าหรบัลูกคา้ เพื่อแนะน าตชิม 
หรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีน  โดยเฉลีย่แลว้ บรษิทัฯจะได้รบัขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะประมาณ 40 -50 ครัง้ต่อปีส าหรบั
การด าเนินการของโรงงานน ้าตาลทราย 5 แห่ง    เพื่อให้มัน่ใจว่าการท าธุรกจิกบับรษิัทฯ จะไม่มขีอ้ขดัแยง้ใดๆกบั
มาตรฐานทีลู่กคา้ยดึถอือยู่ บรษิทัไดว้่าจา้งหน่วยงานภายนอกมาประเมนิการด าเนินการและใหก้ารรบัรองในสว่นของ
มาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานของลกูคา้ดว้ย 

คู่คา้ คู่คา้ของบรษิัทนัน้ นอกจากหมายถงึคู่สญัญาในการซือ้ขายและการจา้งระหว่างกนัแลว้ ยงัรวมไปถงึผูร้่วมลงทุนกบั
บรษิัทในบางกจิการด้วย   บรษิัทค านึงถึงสทิธติามกฎหมายและสทิธติามสญัญาร่วมทุนมาโดยตลอด โดยยดึหลกั
สจุรติ ความเท่าเทยีมกนั และสทิธทิีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์จากเงนิทีล่งทุน 
บรษิทัมนีโยบายการก ากบัดูแลกจิการและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคู่คา้ในหมวดที ่3 ว่าดว้ยบทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยีว่า
สนับสนุนการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรแีละเป็นธรรม ความเสมอภาคในการด าเนินธุรกจิและผลประโยชน์ร่วมกนั 
การจดัซื้อจดัจา้งอย่างโปร่งใสและยุติธรรม บรษิัทก าหนดคุณสมบตัิของคู่ค้าที่มสีทิธิ เขา้เสนอราคาและประกาศให้
ทราบโดยทัว่กนัซึ่งขอ้มูลและเงื่อนไขการจดัซือ้จดัจา้งที่ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่คา้ที่มสีทิธเิสนอราคาโดยวธิทีี่เปิดเผย
และเท่าเทยีมกนั รกัษาขอ้มูลการเสนอราคาทีไ่ดร้บัจากคู่คา้ไวเ้ป็นความลบัไม่เปิดเผยแก่คู่คา้ทีเ่สนอราคารายอื่น ไม่
เรยีกไม่รบัผลประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้เพื่อแลกเปลีย่นกบัการไดท้ าสญัญาจดัซือ้จดัจา้งกบับรษิทั และไดก้ าหนดไวใ้น
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกนัส าหรบัการท างานของผูร้บัจา้งในสถานประกอบการต่างๆนัน้ บรษิทั
จะจดัเตรยีมสภาพการท างานที่ปลอดภยัแก่ผู้รบัจ้างและก าชบัให้ผู้ร ับจ้างปฏิบตัิตามกฎความปลอดภัยของบรษิัท
อย่างเคร่งครดัดว้ย เมื่องานแลว้เสรจ็  บรษิทัมขี ัน้ตอนการตรวจรบังานทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรมและช าระค่าสนิคา้หรอื
ค่าจา้งภายในเวลาทีเ่หมาะสม   บรษิทัโดยฝ่ายจดัซือ้ไดส้ือ่สารกบัคู่คา้ (supplier) ดว้ยช่องทางต่างๆ ในเรื่องทีส่ าคญั 
และจดัช่องทางรอ้งเรยีนและแจง้ขอ้มลูแก่บรษิทัโดยแจง้ใหคู้่คา้ทราบ นอกจากนัน้ ในปี 2561 บรษิทัไดส้่งหนงัสอืแจง้
คู่คา้ถงึนโยบายการก ากบัดูแลกจิการและนโยบายการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัใหร้บัทราบ ทัง้นี้ หน่วยจดัซือ้
สว่นกลางขอใหห้วัหน้าแผนกพสัดุทุกโรงงานทีม่กีารจดัซือ้ทอ้งถิน่สง่หนงัสอืรบัทราบนโยบายการต่อตา้นการคอรปัชัน่
ใหผู้ข้ายทอ้งถิน่รบัทราบดว้ย  

เจา้หนี้ บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามเงื่อนไข สญัญา และข้อผูกพันที่ตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ทัง้ในแก่การช าระหนี้ตรงตาม
ก าหนดเวลา การใชบ้รกิารทางการเงนิทีเ่หมาะสมแก่ธุรกจิของบรษิทั การใหแ้ละรกัษาหลกัประกนั  
และเงื่อนไขอื่นๆ ทีก่ าหนด เช่น รายงานขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัทีถู่กตอ้งแก่เจา้หนี้เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์
สนิเชื่อ การรกัษาอตัราส่วนหนี้สนิและทุน เป็นต้น ในการด าเนินงาน บรษิัทได้สรา้งความไวว้างใจใหก้บัเจา้หนี้ผ่าน
การบรหิารงานอย่างมจีรรยาบรรณ และอ านวยความสะดวกดา้นขอ้มูล ข่าวสาร เพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบับรษิทั
ผ่านทางรายงานประจ าปีและรายงาน 56-1 กบัสถานะทางการเงนิของบรษิัทอย่างเปิดเผยผ่านทางงบการเงนิที่ได้
จดัท าและรบัรองอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป และไดก้ าหนดวธิปีฎบิตัไิวใ้นจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้ง 
กนั 

คู่แขง่ บรษิัทมนีโยบายสนับสนุนการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรแีละเป็นธรรม และได้ก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนิน
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ธุรกจิว่าบุคลากรต้องไม่ด าเนินธุรกจิของบรษิทัโดยท าลายหรอืกดีกนัคู่แข่งทางการคา้ด้วยวธิทีีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
หรอืใชว้ธิกีารใดๆใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มูลของคู่แข่งอย่างผดิกฎหมาย ในทางปฏบิตั ิคู่แข่งในอุตสาหกรรมจะเป็นสมาชกิใน
สมาคมเดยีวกนัซึ่งได้ประชุมปรกึษาหารอืและแบ่งปนัขอ้มูลกนัอยู่เป็นประจ า จงึไม่ปรากฏว่ามกีารปฏบิตัิต่อคู่แข่ง
อย่างไม่เป็นธรรม 

ชุมชน
และสงัคม 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัการพฒันาที่ยัง่ยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมทัง้ปฏบิตัิตาม
กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั รวมทัง้ใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานดา้น
สิง่แวดลอ้มตลอดจนด าเนินธุรกจิดว้ยความใสใ่จและค านึงถงึผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  และให้
การสนับสนุนและการจดักจิกรรมหรอืมสี่วนร่วมสนับสนุนกจิกรรมที่เกีย่วขอ้งกบัการกุศลหรอืการพฒันาชุมชน เพื่อ
สร้างความสมัพนัธ์ที่ดกีบัชุมชนและยกระดบัคุณภาพชวีติของชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่บรษิัทประกอบกจิการให้
ความร่วมมอืต่อภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ช่วยพฒันาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้การสนับสนุนทางดา้นการเงนิ 
และสนับสนุนกจิกรรมทางสงัคม เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและพฒันาชุมชนใหย้ัง่ยนื  บรษิทั ฯ ไดล้งทุนในกองทุน 
ESG เพื่อสงัคม (ESG Investment Fund for Society) เป็นปีที่ 3 ซึ่งก่อตัง้ขึน้ภายใต้แนวคดิของสถาบนัไทยพฒัน์
ร่วมกบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทสิโกใ้นการสรา้งการลงทุนทีน่ าผลตอบแทนมาใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ 

ด้านสิทธิ
มนุษยชน 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไม่เกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมิุษยชน โดยบรษิทัก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ ว่า
บรษิทัสนบัสนุนและเคารพสทิธมินุษยชน และด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการและเจตนารมณ์ของปฎญิญาและ
อนุสญัญาของสหประชาชาต ิและขอ้ตกลงระหว่างประเทศอื่นๆทีป่ระเทศไทยเป็นภาค ีและจะไม่มสีว่นร่วมกบัการ
กระท าใดๆทีข่ดัต่อหลกัสทิธมินุษยชน  สถานประกอบการแต่ละแห่งของบรษิทัในกลุ่มไดแ้สดงเจตนารมณ์ใหป้รากฏ
เด่นชดัว่าบรษิทัฯไม่ใชแ้รงงานเดก็และแรงงานบงัคบั โดยประกาศใหช้มุชนทราบโดยทัว่กนัผ่านช่องทางต่างๆ 

ดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

บริษัทมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่า บริษัทได้ส่ง เสริมให้ผู้บริหารและ
พนักงานใช้ทรพัยากรธรรมชาติและพลงังานอย่างประหยัด บรษิัทสนับสนุนการน าวัสดุกลบัมาใช้ใหม่บรษิัทให้
ความส าคญัอย่างยิง่กบัการใชว้ตัถุดบิและของเหลอืใชใ้หคุ้ม้ค่าทีส่ดุโดยหมุนเวยีนไปใชใ้นกระบวนการผลติต่างๆ เช่น 
กากออ้ยทีไ่ดจ้ากการหบีออ้ยจะเป็นเชื้อเพลงิของหมอ้ต้มไอน ้าที่ใชท้ัง้ในการผลติน ้าตาลทรายและการป ัน่เทอรไ์บน์
ผลติกระแสไฟฟ้า ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่กดิขึน้จากการเผาไหมจ้ะน ามาใชใ้นกระบวนการตกตะกอนของน ้าออ้ย 
น ้าจากกระบวนการผลิตเอทานอลจะใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพที่สามารถน าไปใช้ในโรงงานได้อีก เป็นต้ นส่วนที่
โรงงานจะเน้นการรกัษาคุณภาพของสิง่แวดลอ้ม ไม่ปล่อยของเสยีหรอืมลภาวะสูชุ่มชน บรษิทัไดม้กีารน าเครื่องดกัจบั
ฝุ่นละอองทีท่นัสมยัมาใช้ เพื่อรกัษาสภาพแวดลอ้มโดยรอบบรษิัทพฒันาระบบบ าบดัน ้าเสยีจากกระบวนการผลติให้
สะอาดพอที่จะน ากลบัมาใช้หรือปล่อยกลับสู่แหล่งน ้าธรรมชาติได้และได้สร้างระบบบ าบัดน ้ าคอนเดนเสทจาก
กระบวนการผลติแอลกอฮอล ์(โครงการต้นแบบ Submerged Aerated Fixed Film – SAF) ขึน้ทีโ่รงงานในอ าเภอบ่อ
พลอย จงัหวดักาญจนบุร ีนอกจากนี้ บรษิทัไดป้ฎบิตัติามกฎหมายสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั   

ดา้น
ทรพัยส์นิ
ทาง
ปญัญา 

บรษิัทฯเคารพสทิธใินทรพัย์สนิทางปญัญาของบุคคลอื่นและใช้ความระมดัระวงัมใิห้เกดิขอ้กล่าวหาหรอืเสีย่งต่อขอ้
กล่าวหาว่าละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่น อน่ึง เน่ืองจากความเสีย่งทางกฎหมายในเรื่องน้ีเป็นเรื่องทีต่อ้ง
ระมดัระวงัเพราะความไม่คุ้นเคยกับประเด็นกฎหมายของบุคลากร บรษิัทฯจึงได้ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมใน
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯว่า บุคลากรต้องเคารพสทิธทิีช่อบดว้ยกฎหมายในทรพัยส์นิทางปญัญา
ของบุคคลอื่น โดยไม่ใชง้านสรา้งสรรคห์รอืทรพัยส์นิทางปญัญาของบุคคลอื่นโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยั
ว่าการกระท าใดของหน่วยงานใดจะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของบุคคลอื่นหรอืไม่ ควรปรกึษาฝา่ยกฎหมาย
ของบริษัทฯก่อน ทัง้น้ี จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจได้ให้ความหมายของทรพัย์สินทางปญัญาไว้ครอบคลุม
เพยีงพอว่า รวมถงึลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ ขอ้มลูคู่คา้ ขอ้มูลลกูคา้ สตูรการผลติ ตลอดจนขอ้มลูหรอืสิง่
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อื่นๆ ทีถ่อืเป็นความลบัทางการคา้ ในทางปฏบิตั ิปรากฏว่ามกีารปรกึษาหารอืเรื่องน้ีบ่อยครัง้ และสามารถป้องกนัการ
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่นโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ไดห้ลายกรณี 

องคก์ร
ปกครอง
สว่น
ทอ้งถิน่ / 
หน่วยงา
นของรฐั 

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ควบคุมกิจการของบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทัง้ที่ก ากบัดูแลโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการส่วนกลาง ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานของรฐัในการพัฒนาท้องถิ่นตามความ
เหมาะสม กลุ่มบรษิทัประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆในพืน้ทีเ่พื่อใหแ้น่ใจว่ากลุ่มบรษิทัไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของทางราชการโดยไม่บกพร่อง เช่น การติดต่อประสานกบัเทศบาลต าบล ส านักงานอุตสาหกรรม
จงัหวดั ส านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ส านักงานทรพัยากรน ้าบาดาล ส านักงานทรพัยากรน ้า ส านัก
ชลประทาน ส านกังานสรรพากรพืน้ที ่ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ส านกังานประกนัสงัคม สถาบนัพฒันา
ฝีมอืแรงงาน เป็นตน้  
กลุ่มบรษิทัใหค้วามส าคญักบัการร่วมมอืกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่/หน่วยงานของรฐัทีข่อความร่วมมอืหรอืขอรบั
การสนบัสนุนเพื่อการพฒันาชุมชนในพืน้ทีท่ีบ่รษิทัไดป้ระกอบกจิการอย่างสม ่าเสมอ เช่น เทศบาล องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล โรงพยาบาล สาธารณสขุอ าเภอ/จงัหวดั โรงเรยีน สถานีต ารวจภูธร เป็นตน้ โดยไดแ้สดงขอ้มลูไวใ้นหวัขอ้ 
“ความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม” ในสว่นรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 

นอกจากที่บรษิัทให้ความส าคญักบัผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มดงัทีไ่ด้กล่าวมาแลว้นัน้  บรษิัทยงัตระหนักถงึขอ้เสนอแนะ  
ขอ้คดิเหน็  หรอืการแจง้เบาะแสต่าง ๆ ทีท่ าใหบ้รษิทัสามารถพฒันา หรอืปรบัปรุง แกไ้ข การด าเนินงานของบรษิทั   โดยบรษิทั
จดัช่องทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถตดิต่อกบับรษิทัได ้ ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ทีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่ถูกตอ้งเกดิขึน้ และผูม้สีว่นได้
เสยีตอ้งการทีจ่ะใหแ้กไ้ขหรอืขอความชดัเจน  หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีต้องการทีจ่ะใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ   ผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถท า
ไดโ้ดยแจง้ต่อผูบ้รหิารของบรษิัท หรอืหวัหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน หรอืหวัหน้าส่วนงานทรพัยากรบุคคล หรอืประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ทางโทรศพัทห์รอืทาง e-mail  ในปีทีผ่่านมา บรษิทัไม่ไดร้บัแจง้เบาะแสการกระท าความผดิแต่อย่างใด 
ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดรายละเอยีดเหล่านี้ไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกจิการว่าดว้ยการใหข้อ้มลูการกระท าผดิและการทุจรติและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

 
9.1.4 หมวดท่ี 4 : การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

 บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารทีส่ าคญั ทีต่อ้งแจง้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์/ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ผูถ้อืหุน้ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ภายใน
ระยะเวลาทีเ่หมาะสมดว้ยความโปร่งใส  โดยบรษิทัไดด้ าเนินการ 

1. เปิดเผยขอ้มลูรายงานทางการเงนิและขอ้มลูอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผลการด าเนินงาน ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยงบการเงนิจะตอ้งผ่านการสอบทานหรอืตรวจสอบจากผูส้อบบญัชวีา่ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานการบญัช ี ซึง่เป็น
ยอมรบัโดยทัว่ไป  

2. เปิดเผยขอ้มลู แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ภายใน 3 เดอืนและรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
ภายใน4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัช ี ผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก ่ เวบ็ไซดข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และผ่านช่องทางเวบ็ไซต ์ ของบรษิทั www.kslgroup.com  
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ไดท้ราบขอ้มลูขอย่างทัว่ถงึ นอกจากนี้ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั ยงัมกีารน าเสนอขา่วต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทั และอุตสาหกรรม เพื่อเป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจ 
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  3. ในรอบปีทีผ่่านมา บรษิทัมไิดถู้กส านกังาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ด าเนินการเน่ืองมาจากการเปิดเผยขอ้มลู
ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัไดม้กีารประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการสอบถามความคดิเหน็
จากบุคคลภายนอก 

  4. บรษิทัเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ขอ้มลูจ านวนครัง้ที่
กรรมการบรษิทัแต่ละคนเขา้รว่มการประชมุ นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร นโยบายการก ากบัดแูลโดยสรุป 
นโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและสงัคม และการปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด จรรยาบรรณธุรกจิโดยสรุป ประวตักิารอบรม
กรรมการ   ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) แลว้  

5. จดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่ไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชี
ในรายงานประจ าปี ซึง่มเีน้ือหารบัรองการปฏบิตัติามหลกัการบญัช ี และมกีารรายงานทางการเงนิทีม่ขีอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น 
ตามมาตรฐานการบญัช ี  โดยรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

6. เปิดเผยขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องบรษิทัเกีย่วกรรมการและผูบ้รหิาร ประกอบไปดว้ย ชื่อ ต าแหน่ง การศกึษา การถอืหุน้ 
ในบรษิัทฯประสบการณ์ท างาน และภาพถ่าย รวมถึงขอ้มูลองค์กร โครงสรา้งการถอืหุ้น โครงสรา้งคณะกรรมการ วสิยัทศัน์ / 
ภารกจิ ธุรกจิและผลติภณัฑ ์นโยบายการก ากบัดแูลกจิการและผลการปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด จรรยาบรรณธุรกจิ ขอ้มลูนัก

ลงทุน นโยบายเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม รายงานประจ าปี งบการเงนิ และข่าวสารที่บรษิัทเผยแพร่ โดยมีทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

7.  คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดหลกัเกณฑใ์หก้รรมการของบรษิทัฯ และผูบ้รหิารระดบัสงู ต้องรายงานการมสี่วนได้
เสยีของตนเองและบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
และก าหนดให้มีการทบทวนรายงาน ฯ ภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี และ/หรอืทุกครัง้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงขอ้มูล โดยให้ส่ง
รายงานถงึฝา่ยเลขานุการบรษิทั ภายใน 7 วนัท าการ    

8. บรษิทัไดต้ระหนกัถงึความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศแก่ผูล้งทุนเพื่อใหผู้ล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 
ครบถ้วน ชดัเจน และโปร่งใส บรษิทัไดจ้ดัตัง้หน่วยงานเฉพาะขึน้เพื่อท าหน้าทีใ่นการตดิต่อสื่อสารและใหข้อ้มูลกบัผูถ้อืหุน้ นัก
ลงทุนสถาบนั และนกัวเิคราะห ์โดยสามารถตดิต่อไดท้ี ่email: ir@kslgroup.com หรอืตดิต่อที ่

1. นายมชียั ปิยะวเิศษพฒัน์ หมายเลขโทรศพัท ์02-642-6230  

     Email: meechai@kslgroup.com 

 2. นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ หมายเลขโทรศพัท ์02-642-6230 

     Email: chalush@kslgroup.com 

 เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัไดด้ขีึน้และสามารถน าไปถ่ายทอดต่อนกัลงทุนทีส่นใจได ้   บรษิทัจงึจดัท า
แผนงานนกัลงทุนสมัพนัธป์ระจ าปี โดยมกีารประชมุนกัวเิคราะห ์(Analyst Meeting) ทุกไตรมาส ณ หอ้งประชมุของบรษิทัฯ  

 ส าหรบันกัลงทุนต่างประเทศ บรษิทัประสานงานร่วมกบับรษิทัหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัวเิคราะหห์ลกัทรพัยใ์นการจดัท า
แผน เพื่อร่วมเดนิทางในการน าเสนอผลการด าเนินงานของบรษิทัและความกา้วหน้าของโครงการของบรษิทั โดยในปีทีผ่า่นมา 
บรษิทัเขา้รว่มประชุมชีแ้จงผลการด าเนินงานและความกา้วหน้าทีป่ระเทศสงิคโปร์และมาเลเซยี ร่วมกบับรษิทัหลกัทรพัย ์ ยิง่ไป
กว่านัน้ บรษิทัเปิดโอกาสใหน้กัลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สามารถเขา้พบเพื่อขอขอ้มลูรายละเอยีดและเยีย่มชมกจิการ
ของบรษิทั ซึง่สามารถท าตารางนดัหมายล่วงหน้า ผา่นทมีงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์           

mailto:ir@kslgroup.com
mailto:meechai@kslgroup.com
mailto:chalush@kslgroup.com
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  ทัง้นี้ ในปี 2561 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกีจิกรรมในการน าเสนอขอ้มลูทัง้ทางตรงและทางออ้ม ดงันี้ 

 
กิจกรรมปี 2561 จ านวนครัง้ต่อปี 

1.การประชมุนกัวเิคราะห ์(Analyst Meeting) จ านวน  4 ครัง้  

2.การเขา้เยีย่มชมกจิการของบรษิทั + Company visit ทีส่ านกังาน
ใหญ่ 

จ านวน 2 ครัง้ 

3.การออกเอกสารขา่วผลประกอบการ  จ านวน 4 ครัง้  

4.การใหข้อ้มลู และตอบซกัถามของนกัลงทุนสมัพนัธท์าง E-mail จ านวน 30 ครัง้ 

5. Roadshow ทีป่ระเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยี  จ านวน   1 ครัง้ 

 

9.1.5 หมวดท่ี 5 : บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัในเรื่องความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้น 
และผูม้สีว่นไดเ้สยี   

1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 21 คน โดยเป็นกรรมการอสิระจ านวน 7 คนที่
ปราศจากความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืความสมัพนัธอ์ื่นใด อนัอาจมอีทิธพิลต่อการใชดุ้ลพนิิจอย่างเป็นอสิระ  หนึ่งในกรรมการ
อสิระเป็นประธานกรรมการบรษิัท ซึง่ไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการผู้จดัการ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทฯได้ก าหนดนโยบาย
ความหลากหลายของกรรมการทีต่้องสรรหาส าหรบัผูท้ีจ่ะมาท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการโดยพจิารณาจากทกัษะทีจ่ าเป็นทีย่งัขาดอยู่
ในคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมทัง้วชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น โดยไม่ไดจ้ ากดัเพศทีจ่ะมาท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการแต่อย่าง
ใด เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทฯ มคีวามเขม้แขง็ยิง่ขึน้ และสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ รายละเอยีดของประวตั ิ
คุณวุฒ ิประสบการณ์  การถอืหุน้  แสดงในหวัขอ้รายละอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั 
และมกีรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารอย่างน้อยหนึ่งคนทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัของบรษิทัฯ 

กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และสามารถไดร้บัเลอืกเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได้ บรษิัทฯไม่มขีอ้
หา้มการแต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่  
 

กรรมการอสิระมจี านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดและมจี านวนอย่างน้อยสามคน มวีาระการ
ด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัไดไ้ม่เกนิสามวาระหรอืไม่เกนิเกา้ปีแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า  แต่หากคณะกรรมการบรษิทัฯเหน็ควร
ใหก้รรมการอสิระรายใดที่ด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัมาครบสามวาระหรอืเกา้ปีด ารงต าแหน่งต่อไป กใ็หค้ณะกรรมการบรษิทัฯขยาย
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระออกไปไดต้ามทีเ่หน็สมควร  

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดว่าเพื่อใหก้รรมการมเีวลาอย่างเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการบรษิทัฯไดด้ ี
และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ กรรมการไม่ควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนเกนิ 5 บริษัทในเวลาเดียวกนั  ปจัจุบนัน้ี ไม่มีกรรมการที่รายงานว่าเป็นกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัทในเวลาเดียวกนั 
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ตารางแสดงประเภทของกรรมการ 

ล าดบัท่ี 

รายช่ือ – สกลุ 

ประเภทของกรรมการ 
ตวัแทนผู้
ถือหุ้น 

กรรมการท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการ
อิสระ 

กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

1 นายมนู   เลยีวไพโรจน์  / /  

2 นายจ ารญู   ชนิธรรมมติร ์ /   / 

3 นายพรศลิป์   แตม้ศริชิยั /   / 

4. นายสขุมุ    
โตการณัย
เศรษฐ ์ /   / 

5. นายธวทัชยั โรจนะโชตกิุล /   / 

6. นางอนิทริา    สขุะนินทร ์ /   / 

7 
นางสาว
ดวงดาว   ชนิธรรมมติร ์ /   / 

8 นายชลชั   ชนิธรรมมติร ์ /   / 

9 นายสมชาย   ชนิธรรมมติร ์ /   / 

10 
นางสาว 
ดวงแข  ชนิธรรมมติร ์ /   / 

11 นายชนะชยั   ชุตมิาวรพนัธ ์ / /   
12 นายชาตร ี  ชนิธรรมมติร ์ / /   

13 นายสมชาต ิ  ชนิธรรมมติร ์ / /   

14 นายธชัพงษ์   ภากรศริวิงศ ์ /   / 

15 นายตระการ   
ชุณหโรจน์
ฤทธิ ์ / /   

16 
พล.ต.อ. 
บุญเพญ็   บ าเพญ็บุญ         / /  

17 นายสทิธ ิ  ลลีะเกษมฤกษ ์  / /  

18 นายการุณ   กติตสิถาพร  / /  

19 นายวรภทัร   โตธนะเกษม  / /  

20 
นางสาวนง
ลกัษณ์   

พนิยั
นิตศิาสตร ์  / /  

21 นางอญัชล ี  พพิฒันเสรญิ  / /  

 รวม  14 11 7 10 
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หน้าทีข่องคณะกรรมการ ตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการเป็นไปตามหลกัการทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบั
ดแูลกจิการ หมวดที ่ 5 กล่าวคอืภารกจิการก ากบัดแูลใหบ้รษิทัฯมกีารบรหิารจดัการทีด่แีละสรา้งคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยนื 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯจงึไม่ไดก้า้วล่วงการด าเนินกจิการตามปกตขิองฝา่ยจดัการ แมก้ฎบตัรคณะกรรมการจะ
ระบุอ านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการเหน็ชอบหรอือนุมตัเิรื่องต่างๆไว ้ แต่อ านาจดงักล่าวกม็ขีอบเขตตามทีคู่่มอือ านาจด าเนินการของ
บรษิทัฯระบุไวใ้นแต่ละกรณี ทัง้นี้ คณะกรรมการเป็นผูอ้นุมตัคิูม่อือ านาจด าเนินการนี้ นอกจากนัน้ นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ
ยงัไดก้ าหนดสถานะและอ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการบรษิทักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไวแ้ตกต่างกนัชดัเจน อกีทัง้ประธาน
กรรมการบรษิทัฯตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดว้ย  

  2. ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง ถา้
จ านวนกรรมการแบ่งเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัหนึ่งในสาม ดงันัน้ กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่ง 3 
ปี ในกรณีทีค่ณะกรรมการทัง้ชดุครบวาระ หากยงัไมม่กีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม ่ ใหค้ณะกรรมการชุดเดมิยงัคงท าหน้าที่
ต่อจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เขา้มาแทน  

 

  3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  และคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ โดย
ก าหนดคุณสมบตั ิหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและระยะเวลาด ารงต าแหน่งไวใ้นกฎบตัรหรอืประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยแต่
ละชุด 

   4. เพื่อความโปรง่ใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่  กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชดุย่อยเป็นกรรมการอสิระ 
และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นกรรมการอสิระ  นอกจากน้ี เพื่อใหก้ารท าหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยมคีวามเป็น
อสิระอย่างแทจ้รงิ ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็นประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชุดย่อย  ทัง้นี้ คณะกรรมการชุดย่อยมี
วาระ  3 ปี ในกรณีทีค่ณะกรรมการครบวาระ หากยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม ่ ใหค้ณะกรรมการชุดเดมิยงัคงท า
หน้าทีต่่อจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เขา้มาแทน และในกรณีทีก่รรมการหมดวาระในคณะกรรมการบรษิทั และ
ไม่ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกี  จะท าใหว้าระของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลง
ตาม  ทัง้นี้ หากมกีรรมการเพิม่ใหม่ระหว่างปีในกรรมการชดุย่อย ใหก้รรมการนัน้มวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระของ
คณะกรรมการชุดย่อยเดมิ 

5. คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่นของกรรมการ ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั
ทีว่่า กรรมการบรษิทัจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่น
จ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิัทจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชนจ ากดัอื่นที่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบรษิัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้  โดยนโยบายดงักล่าว ทาง
คณะกรรมการไดก้ าหนดใหใ้ชก้บัผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัดว้ย   

6. กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารมจี านวน 10 คน ด ารงต าแหน่งพนักงานบรหิารระดบัสงูในบรษิทัฯตัง้แต่ต าแหน่งกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่จนถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปจัจุบนั ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บรหิารรายงานว่าเป็นกรรมการในบรษิัทจด
ทะเบียนที่อยู่นอกกลุ่มบรษิัทมากกว่าสองบรษิัทขึ้นไป บริษัทฯมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์การท างานที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ (ปจัจุบนัคอืนายสมชาต ิชนิธรรมมติร)์  

  7. บรษิทัไดก้ าหนด วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกจิและงบประมาณของบรษิทั  โดยทบทวนวสิยัทศัน์
และพนัธกจิทุกปีก่อนทีจ่ะเริม่จดัท ากลยุทธแ์ละแผนด าเนินงาน ตลอดจนก ากบัดูแลใหฝ้่ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผน
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ธุรกจิและงบประมาณทีก่ าหนดไว้ รวมทัง้จดัให้มรีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่งที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  โดยบรษิัทไดม้กีารก าหนดแผนกลยุทธ์ระยะสัน้ และระยะยาวในการพฒันาโครงการและมกีาร
ลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาสงัคมโดยเป็นผู้ประกอบการที่มีจรรยาบรรณ  ตามวิสยัทัศน์ที่วางไว้
คณะกรรมการจะไดร้บัทราบและตดิตามผลการด าเนินงานตามกลยุทธใ์นแต่ละไตรมาสเมื่อฝา่ยจดัการน าเสนอผลการด าเนินงาน
รายไตรมาสและรายงานการเงนิ 

8. คณะกรรมการบรษิทัมกีารจดัท าคู่มอืนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ และคู่มอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ  โดย
ตระหนักถงึความรบัผดิชอบทีพ่งึมต่ีอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกจิ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
บรหิารองคก์ร ด าเนินการใดๆดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ และยดึมัน่ในหลกัการด าเนินธุรกจิ
ดว้ยความจรงิใจและซื่อสตัย์สุจรติ มกีารก าหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การด าเนินงาน และการประเมนิผล ตลอดจนการ
ด าเนินงานและการก ากบัดแูลเรื่องการบรหิารความเสีย่งอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

9. คณะกรรมการบรษิัทมกีารจดัท าคู่มอืนโยบายการให้ขอ้มูลการกระท าผดิและการทุจรติ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏบิตัิ
เกี่ยวกบัการสอบสวนการกระท าผดิและทุจรติ การใหข้อ้มูลการกระท าผดิและทุจรติ การลงโทษผู้กระท าผดิ การคุ้มครองผูใ้ห้
ขอ้มลู 

10. คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจดัท านโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดย
คณะกรรมการเป็นผูอ้นุมตั ินโยบายการบรหิารความเสีย่งฉบบัปจัจุบนัไดป้ระกาศใชเ้มื่อวนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2560 และจดัใหม้ี
ระบบควบคุมภายในและระบบบรหิารความเสีย่งทัง้ความเสีย่งหลกั (Key Risk) และความเสีย่งอื่นๆ ซึ่งบรษิัทฯได้เปิดเผยใน
รายงานประจ าปี  

11. หน้าทีป่ระการหนึ่งของคณะกรรมการตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัฯ คอืดแูลและปฏบิตัไิม่ใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ ผูถ้อืหุ้น ผูม้สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ   คณะกรรมการไดดู้แลอย่างรอบคอบเมื่อเกดิรายการที่
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหวัขอ้ทีเ่ป็นรายการระหว่างกนั ตาม
ขอ้ก าหนด และวธิกีารของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั 
จะเป็นไปตามขนาดของรายการตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีในรายการทีจ่ะท า จะไม่มสี่วนร่วมใน
การตัดสนิใจ  นอกจากนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ทัง้นี้ หน้าที่และการปฏิบตัิ
ดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และแนวปฏบิตัติามนโยบายฯ
ทีก่ าหนดไว ้

12. การบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสทิธิผล เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ พรอ้มทัง้มขีอ้มูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มกีารปฏบิตัิงานตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัอย่างถูกต้อง รวมทัง้การใช้
ทรพัยากรของบรษิัทเป็นไปอย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมกีารดูแลป้องกนัระวงัรกัษาทรพัย์สนิของบรษิัท โดย
บรษิัทมหีน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าทีว่เิคราะห ์ตรวจสอบ ประเมนิผลให้ค าปรกึษาและขอ้เสนอแนะ เพื่อสนับสนุน
การด าเนินกจิการต่างๆ ของบรษิทั และมคีณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่สอบทานให้บรษิัท มรีะบบการควบคุมภายใน 
(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล หน่วยงานดงักล่าวมคีวามเป็นอสิระ
ในการปฏบิตัหิน้าทีข่ ึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มกีารทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบปีละ1 ครัง้ และ
คณะกรรมการตรวจสอบมกีารใหค้วามเหน็เรื่องความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจ าปี 

13. การบรหิารความเสีย่ง อยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในการจดัใหม้รีะบบการบรหิาร
ความเสีย่งครอบคลุมทัง้องคก์ร โดยปจัจุบนัอยู่ระหว่างการวางระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยจะมกีารทบทวนความเพยีงพอ
ของระบบและประสทิธผิลของการจดัการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถงึการจดัใหม้สีญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิปกต ิ
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14. องคป์ระชมุของคณะกรรมการบรษิทัก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัวา่ ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุ
คณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก นอกจากนัน้ กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดเพิม่เตมิไวด้ว้ยว่าในการลงมตใินวาระที่
ส าคญั ควรมกีรรมการอยูใ่นทีป่ระชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 
15. คณะกรรมการบริษัทฯก าหนดใหม้กีารจดัท าแบบประเมนิตนเองซึง่น าแบบของตลาดหลกัทรพัยม์าปรบัใชก้บับรษิทั 

ไดแ้ก่ (1) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ (2) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  คณะกรรมการก ากบั
ดแูลกจิการ (3) แบบประเมนิตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล  เพื่อใหก้รรมการไดร่้วมกนัทบทวนการท างาน แกไ้ขปญัหาและ
อุปสรรค รวมถงึพจิารณาผลงานเพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมา และหาแนวทางในการปรบัปรุงประสทิธภิาพ ในการ
ท างานของคณะกรรมการบรษิทัในปีต่อๆไป น าไปสูก่ารพฒันาตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 

การประเมินผลการปฎิบติังานของกรรมการ 

  บรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฎบิตังิานและทบทวนผลการปฎบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ
ชุดย่อยปีละ 1 ครัง้ โดยแบง่การประเมนิเป็น 2 แบบ คอื การประเมนิผลการปฎบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ (As a Whole) 
และการประเมนิผลการปฎบิตังิานของตนเอง  (Self-Assessment) โดยคณะกรรมการบรษิทัจะวเิคราะหผ์ลการประเมนิ เพือ่
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานต่อไป 
 ส านักเลขานุการบรษิัทและกฎหมายไดจ้ดัส่งแบบประเมนิผลให้กรรมการบรษิัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฎบิตังิาน
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนด ารงต าแหน่ง จากนัน้จะสรุปผลและน าเสนอผลประเมินนัน้ต่อ
คณะกรรมการบรษิทั   
 

9.1.6 หมวดท่ี 6: การต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมนีโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ ซึง่ไดผ้่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยบรษิัทมนีโยบายหา้ม
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานกระท าการคอรร์ปัชัน่ และใหม้กีารประเมนิความเสีย่งจากการคอรร์ปัชัน่กบัการสอบทานการ
ปฎบิตัติามนโยบายอย่างสม ่าเสมอ และทบทวนแนวทางการปฎบิตัแิละขอ้ก าหนดในการด าเนินการแต่ละสว่นใหส้อดคลอ้งกบั
การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรฐานทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป ตลอดจนธุรกจิของบรษิทั 

แนวปฎบิตั ิ คอื  บรษิทัน านโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่เผยแพรแ่ละท าความเขา้ใจแก่พนกังานเพื่อใหม้กีารปฎบิตั ิ
โดยจดัท าจรรยาบรรณเกีย่วกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ คูม่อืปฎบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ในสว่นทีเ่กีย่วกบันโยบายนี้ เพือ่
ใชอ้บรม ปฎบิตั ิ และใหพ้นกังานเรยีนรูต่้อไป นอกจากนี้ บรษิทัใหค้วามคุม้ครองพนกังานทีแ่จง้เหตุหรอืเบาะแสการคอรร์ปัชัน่
ภายใตห้ลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ ผูก้ระท าการคอรร์ปัชัน่ถอืเป็นผูก้ระท าผดิวนิยั อนัจะถูกลงโทษทางวนิยัตามขอ้บงัคบัการท างาน
ของบรษิทั และอาจถูกด าเนินการตามกฎหมายทางแพ่ง/อาญา  

ส านกัเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย จดัท าเอกสารและขอ้มลูต่างๆเพื่อใหบ้รษิทัร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎบิตัิ
เพื่อต่อต้านทุจรติ  โดยเมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2557 ประธานกรรมการบรษิัทฯได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ รบัทราบขอ้ตกลงค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎบิตั ิ(Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติทุกรูปแบบ ทัง้นี้ บรษิัทได้จดัท าคู่มอืมาตรการต่อต้านการทุจรติและ
คอร์รปัชัน่ซึ่งมีผลใช้บงัคบัในเดอืนกรกฎาคม 2559 และด าเนินการปรบัปรุงเอกสารและกระบวนการต่างๆให้สอดคล้องกบัค า
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ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวและหลักเกณฑ์ของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และจัดส่งให้
คณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ เพื่อขอรบัการรบัรอง 

 
วนัที่ 9 มนีาคม 2560 บรษิัทฯได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ 

โดยมรีะยะเวลาการรบัรองสามปี บรษิัทฯได้มอบหมายให้ส านักบรหิารความเสีย่งและพฒันาระบบ เป็นหน่วยงานที่ประเมนิและ
ตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ตามเกณฑก์ารประเมนิตนเองทีเ่คยรบัการประเมนิ โดยประสานงานกบัผูป้ฏบิตัขิองทุก
หน่วยงานภายในบรษิทั และปรบัปรุงประเดน็ต่างๆร่วมกบัส านักตรวจสอบภายใน รวมทัง้บรษิทัมแีนวทางขยายผลไปยงัผูม้สี่วน
ไดเ้สยี ใหเ้ขา้มาอยู่ในแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติใหม้ากขึน้เป็นล าดบั  

ในดา้นการด าเนินการในระบบงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ บรษิทัฯไดม้อบหมายใหส้ านกับรหิารความเสีย่งฯจดัท าประเมนิ
ความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชัน่ทุกปี โดยใชห้ลกัเกณฑข์อง COSO-ERM และเริม่ปฏบิตัติามกระบวนการแลว้ และไดจ้ดัท า
คู่มอืการบรหิารความเสีย่งดา้นทุจรติเพื่อใหเ้ป็นแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนเกีย่วกบัการก ากบัดแูลและควบคุมดแูลเพื่อป้องกนัและ
ตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

นอกจากนัน้ บรษิทัฯมแีนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตั ิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่โดย
ก าหนดใหส้ านกับรหิารความเสีย่งฯ ตดิตามและสรุปผลการตดิตามงานทุกไตรมาส สว่นผลการสอบทานการปฏบิตังิานดงักล่าว
ว่า มรีะบบการควบคมุภายในและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯก าหนดใหอ้ยู่ในแผนการสอบทานประจ าปีของส านกั
ตรวจสอบภายในทุกปี 

 
ในปี 2561 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและส านกับรหิารความเสีย่งฯ ไดด้ าเนินกิจกรรมทีส่ าคญั ดงันี้ 

1. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ คู่มอืมาตรการต่อต้านการทุจรติและคู่มอืการบรหิารความเสีย่งดา้นการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ มกีารสือ่สารไปยงัพนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ 

2. จดักิจกรรมให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครอืเคเอสแอล ให้สตัย์ปฏิญาณตนห้ามข้องเกี่ยวกับการท าทุจริต
คอรร์ปัชัน่ เมื่อวนัที ่7 ธนัวาคม 2560 ณ หอ้ง Eternity Room โรงแรม Pullman Bangkok King Power รวมถงึเขา้ร่วม
กจิกรรมต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่กบัแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย  งานวนัต่อตา้นคอรร์ปัชัน่แห่งชาต ิและงาน
วนัต่อตา้นคอรร์ปัชัน่สากล  

3. จดัท าเนื้อหาเพื่อเป็นเครื่องมอืในการใหก้ารอบรม เรื่องการตรวจสอบการทุจรติ โดยอบรมผูบ้รหิารและพนักงานทัง้ 7 
สถานประกอบการพร้อมส านักงานใหญ่ตามเนื้อหาที่กล่าวถึงข้างต้น ทัง้นี้ มีผู้บริหารและพนักงานสนใจเข้าร่วม
กจิกรรมและเขา้อบรมทัง้สิน้จ านวน 266 คน  

4. สนบัสนุนใหทุ้กหน่วยงานประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ประจ าปี 2561/2562  ตามแบบเครื่องมอืการ
ประเมนิความเสีย่งเรื่องทุจรติ (FRA Tool : Fraud Risk Assessment Tool) และก าหนดแนวปฎบิตัเิกีย่วกบัการก ากบั
ดูแลและการควบคุมดูแล เพื่อป้องกนัและติดตามความเสีย่งจากการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ โดยก าหนดปจัจยัเสีย่งใดมี
โอกาสหรอืความเสีย่งทีม่นีัยส าคญั ผูร้บัผดิชอบความเสีย่งดงักล่าว ต้องจดัท าแผนการควบคุมป้องกนัหรอืแกไ้ข เพื่อ
ป้องกนัมใิห้เกดิเหตุการณ์ดงักล่าว รวมทัง้ก าหนดประสานงานให้ผูร้บัผดิชอบท าการติดตามผลการประเมนิ และให้
ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัเป็นผูส้อบทานขอ้มลูว่า ผูร้บัผดิชอบความเสีย่งไดป้ฏบิตัติามแผนการและหลกัการปฏบิตัิ
ตามนโยบายการต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

5. สนับสนุนการจัดท ารายงานสรุปสถานะความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ประจ าปี 2561 รวม 2  ครั ้งให้กับ
ผูร้บัผดิชอบความเสีย่งตามสายงานของกลุ่มบรษิทัทัง้ 7 สถานประกอบการพรอ้มส านกังานใหญ่ 

6. สรุปรายงานสถานะความเสีย่งประจ าปี 2561 ของกลุ่มบรษิทัต่อคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ พรอ้มทัง้สาเหตุอย่าง
ละเอยีดเพื่อใหฝ้า่ยจดัการน าไปด าเนินการและวางแผนใหเ้หมาะสมต่อไป 
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9.1.7 หมวดท่ี 7 : การใหข้อ้มลูการกระท าผดิและการทุจรติ 

ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้มลูการกระท าผดิและการทจุรติหรอื
การรอ้งเรยีนทีห่ลากหลาย เพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ การระงบัยบัยัง้ และการ
ป้องกนัการกระท าผดิหรอืทจุรติ หรอืการรอ้งเรยีนเพื่อไดร้บัการเยยีวยาแกไ้ข 

 
ช่องทางการใหข้อ้มลูและกระบวนการ 

1.เมื่อพนกังานพบเหน็หรอืมเีหตุอนัควรเชื่อโดยสจุรติว่ามกีารกระท าผดิหรอืการทจุรติเกดิขึน้เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯหรอื
บรษิทัในกลุ่ม ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตน้สงักดั ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการทราบโดยทนัท ี ไม่ว่าดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณ์อกัษร หาก
ไม่ไดร้บัการพจิารณาใหแ้จง้ต่อ ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ไป ตามแบบการใหข้อ้มลูพบเหน็การกระท าผดิและการทจุรติ ทัง้นี้ 
พนกังานไม่ควรทีจ่ะด าเนินการสอบสวน หรอืซกัถามใดๆ เกีย่วกบัการกระท าทีส่งสยัดว้ยตนเอง 

2. หากอยู่ในสถานการณ์ทีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่สะดวกใจทีจ่ะแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว หรอืสงสยัว่าผูบ้งัคบับญัชา 
หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯเกีย่วขอ้งกบัการกระท าผดิ พนกังานสามารถเลอืกทีจ่ะแจง้ผ่านช่องทาง ดงันี้ 

2.1 หวัหน้าส านกัตรวจสอบภายใน โทร 02-642-6092ต่อ 127 
หรอื e-mail: ia@kslgroup.com หรอื chartchai@kslgroup.com2.2 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบคุคล โทร 
02-642-6092ต่อ 969  
หรอื e-mail: ampaporn@kslgroup.com 

2.3 สง่ e-mail มาที ่ia@kslgroup.com ใน Intranet ของบรษิทัฯ  
2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื คณะกรรมการของบรษิทัฯ ตามทีอ่ยู่ดงันี้ 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่นจ ากดั (มหาชน) 
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชัน้ 22 ถนนศรอียธุยาแขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 หรอื e-mail: sitti@kslgroup.com 

3. เมื่อบุคคลหรอืหน่วยงานต่างๆ ขา้งตน้ไดร้บัแจง้ว่ามกีารกระท าผดิหรอืการทจุรติตอ้งรายงานต่อส านกัตรวจสอบภาย
ในทนัท ี

4. ส านกัตรวจสอบภายใน มหีน้าทีจ่ดัท าทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีน และตอ้งจดัท ารายงานสรุปการรบัเรื่องการแจ้งขอ้มูล
การกระท าผดิ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครัง้ต่อไป  
            5. ส านักตรวจสอบภายในพจิารณาในเบื้องต้นว่าการกระท าผดิเกดิขึน้ในหน่วยงานใด และให้ส่งเรื่องรอ้งเรยีนไปยงั
หน่วยงานนัน้เพื่อด าเนินการสอบขอ้เทจ็จรงิต่อไปและตดิตามผลการด าเนินการของหน่วยงานทีร่บัเรื่องไปนัน้เป็นระยะ 
         6. การสอบขอ้เทจ็จรงิ การสอบสวน การลงโทษทางวนิยั และการด าเนินคดทีางกฎหมาย ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ 
ว่าดว้ยการนัน้ๆ  

 7. เมื่อการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนเสรจ็สิน้ ใหห้น่วยงานทีเ่ป็นผูด้ าเนินการแจง้ผลการด าเนินการต่อส านกัตรวจสอบ
ภายในเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชมุครัง้ต่อไป 

 
การคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู 

1. บรษิทัฯ จะไม่เลกิจา้ง พกังาน ลงโทษทางวนิัย หรอืขู่ว่าจะด าเนินการต่างๆ จากการทีพ่นักงานใหข้อ้มูลการกระท า
ผดิ หากผูใ้ดกระท าการฝา่ฝืนดงักล่าว จะถูกลงโทษทางวนิยั 

mailto:sitti@kslgroup.com
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2. บรษิทัฯ จะป้องกนัไม่ใหม้กีารขม่ขู ่คุกคาม พนกังานผูใ้หข้อ้มลูการกระท าผดิ รวมถงึผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืหรอืความ
ช่วยเหลอืในการสอบสวนดว้ยเจตนาสจุรติ 

3. บรษิทัฯ จะใหค้วามคุม้ครองเพิม่เตมิเป็นพเิศษตามความเหมาะสม โดยจะพจิารณาจากระดบัความรา้ยแรงและ
ความส าคญัของเรื่องรอ้งเรยีน ในกรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนถูกขม่ขู ่คุกคาม ใหร้ายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อสัง่การใหส้ายงาน
ทรพัยากรบุคคลจดัหามาตรการการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูทีเ่หมาะสมแก่กรณี 

4. กรณีพนักงานแจง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืให้ขอ้มูลการกระท าผดิดว้ยเจตนาสุจรติ แม้ว่าบรษิทัฯจะไม่พบการกระท าผดิ
ตามทีไ่ด้รอ้งเรยีน   บรษิทัฯจะไม่ด าเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนักงานที่ใหข้อ้มูล    อย่างไรกต็าม หากผลการสอบสวนพบว่า
เรื่องร้องเรยีนไม่มมีูลความจรงิ และได้ท าด้วยเจตนาหรอืจงใจให้เกดิผลเสยีหายแก่บุคคลอื่น หรอืให้ขอ้มูลเทจ็   บรษิัทฯจะ
พจิารณาด าเนินการลงโทษพนกังานทีใ่หข้อ้มลูตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน รวมทัง้พจิารณาด าเนินคดตีามกฎหมาย 

 
9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
 

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั  

ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 21 คน ดงันี้ 
 

1) นายมนู   เลยีวไพโรจน์ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2) นายจ ารญู  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 

3) นายพรศลิป์  แตม้ศริชิยั กรรมการ 

4) นายสขุมุ   โตการณัยเศรษฐ ์ กรรมการ 

5) นายธวทัชยั  โรจนะโชตกิุล กรรมการ 

6) นางอนิทริา  สขุะนินทร ์ กรรมการ  

7) นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 

8) นายชลชั    ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 

9) นายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 

10) นางสาวดวงแข   ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 

11) นายชนะชยั       ชุตมิาวรพนัธ ์   กรรมการ  

12) นายชาตร ี  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 

13) นายสมชาต ิ  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 

14) นายธชัพงษ ์  ภากรศริวิงศ ์ กรรมการ 

15) นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ กรรมการ  

16) พล.ต.อ.บุญเพญ็       บ าเพญ็บุญ กรรมการอสิระ 

17) นายสทิธ ิ  ลลีะเกษมฤกษ ์ กรรมการอสิระ 

18) นายการุณ  กติตสิถาพร กรรมการอสิระ  

19) นายวรภทัร  โตธนะเกษม กรรมการอสิระ  
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20) นางสาวนงลกัษณ์  พนิยันิตศิาสตร ์ กรรมการอสิระ  

21) นางอญัชล ี    พพิฒันเสรญิ   กรรมการอสิระ 

กรรมการของบรษิทัจ านวน 21 คน ซึง่ประกอบดว้ย กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 11คน (รอ้ยละ 52) ในจ านวนนี้
มกีรรมการอสิระจ านวน  7 คน (ร้อยละ 33) โดยมกีรรมการอสิระที่เป็นผูห้ญิง 2 คน คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที่ด าเนินการ
จดัการและก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลอดจนวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ และปฎบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงั 

 
คณะกรรมการบรษิทัมาจากการแต่งตัง้ของผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อท าหน้าทีใ่ห้

ค าแนะน าและชว่ยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   และเพื่อท าหน้าที่
เกีย่วกบั การประชุมของคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้สนบัสนุนใหก้ารก ากบัดแูลกจิการเป็นไปตาม
บรรษทัภบิาลทีด่ ี

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
เดมิอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ หมวดที ่5 ต่อมา คณะกรรมการในการ

ประชุมครัง้ที ่ 7/2559-2560 วนัที ่ 29 กนัยายน พ.ศ. 2560 ไดอ้นุมตัใิหม้แีละเหน็ชอบกฎบตัรคณะกรรมการ โดยใหใ้ชบ้งัคบั
ตัง้แต่วนัที ่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กฎบตัรนี้ไดก้ าหนดหน้าทีข่องคณะกรรมการทีไ่ดท้บทวนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูล
กจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 ดงันี้  

(1) บรหิารกจิการโดยสรา้งคุณค่าใหแ้ก่บรษิทัอย่างยัง่ยนื กล่าวคอื ใหบ้รษิทัมผีลประกอบการทีด่ ีประกอบธุรกจิอย่างมี
จรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี ขจดัหรอืลดการสรา้งผลกระทบทางลบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ปรบัตวัไดต้ามปจัจยั
การเปลีย่นแปลงต่างๆ  

(2) ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิของกจิการบนพืน้ฐานการสรา้งกจิการอย่างยัง่ยนื โดยค านึงผลกระทบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และก ากบัให้การด าเนินการตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจ าปีตอบสนอง
ความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกจิการ 

(3) ดแูลใหก้จิการมคีณะกรรมการมอีงคป์ระกอบและคุณสมบตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัการบรหิารกจิการทีด่ทีี่มกีารสรรหา
ทีโ่ปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ มกีารพฒันาทกัษะและความรูเ้พื่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างรบัผดิชอบ ก าหนดใหม้กีรอบและกลไกใน
การก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและกจิการทีบ่รษิทัไปลงทุน แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยทีจ่ าเป็นและ
สมควร 

(4) ดูแลใหบ้รษิทัฯมกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่หมาะสมต่อการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย
ของบรษิทั และมกีารพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูตลอดจนการสบืทอดงานทีเ่ป็นระบบ 

(5) สง่เสรมินวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าแก่ธุรกจิและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
(6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการท าให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทัในระยะยาว รวมถงึการป้องกนัการรัว่ไหลของขอ้มูลส าคญัซึง่อาจกระท าไดด้ว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ จดัใหม้นีโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วโยงกนั 
การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนเบาะแสการกระท าทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

(7) ดูแลให้มีการรกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยสารสนเทศให้
โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย 
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(8) สนบัสนุนการมสีว่นร่วมของผูถ้อืหุน้ในเรื่องส าคญัและรกัษาสทิธใินการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารของ  ผูถ้อืหุน้ผ่านช่องทาง
ทีเ่หมาะสมและทนัเวลา 

บทบาทหน้าทีท่ ัง้ 8 ประการขา้งตน้สามารถแยกแยะเป็นหลกัปฏบิตัแิละแนวทางปฏบิตัอิกีหลายประการ โดยอา้งองิถงึ 
“หลกัการบรหิารกจิการทีด่:ี หลกัปฏบิตัสิ าหรบัคณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน” ทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยจ์ดัท าขึน้ 

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย 
1) นายจ ารญู  ชนิธรรมมติร ์    ประธานกรรมการบรหิาร 
2) นายพรศลิป์  แตม้ศริชิยั    กรรมการบรหิาร 
3) นายสขุมุ  โตการณัยเศรษฐ ์    กรรมการบรหิาร 
4) นายธวทัชยั  โรจนะโชตกิุล    กรรมการบรหิาร 
5) นางอนิทริา  สขุะนินทร ์    กรรมการบรหิาร 
6) นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร ์    กรรมการบรหิาร 
7) นายชลชั  ชนิธรรมมติร ์    กรรมการบรหิาร 
8) นายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์    กรรมการบรหิาร 
9) นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร ์    กรรมการบรหิาร 
10) นายชนะชยั               ชุตมิาวรพนัธ ์         กรรมการบรหิาร 

11) นายธชัพงษ ์  ภากรศริวิงศ ์    กรรมการบรหิาร 

12) นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธิ ์    กรรมการบรหิาร 

โดยประธานคณะกรรมการบรหิารเป็นผูเ้ลอืกเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 
1. ก าหนดนโยบาย ทศิทาง กลยุทธ ์และโครงสรา้งการบรหิารงานหลกัในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเพื่อเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัฯใหค้วามเหน็ชอบ 
2. ก าหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ และอ านาจการบรหิารต่างๆ ของบรษิทั เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทัใหค้วาม

เหน็ชอบ 
3. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและก าหนดนโยบายดา้นบุคคล 

4. ตดิตามและก ากบัการปฏบิตัติามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบรษิทั 

5. พจิารณาและอนุมตักิจิการต่างๆ ทีอ่ยูใ่นขอบเขตอ านาจตามคู่มอือ านาจด าเนินการ 

6. ด าเนินการอื่นๆตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจดงักล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบรหิารนัน้ อยู่ภายใต้กฎหมายและหลกัเกณฑ์กฎระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทและในกรณีที่การด าเนินการใดที่มหีรอือาจมผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีของกรรมการบรหิารคนใด หรอื
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ใหค้ณะกรรมการบรหิารน าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
บรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาต่อไป โดยกรรมการบรหิารผูน้ัน้และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในการประชุมในเรื่องดงักล่าว 
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ปี 2561 คณะกรรมการบรหิารมกีารประชุม 12 ครัง้ มกีารรายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างสม ่าเสมอต่อคณะกรมการ
บรษิทั  ส าหรบัสถติกิารเขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิารแต่ละคนเปิดเผยตามตารางเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทัปี 2561   

 
9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย  
1. นายสทิธ ิ    ลลีะเกษมฤกษ ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

2. นายวรภทัร    โตธนะเกษม   กรรมการอสิระ 

3. นางสาวนงลกัษณ์   พนิยันิตศิาสตร ์   กรรมการอสิระ 

4. นางอญัชล ี                   พพิฒันเสรญิ        กรรมการอสิระ 

โดยหวัหน้าส านกัตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง (ปจัจบุนั คอืนายชาติ
ชาย ภวูงษ์ ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบ) 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้รษิทัฯมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ 
2. สอบทานให้บรษิัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ที่

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณา
แต่งตัง้ โยกยา้ยความดคีวามชอบ และการเลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการบรหิารความเสีย่งการด าเนินงานของบรษิัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้
รวมถงึป้องกนัมใิหเ้กดิการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

4. สอบทานให้บรษิัทฯปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แล ะเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ1 ครัง้  

6. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัทฯซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลง
นามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบ ดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

7.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
7.2 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
7.3 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
 7.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
 7.5  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

7.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
7.7  ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฏบตัร (Charter) 
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7.8 รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั 

8. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ซึง่อาจมี

ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
ของบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุง แกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร  
 9.1 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

9.2   การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวาม บกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
หากคณะกรรมการของบรษิัทหรอืผู้บรหิารไม่ด าเนินการให้มีการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัย ์
 

: องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ คอืประกอบด้วยกรรมการ
อสิระจ านวนสีค่น คอื ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอกีสามคนซึง่เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการเงนิ ระบบควบคุม
และตรวจสอบภายใน ประวตัแิละคุณสมบตัิของกรรมการตรวจสอบระบุในเอกสารแนบ โดยนายสทิธ ิลลีะเกษมฤกษ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และนางอญัชล ีพพิฒันเสรญิ จบการศกึษาดา้นบญัช ีเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิ 
รวมทัง้มคีวามรูแ้ละเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ี 

 

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดใหป้ระชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมกีาร
ประชุม 5 ครัง้ มกีารรายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างสม ่าเสมอต่อคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการรายงานการท าหน้าทีใ่นรอบ
ปีทีผ่่านมา (โปรดดูหวัขอ้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) ส าหรบัสถติกิารเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคนเปิดเผย
ตามตารางการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทัปี 2561   
 

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 
  1. นายการุณ  กติตสิถาพร ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอสิระ 
  2. พล.ต.อ.บุญเพญ็       บ าเพญ็บุญ กรรมการอสิระ    
  3. นางสาวนงลกัษณ์ พนิยันิตศิาสตร ์ กรรมการอสิระ 
  4. นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 
    
โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  เป็นผูเ้ลอืกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน ปจัจุบนั คอื นายอานนท ์ศรชีาญกจิ ผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาทรพัยากรบุคคล 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
1. ดา้นการสรรหา 
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(1) ก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่้องการสรรหาใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดไว ้ทัง้นี้เพื่อความโปร่งใสและเพื่อใหแ้น่ใจว่าจะเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัคาดหวงั โดยพจิารณาจากความรู ้ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ รวมถงึความเป็นอสิระและการมเีวลามาปฏบิตัหิน้าทีข่อง
ผูท้ีจ่ะท าหน้าทีก่รรมการ 

(2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งกรรมการใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา เพื่อเสนอชื่อ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ต่อไป ทัง้นี้ให้ก าหนดวธิกีารสรรหาเปิดรบัการเสนอชื่อ รวมถ่งการตรวจสอบคุณสมบตัิทาง
กฎหมายและขอ้ก าหนดหน่วยงานทางการ และความยนิดใีนการมาเป็นกรรมการ 

(3) สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเพื่อทดแทนกรรมการทีค่รบวาระ 

 
2. ดา้นค่าตอบแทน 
(1) พจิารณาหรอืทบทวนรปูแบบ หลกัเกณฑ ์วธิกีารพจิารณาค่าตอบแทน ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและ

เป็นธรรมของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหค้วามเหน็ชอบก่อนเสนอทีป่ระชมุผู้
ถอืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิโดยประธานคณะกรรมการแต่ละคณะจะไดร้บัค่าตอบแทนทีส่งูกว่ากรรมการประมาณรอ้ยละ 20  

(2) พจิารณาขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงทุกปี 
(3) เปิดเผยรายชื่อกรรมการ จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ และค่าตอบแทนในรปูแบบ โดยแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีของ

บรษิทัฯ รวมถงึเนื้อหาสรุปของกฎบตัรและเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน 
 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน 
ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนสีค่น คอืประธานกรรมการและกรรมการอกีสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอกีอย่าง
น้อยสองคนเป็นกรรมการอสิระ (รอ้ยละ 75)   กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะตอ้ง
มคีุณสมบตัทิีก่ าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และมวีาระด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 3 ปี 

 

กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ก าหนดใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้หรอืเมื่อต้อง
สรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย หรือเมื่อต้องพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนโดยกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน    ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  มกีารประชุม 5 ครัง้ มกีารรายงานผลการปฏบิตัิ
หน้าที่อย่างสม ่าเสมอ   ส าหรบัสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของแต่ละคนเปิดเผยตาม
ตารางเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทัปี 2561   
 

9.2.5  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วนัที ่31  ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ย 
  1. นางสาวนงลกัษณ์ พนิยันิตศิาสตร ์  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการอสิระ 
  2. นายสทิธ ิ  ลลีะเกษมฤกษ ์  กรรมการอสิระ 
  3. นายการุณ  กติตสิถาพร  กรรมการอสิระ 
  4. นายชลชั  ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ  
โดยหวัหน้าส านักบรหิารความเสีย่ง ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งโดยต าแหน่งปจัจุบนั คอื 

นายสนิชยั สริริตันพลกุล ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ ส านกับรหิารความเสีย่งและพฒันาระบบ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
1. ก าหนดนโยบาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบรษิทั เพื่อพจิารณาในเรื่องของการบรหิารความเสีย่งโดยรวมซึง่

ตอ้งครอบคลุมถงึความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทั เช่น ความเสีย่งจากตลาด ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง  ความเสีย่งดา้นการ
จดัการ ความเสีย่งดา้นการลงทนุ  ความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชือ่เสยีงของกจิการ เป็นตน้ 

2. วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิตดิตาม และดูแลปรมิาณความเสีย่ง
ของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

3. ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของระบบและการ
ปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด 

4. ใหข้อ้เสนอแนะในสิง่ที่ต้องด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายและกล
ยุทธท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 
 

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งว่าประกอบดว้ยกรรมการ
จ านวนสีค่น คอืประธานกรรมการและกรรมการอกีสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอกีอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการ
อสิระ (รอ้ยละ 75)   กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ จะมคีุณสมบตัิตามทีก่ าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง และมวีาระด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 3 ปี 

กฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ก าหนดให้มกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ในปี 2561คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม ่ าเสมอ ส าหรับสถิติการเข้าประชุม
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของแต่ละคนเปิดเผยตามตารางการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทัปี 2561   

 
9.2.6 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ประกอบดว้ย 
1. นายวรภทัร     โตธนะเกษม ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ/ กรรมการอสิระ 
2. พล.ต.อ.บุญเพญ็       บ าเพญ็บุญ กรรมการอสิระ 
3. นางอญัชล ี                 พพิฒันเสรญิ    กรรมการอสิระ 
4. นายสมชาต ิ  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 

 

โดยคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ  เป็นผูเ้ลอืกเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ปจัจบุนั  คอื  นายธชัชยั 
ศุภผลศริ ิรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกัเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
1. พจิารณาเสนอแนะนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ และนโยบายดา้นอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการ ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  
2. พจิารณาเสนอแนะแนวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ คณะกรรมการ ฝา่ยบรหิาร พนกังาน และผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ ใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายการก ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณในการประกอบธรุกจิ และนโยบายดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการ 
ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  

3. ก ากบัดูแลและใหค้ าแนะน าตลอดจนสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร ในการปฎบิตัิหน้าที่
เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิและแนวปฏบิตัขิองการก ากบัดแูลกจิการ 

4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฎบิตักิารก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ โดยเปรยีบเทยีบกบั
มาตรฐานสากลหรอืมาตรฐานอื่นทีเ่หมาะสม  
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5. แต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานก ากบัดูแลกจิการใหม้อี านาจหน้าที่
ตามทีเ่หน็สมควร 

6. ปฎบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการว่าประกอบดว้ยกรรมการ

จ านวนสีค่น คอืประธานกรรมการและกรรมการอกีสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอกีอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการ
อสิระ (รอ้ยละ 75)   กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ จะมคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการก ากบั
ดแูลกจิการ และมวีาระด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 3 ปี 

กฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการก าหนดใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครัง้  ในปี 2561 คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการมกีารประชมุ 3 ครัง้ มกีารรายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างสม ่าเสมอ ส าหรบัสถติกิารเขา้ประชมุคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการของแต่ละคนเปิดเผยตามตารางการเขา้ประชมุของคณะกรรมการบรษิทัปี 2561   

 
9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 
 

9.3.1 การสรรหากรรมการ 

ในการสรรหากรรมการใหม่ที่เป็นกรรมการอสิระหรอืกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บรหิาร ในเบื้องต้นคณะกรรมการสรรหาฯจะพจิารณา
รายชื่อในฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการอาชพีในท าเนียบของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย(IOD) และเชญิชวนให้
คณะกรรมการบรษิทัเสนอรายชื่อ เมื่อไดร้ายชื่อทัง้หมดแลว้ คณะกรรมการสรรหาฯจะตรวจสอบคุณสมบตัขิ ัน้ต ่าตามทีก่ าหนดไว้
ในนโยบายการก ากบัดแูลกจิการกฎบตัรคณะกรรมการ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ พจิารณาความรูค้วามสามารถเฉพาะทางตามที่
บรษิทัฯมคีวามตอ้งการในเวลานัน้ๆทีไ่ดก้ าหนดไวก้่อนโดยน าวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธข์องบรษิทัฯมาพจิารณาประกอบ 

กฎบตัรคณะกรรมการ ไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการไวด้งันี้ 

(1) มคีุณสมบตัทิีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  มคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ  

(3)  ไม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  

(4)  มเีวลาอย่างเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการบรษิทัฯไดด้ ี  และการเป็นกรรมการในบรษิัทอื่นต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ทัง้นี้ กรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเ บยีนเกนิ 
5 บริษัทในเวลาเดยีวกนั 

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระไวด้งันี้  

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละศนูยจ์ุดหา้ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้ี
อ านาจควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 



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

 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

หน้ำ 76 
 

(3)  ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา 
คู่สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอให้
เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย 

(4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้นที่มี
นัยส าคญั หรอืผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกับบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอสิระ 

(5)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่หรอืผู้มอี านาจควบคุม
บรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส าคญั ผู้มีอ านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยส าคญั ผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

(7)  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุ้น
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(8)ไม่ประกอบกจิการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักจิการของบรษิัทฯหรอืบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยส าคญัในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่ง ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพ
อย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

 

9.3.2 การเลอืกตัง้และแต่งตัง้กรรมการ 

ในกรณีปกติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตัง้กรรมการ โดยที่ข้อบงัคบัของบรษิัทฯก าหนดว่า ในการประชุมสามญั
ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้
ออกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม ดงันัน้ บรษิทัฯจะจดัวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการในการประชุมสามญัประจ าปีผู้
ถือหุ้นทุกปี และน าเสนอรายชื่อกรรมการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบรษิทัต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา 

การเลอืกตัง้กรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากและให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิีการ
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง
(ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลือกบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้นี้ ในการออกเสยีง

ลงคะแนน บุคคลแต่ละคนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะไดร้บัคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ไม่เกนิจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้
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นัน้มอียู่ตาม (ก) โดยผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได ้โดย
บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะม ีใน
กรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนทีจ่ะม ีใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้าด 

 อย่างไรกด็ ีในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ และยงัมวีาระเหลอืมากกว่า
สองเดอืน กฎหมายบรษิัทมหาชนและขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดว่ากรณีเช่นนี้ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบรษิัทในการ
แต่งตัง้กรรมการทดแทน   ฉะนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะใชก้ระบวนการสรรหาตามทีก่ล่าวมาขา้งต้น 
และน าเสนอผูท้ีไ่ดร้บัการสรรหาต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้ และใหอ้ยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระที่
ยงัเหลอือยู่ของกรรมการทีก่รรมการใหม่นัน้แทน 
 เมื่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการหรอืคณะกรรมการบรษิทัฯแต่งตัง้กรรมการตามแต่กรณีนี้แลว้ บรษิทัฯจะแจง้
รายชื่อกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน
ก าหนดเวลา 
 
9.4   การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกลไกในการก ากบัดแูลทีท่ าใหส้ามารถควบคุมดแูลการจดัการและรบัผดิชอบการด าเนินงานของบรษิทั
ย่อยและบรษิทัร่วม และดแูลรกัษาผลประโยชน์ของเงนิลงทุนบรษิทั   คณะกรรมการบรษิทัจงึไดส้ง่บุคคลเพื่อเป็นตวัแทนบริษทั
ไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดยเป็นไปตามระเบยีบปฎบิตัขิองบรษิทัซึง่ไดร้บัมติ
เหน็ชอบจากทีป่ระชุมกรรมการบรษิทั  ตวัแทนของบรษิทัทีไ่ปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าว จะมสีว่นรว่มใน
การก าหนดนโยบายส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ เช่น  การลงทุนในโครงการอื่นๆ 

 
9.5  การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 
          บรษิทัมนีโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกี่ยวกบัการใช้ขอ้มูลภายในเพื่อป้องกนัมใิหก้รรมการผู้บรหิารและพนักงาน ใช้
ขอ้มูลภายในทีม่สีาระส าคญัของบรษิทั ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น การเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีและผูเ้กีย่วขอ้งในธุรกรรมทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถงึการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัและ
วธิรีายงานการถอืครองหลกัทรพัย ์โดยด าเนินการตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ ดงันี้  
 
      บรษิทัก าหนดจรรยาบรรณ : แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการด าเนินธุรกจิ ในสว่นทีเ่กีย่วกบั การใชข้อ้มลูภายในและการซือ้ขาย 
หลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั การใหข้อ้มลูขา่วสาร หรอืใหส้มัภาษณ์ต่อสือ่มวลชน หรอืต่อสาธารณชน 
 
1.    ด าเนินการแจ้งให้ผู้บรหิารฝ่ายต่างๆ เขา้ใจถงึภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลกัทรพัย์ในบรษิัท ของตนเอง คู่สมรส 

และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 
2.    ด าเนินการส่งหนังสอืเวยีนแจ้งให้กรรมการและผู้บรหิารทราบว่า  หากได้รบัทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระส าคญั  ซึ่งมี

ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์ขอใหง้ดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วงระยะเวลา 1เดอืน ก่อนทีง่บ
การเงนิหรอืขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น  
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3.    ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์ กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูจะต้องจดัท าและน าส่งรายงานการถอืครอง
หลกัทรพัย์และการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทต่อส านักเลขานุการบรษิัทและกฎหมาย เพื่อน าส่งต่อไปยงัส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคบัที่
เกีย่วขอ้งก าหนดไวทุ้กครัง้เมื่อมกีารเปลีย่นแปลง และส านักเลขานุการบรษิทัและกฎหมายจะรายงานการเปลีย่นแปลงการ
ถอืหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิารต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาสและต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรหิารเป็นรายเดอืน 

 
4.  ขอ้มลูภายในหรอืเอกสารทีม่สีาระส าคญัของบรษิทั ทัง้ในรปูแบบเอกสารและ Soft File  จะถูกเกบ็รกัษาไวใ้นทีร่ดักุม 

และจ ากดัให้รบัรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดบัสูงตามความจ าเป็นเท่านัน้ โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่เป็นความลบั ในกรณีที่
จ าเป็นตอ้งเปิดเผยต่อพนกังาน บรษิทัจะใหพ้นกังานทราบถงึขอ้จ ากดัในการน าขอ้มลูไปใชอ้ย่างถูกตอ้ง  ในกรณีทีพ่นกังาน
น าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถอืว่าเป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง   

 
5.  การตดิตามผลการปฏบิตังิาน  จะด าเนินการสุม่ตรวจกรณีทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีผ่ดิปกต ิ รวมถงึ การ 
 ตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศของบรษิทัและขา่วสารจากภายนอก 
  

ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ซึง่ประกาศใหท้ราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งไมใ่ชข้อ้มลู
ภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบรษิทั ทีม่สีาระส าคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอื
ผูอ้ื่น กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ มสีทิธเิสรภีาพในการลงทุนซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั แต่เพื่อป้องกนั
มใิหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในชว่งระยะเวลา 
1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิใหแ้ก่สาธารณชนทราบ 
 
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี  
 

ปี 2561 บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัช ี(audit fee) เป็นจ านวน
เงนิ 7,460,000 บาท และค่าบรกิารอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบญัช ี (non-audit fee) เป็นจ านวนเงนิ 555,000 บาท อนัไดแ้ก่ 
ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏบิตัติามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน จ านวนเงนิรวม 160,000 บาท และการใหบ้รกิารอืน่ 
จ านวนเงนิ 395,000 บาท 
 

9.7 การน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรบับริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code )ไปปรบัใช้  
    บรษิทัไดท้บทวนนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance Policy ) โดยอา้งองิจากหลกัการก ากบัดแูล
กจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (‘CG Code”)ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการไดพ้จิารณาพบว่าบรษิทัไดน้ าหลกัปฏบิตัสิว่นใหญ่มาปรบัใชแ้ลว้และน าเสนอคณะกรรมการ
รบัทราบในหลกัการ ในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่6/2560-2561 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2561 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
คณะกรรมการบรษิทั ในการประชุมครัง้ที ่5/2561 วนัที ่21 สงิหาคม พ.ศ. 2561 ไดพ้จิารณาทบทวนและเหน็ชอบใหใ้ช้

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบรษิัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ที่ครอบคลุมด้านต่างๆที่ส าคญั และเกี่ยวข้องกบัผู้มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกบรษิัทฯ ตลอดจนสงัคม
โดยรวม โดยการก าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมนี้ไดค้รอบคลุมประเดน็หลกั (core subjects) 7 ประการในมาตรฐาน 
ISO 26000 กบัไดก้ าหนดหวัขอ้เพิม่เตมิตามทีบ่รษิทัฯเหน็สมควร รวมเป็นนโยบาย 9 ประการ ดงัต่อไปนี้   

 
 1. การประกอบกิจการภายใต้จริยธรรมในการด าเนินธรุกิจและหลกัธรรมาภิบาล 
 1.1 บรษิทัฯ มุ่งเน้นทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ และตัง้มัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิ

ตามกฎหมาย จรยิธรรมในการประกอบการคา้ และหลกัการแข่งขนัทางการคา้ที่เป็นธรรม ช าระภาษีอากรอย่างถู กต้องตรงต่อ
เวลา ทัง้นี้ บรษิัทฯ ส่งเสรมิและปลูกจติส านึกให้บุคลากรของบรษิัทฯ ในทุกระดบัชัน้เหน็ความส าคญัของความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมดว้ย 
 1.2 บรษิทัฯ ด าเนินงานภายใต้หลกัธรรมาภบิาลหรอืการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance) ดว้ยความ
รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ จะเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั ใหข้อ้มลูอย่างเพยีงพอต่อการ
ตดัสนิใจในการลงทุน หรอืทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และจะไม่น าขอ้มลูภายในไปเปิดเผยกบับุคคลใดๆ อนั
จะก่อให้เกิดความเสยีหายหรอืความเสยีเปรยีบต่อผู้ถือหุ้น มกีารจดัการและการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารที่
โปร่งใส ตรวจสอบได ้มกีารจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูรายงานทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถว้น 
และทนัเวลา ตามรปูแบบทีเ่ป็นมาตรฐานทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป  
 

 2.  การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
 บรษิทัฯ บรหิารกจิการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มจีรยิธรรม และปฏบิตัติามนโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การใหห้รอืรบัสนิบนหรอืผลประโยชน์อนัไม่สมควรกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืภาคเอกชน 
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดโครงสร้างองคก์รใหม้กีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ กระบวนการท างาน และสายการบงัคบับญัชาในแต่ละ
หน่วยงานให้มคีวามชดัเจน เพื่อให้มกีารถ่วงดุลอ านาจและมคีวามรดักุมในการตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม ในการนี้ 
บรษิทัฯไดจ้ดัท าคู่มอืมาตรการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ทีป่ระมวลนโยบาย จรรยาบรรณ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขัน้ตอน
ปฏบิตัต่ิางๆ ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ถอืปฏบิติิ 
 
บริษัทฯได้แสดงเจตน์จ านงแน่วแน่ในการการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่โดยได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติในปี พ.ศ. 2557  และไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัต่ิอต้านการทุจรติของ
ภาคเอกชนไทย เมื่อวนัที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2560 
 

 3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บรษิัทฯ มนีโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยการปฏบิตัต่ิอผูท้ี่มสี่วนเกีย่วขอ้งไม่ว่าจะเป็น

พนักงาน ชุมชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ค านึงถงึความเสมอภาคและเสรภีาพทีเ่ท่าเทยีม
กนั ไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พื้นฐาน และไม่เลอืกปฏบิตัิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชือ้ชาติ สญัชาต ิศาสนา ภาษา สผีวิ เพศ อายุ การศกึษา 
สภาวะทางร่างกาย หรอืสถานะทางสงัคม รวมถงึการดูแลไม่ใหบ้รษิทัฯ เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น การ
ใชแ้รงงานเดก็ การใชแ้รงงานบงัคบั และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดส้่งเสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติาม
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ขอ้ก าหนดด้านสทิธมินุษยชน โดยจดัให้มกีารมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ และช่องทางในการร้องเรยีนส าหรบัผู้ที่
ไดร้บัความเสยีหายจากการถูกละเมดิสทิธอินัเกดิจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และด าเนินการเยยีวยาแก่ผูไ้ดร้บัความเสยีหาย 
 บรษิัทฯ ได้อบรมหรอืเผยแพร่ความรูด้้านสทิธมินุษยชนและปลูกจติส านึกให้บุคลากรของบรษิัทฯ ปฏบิตัิตามหลกั
สทิธมินุษยชน 

 

4.  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็นปจัจยัที่

จะช่วยเพิม่มูลค่าของกจิการและเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและการเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยืนของบรษิทัฯ ในอนาคต 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

4.1 เคารพสทิธขิองพนกังานตามกฎหมายแรงงานและหลกัสทิธมินุษยชน  
4.2 จดัใหม้กีระบวนการจา้งงาน และเงื่อนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถงึการก าหนดค่าตอบแทน และการพจิารณา

ผลงานความดคีวามชอบภายใตก้ระบวนการประเมนิผลการท างานทีเ่ป็นธรรม  
4.3 สง่เสรมิการพฒันาบุคลากร โดยจดัใหม้กีารจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถงึส่งบุคลากรเขา้ร่วมสมัมนา และ

ฝึกอบรมวชิาการดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถศกัยภาพของบุคลากร รวมถงึปลกูฝงั
ทศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และการท างานเป็นทมีแก่บุคลากร 

4.4 จดัใหม้สีวสัดกิารดา้นต่างๆ ส าหรบัพนักงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
เป็นต้น และนอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสุขภาพ และประกนัอุบตัเิหตุ เป็นต้น รวมถงึการให้
เงนิช่วยเหลอืประเภทต่างๆ แก่พนกังาน เช่น ทุนการศกึษาแก่บุตร และเงนิช่วยฌาปนกจิ เป็นตน้  

4.5 จดัใหม้บีรกิารตรวจสขุภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดบัชัน้ของบรษิทัฯ โดยพจิารณาจากปจัจยัความเสีย่งตาม
ระดบั อายุ เพศ และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแต่ละบุคคล 

4.6 ด าเนินการใหพ้นักงานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยั และมสีขุอนามยัในสถานทีท่ างานทีด่ ีโดยจดัใหม้มีาตรการ
ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ และเสรมิสรา้งใหพ้นักงานมจีติส านึกดา้นความปลอดภยั รวมถงึจดัการฝึกอบรม และ
สง่เสรมิใหพ้นกังานมสีขุอนามยัทีด่ ีและดแูลสถานทีท่ างานใหถู้กสขุลกัษณะ มคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ 

4.7 เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแสดงความคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัปฏบิตัอิย่างไมเ่ป็นธรรมหรอืการกระท า
ทีไ่ม่ถูกตอ้งในบรษิทัฯ รวมถงึใหก้ารคุม้ครองพนกังานทีร่ายงานเรื่องดงักล่าว 

  

 5.  ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 
 บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาสนิคา้ของบรษิทัฯ เพื่อความพงึพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูคา้และยดึมัน่ในการปฏบิตัิ

ต่อลกูคา้ดว้ยความรบัผดิชอบ และความซื่อสตัย ์ภายใตน้โยบายดงันี้ 
 
 5.1 บรษิทัฯ ค านึงถงึคุณภาพและมาตรฐานของสนิคา้เป็นส าคญั โดยบรษิทัฯ มุ่งเน้นทีก่ารใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพ 
การผลติทีม่มีาตรฐาน และการปรบัปรุงคุณภาพสนิคา้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัสนิคา้ทีม่คีุณภาพ ถูกสุขลกัษณะอนามยั 
และไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ  

5.2 บรษิทัฯ ค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้ และมุ่งมัน่ทีจ่ะใหลู้กคา้ไดร้บัสนิคา้ทีม่คีุณภาพและมคีวามปลอดภยั
ตามมาตรฐานและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัในระดบัสากล  

    5.3 บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการตลาดทีเ่ป็นธรรม โดยการด าเนินการใหลู้กคา้ไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้ของบรษิทัฯ ที่
ถูกตอ้ง ไม่บดิเบอืน คลุมเครอื หรอืโฆษณาเกนิจรงิ เพื่อใหล้กูคา้มขีอ้มลูทีถู่กตอ้งและเพยีงพอในการตดัสนิใจ 

5.4 บรษิัทฯ จดัให้มีระบบลูกค้าสมัพนัธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกบัลูกค้า รวมถึงการรบัเรื่องรอ้งเรยีนเกี่ยวกบั
คุณภาพของสนิคา้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 
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5.5 บรษิทัฯ จะรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ใชข้อ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นทางทีม่ชิอบ 
 

 6. ความรบัผิดชอบต่อคู่ค้า เจ้าหน้ี คู่แข่ง 
 บรษิทัฯ จะยดึถอืขอ้ปฏบิตัทิางสญัญาทีเ่ป็นธรรมกบัคู่คา้ ปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีก่ าหนด

ไว้ เคารพต่อสทิธิในทรพัย์สนิหรือกรรมสทิธิข์องคู่ค้า ไม่เอารดัเอาเปรยีบต่อคู่ค้า และส่งเสริมให้คู่ค้าด าเนินกิจกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมร่วมกนักบับรษิทัฯ 

 บรษิัทฯปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีม่กีบัเจา้หนี้ในดา้นต่างๆ ในกรณีทีบ่รษิทัฯไม่สามารถช าระหนี้ตามก าหนดได ้บรษิทัฯ
จะแจง้เจา้หนี้เพื่อร่วมกนัหาทางแกไ้ข 

 บรษิัทฯด าเนินการแข่งขนัทางธุรกจิอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วธิกีลัน่แกล้ง กดีกนั หรอืด าเนินการใดๆที่ต้องห้ามตาม
กฎหมายเพื่อมใิหเ้กดิการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 

 

7.  การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มและหลกีเลีย่งการท าลายสิง่แวดลอ้ม 

โดยบรษิัทฯ ด าเนินการและควบคุมให้การผลิตสนิค้าของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรกัษา
สิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั บรษิัทฯ ยงัด าเนินกจิการภายใต้แนวคดิการใส่ใจและรกัษาสิง่แวดล้อมโดยมุ่งเน้นดูแลและพฒันา
กระบวนการผลติและเลอืกใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรกบัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สร้างมาตรการป้องกนัไวก่้อนในการด าเนินงานทีอ่าจ
ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญต่อการใช้ทรพัยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลด 
(reduce) การใช้เพียงเท่าที่จ าเป็น การน ากลบัมาใช้ใหม่ (reuse) และการหมุนเวยีน (recycle)  ในส่วนของของเสยี (waste) 
บรษิทัฯลดหรอืขจดัหรอืน าไปใชป้ระโยชน์ซึง่ของเสยีทีอ่อกจากกระบวนการผลติอย่างรบัผดิชอบและมปีระสทิธภิาพ  

 

8. การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 
 บรษิทัฯ ตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมเพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนและตอบแทนคนืสู่

สงัคมอย่างแทจ้รงิ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมนีโยบายในการใหค้วามช่วยเหลอืและพฒันาสงัคม โดยใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ 
กบัชุมชนโดยรอบในพืน้ทีท่ีบ่รษิทัฯ เขา้ด าเนินธุรกจิตามควรแก่กรณี สง่เสรมิแรงงานทอ้งถิน่ใหม้โีอกาสในการท างานในองคก์ร 
เปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานทีอ่าจส่งผลกระทบต่อชุมชนทีอ่งคก์รตัง้อยู่ รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อชุมชน 
สงัคมและสิง่แวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ดว้ยความรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัได้
สง่เสรมิใหพ้นักงานของบรษิทัฯ มจีติส านึกและความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม และบรษิทัฯจะร่วมมอืระหว่างกลุ่มหรอื
เครอืขา่ยอื่นๆในการพฒันาชุมชนหรอืสงัคมทีเ่ป็นเป้าหมายในแต่ละปี 

 
 

9. การส่งเสริมนวตักรรมท่ีตอบสนองความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 บรษิทัฯสง่เสรมิใหพ้นกังานคน้คดินวตักรรมทีส่ามารถตอบสนองนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นต่างๆ ขา้งต้น 
เช่น การประหยัดทรพัยากรธรรมชาติและพลงังาน การจดัการของเสีย การควบคุมการปลดปล่อยของเสีย เป็นต้น ทัง้นี้ 
นวัตกรรมที่น ามาใช้อาจมีได้หลายระดับ ทัง้ที่เป็นการท าขึ้นใหม่ (novelty) การปรบัปรุง (improvement) การปรับแต่ง 
(adjustment/modification) การเปลีย่น (alteration) เพื่อใหเ้กดิผลทีม่ปีระสทิธภิาพหรอืประสทิธผิลมากกว่าเดมิ และจะเปิดเผย
นวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มตามความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นใหผู้ป้ระกอบการรายอื่นพจิารณาด าเนินการ
หรอืพฒันาต่อไป 
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การติดตามและทบทวนนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินการโดยค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง บรษิัทฯ จะ

ด าเนินการตดิตาม ประเมนิ และทบทวนโครงการต่างๆ ทีไ่ดส้นับสนุนทัง้ในปจัจุบนั และจะพจิารณาโครงการความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมในอนาคต อย่างรอบคอบ ต่อเนื่อง และสม ่าเสมอ 

 
 บรษิทัฯไดจ้ดัท ารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ระดบั 4 โดยเปิดเผย

ขอ้มูลต่างๆในระดบั Core ซึ่งมีมิติทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และบุคลากร โดยได้จดัท าเป็นส่วนหนึ่งในเล่ม
รายงานประจ าปีมาตัง้แต่ปี 2559 รายงานดงักล่าวจะแสดงถึงขอ้มูลการรายงานตามหวัขอ้ต่างๆและหน่วยวดัตาม GRI และ
รายงานกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมในรอบปีทีผ่่านมา 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 
การควบคมุภายใน 
 
บรษิทัฯไดใ้หค้วามส าคญัต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง ครอบคลุมทัง้ดา้นการเงนิ การปฏบิตังิาน การด าเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง รวมทัง้จดัใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธภิาพ
เพยีงพอที่จะป้องกนัหรอืลดความเสีย่งที่อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรพัย์สนิและชื่อเสยีงของบรษิัทฯ รวมทัง้ประเมนิการ
ปฏบิตัิงานตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance : GCG) โดยบรษิัทฯ ได้รบัการรบัรองเป็น
สมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติแลว้ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดบทบาทหน้าทีข่อง
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน รวมทัง้ก ากบัดูแลให้มีการปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่ โดยก าหนด
โครงสร้างองค์กรและสายงานการบงัคบับญัชาที่ชดัเจนในการถ่วงดุลอ านาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทัง้
ก าหนดเป้าหมายทางธุรกจิ และดชันีชีว้ดัผลส าเรจ็ (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อใชใ้นการประเมนิประสทิธภิาพของ
การปฏบิตังิานและตดิตามผลการด าเนินงานเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายขององคก์รอย่างสม ่าเสมอ   
           นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจ าทุกปี ตาม
แนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีอ่า้งองิจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ทัง้ 5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการย่อย    ซึง่คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคลอ้ง
ว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมตามลกัษณะธุรกจิดงันี้      
 1. การควบคมุภายในองคก์ร  

บรษิทัฯมกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิและการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน สามารถวดัผลได ้มกีารทบทวนเป้าหมาย
และเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานจรงิกบัเป้าหมายทุกระยะ จดัใหม้โีครงสรา้งสายงาน จดัท าผงัองคก์รแบ่งแยกหน้าทีต่ามสาย
งาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบรษิทั และก าหนดเกีย่วกบัเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการก ากบัดูแลกจิการ การต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
และการขดัแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทัง้จดัท าอ านาจ
ด าเนินการเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมคีู่มอืการปฏบิตังิานหลกัทีส่ าคญั ซึง่มกีารทบทวนเพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานใหม่
อยู่เสมอ 

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเป็นอสิระจากฝา่ยบรหิาร ท าหน้าทีก่ ากบัดแูลและพฒันาดา้นการควบคุมภายใน สง่เสรมิ
การพฒันาบุคลากรเพื่อใหบ้รหิารและรบัผดิชอบการควบคมุภายในไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

ในดา้นการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ บรษิทัฯไดจ้ดัท าคู่มอืมาตรการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ พรอ้มทัง้ให้
มกีารประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติภายในบรษิทัฯ  
 

2. การประเมินความเส่ียง  
บรษิทัฯไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ เพื่อใหส้ามารถระบุ

และประเมินความเสีย่งต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ร่วมกบัส านัก
บรหิารความเสีย่งและพฒันาระบบของบรษิทัฯพจิารณาประเมนิปจัจยัความเสีย่งทัง้จากภายในและภายนอกองคก์ร ที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยส านักบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบได้ระบุและวเิคร าะห์ความเสี่ยงทุก
ประเภท รวมทัง้ความเสีย่งดา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ และจดัระดบัความเสีย่งทีส่ าคญัตามผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ใน
แต่ละกระบวนการทางธุรกจิ เพื่อก าหนดแผนงานการบรหิารความเสีย่ง และมกีารทบทวนปจัจยัเสีย่งเป็นประจ าทุกปี 
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3. การควบคมุการปฏิบติังาน 
บริษัทฯมีมาตรการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ ซึ่งได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความ

รบัผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยมีการจดัท าและทบทวนคู่มืออ านาจด าเนินการ และคู่มือ/ขัน้ตอนการ
ปฏบิตัิงานให้เหมาะสมกบัโครงสรา้งองค์กร และการปฏบิตัิงานในปจัจุบนัอย่างสม ่าเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุล
อ านาจหรอืสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดอ้ย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏบิตังิานในส่วนทีม่คีวามเสีย่งส าคญั เพื่อป้องกนัและ
ลดขอ้ผดิพลาด เช่น ธุรกรรมดา้นการเงนิ การขาย การจดัซือ้จดัจา้ง การดูแลทรพัยส์นิ และการบรหิารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
รวมทัง้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในด าเนินการสอบทานผลการปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั คู่มืออ านาจ
ด าเนินการและคู่มอืการปฏิบตัิงานต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏบิตัิงานมรีะบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
เหมาะสม และมกีารปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการจดัการ และการน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏบิตังิานอย่าง
เป็นระบบเพื่อช่วยใหก้ารปฏบิตังิานมคีวามรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 
 4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  
              บรษิทัฯใหค้วามส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาระบบอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อใหข้อ้มลูต่างๆ มคีวามถูกตอ้งและเป็นปจัจุบนั โดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั และมปีระสทิธภิาพ 
รวมทัง้มคีวามปลอดภยัของขอ้มลู ตัง้แต่การรวบรวมขอ้มลู ประมวลผลขอ้มลู จดัเกบ็ และตดิตามผลขอ้มลู เพื่อใหก้ารตดัสนิใจ
ทางธุรกจิ รวมทัง้การก าหนดนโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการใชข้อ้มลู สามารถกระท าไดอ้ย่าง
ปลอดภยัและถูกตอ้งในเวลาทีเ่หมาะสม     
 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสือ่สารทีม่คีวามเหมาะสม เพื่อสือ่สารหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบรวมทัง้เรื่องต่างๆให้พนกังาน
รบัทราบ และก าหนดช่องทางทีป่ลอดภยัส าหรบัการแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ มกีารสือ่สาร
ระหว่างหน่วยงานภายในบรษิทัฯและกบับุคคลภายนอกเกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน  

5. ระบบการติดตาม  
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคมุภายในผ่านส านกัตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นผูต้รวจสอบตดิตามและ

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่า ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบหรอืสอบทานไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขอย่างเหมาะสม
ทนัท่วงท ี นอกจากนี้ ในสว่นของการประเมนิการควบคุมภายในดา้นบญัชกีารเงนิมกีารตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตและ
น าเสนอผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาเป็นประจ าทุกไตรมาสและทุกปี ซึง่ผลการสอบทานจากผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตและส านกัตรวจสอบภายในไม่พบประเดน็ ทีเ่ป็นขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 
 
การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบรษิัทฯ เป็นผู้ก าหนดนโยบายการจดัการความเสี่ยง ปจัจยัความเสี่ยง และ
กระบวนการบรหิารความเสีย่งให้ฝ่ายจดัการน าไปปฏิบตัิ เพื่อช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุม เพื่อ
ควบคุมความเสีย่งให้อยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรบัได้ ฝ่ายจดัการเป็นผู้รบัผดิชอบในการการวางแผนการด าเนินธุรกจิหรอืการ
ปฏบิตังิาน ก าหนด วเิคราะห ์ประเมนิผล และออกแบบระบบงาน โดยค านึงปจัจยัเสีย่งทัง้ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก  

ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและส านักบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบได้จัดให้มีการ
ด าเนินการตามแผนพฒันากจิกรรมการบรหิารความเสีย่ง ดงันี้ 
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1. ทบทวนกฎบตัรกรรมการบรหิารความเสีย่ง  วตัถุประสงค ์  ขอบเขตอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ คูม่อืการบรหิารความ

เสีย่งและคู่มอืการปฏบิตังิานของส านกับรหิารความเสีย่งประจ าปี 2561/ 2562 

2. ก าหนดสาเหตุความเสีย่งขององคก์รและผูร้บัผดิชอบความเสีย่งตามสายงาน ส าหรบัแต่ละปจัจยัเสีย่ง ประจ าปี 2561/ 2562 

ทีผ่่านพจิารณาและอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. จดัท าแผนสนบัสนุนการวเิคราะหแ์ละประเมนิปจัจยัเสีย่งใหม่ ประจ าปี 2561/ 2562 พรอ้มทัง้จดัหาแนวทางและมาตรการใน

การตอบสนองต่อความเสีย่งเบือ้งตน้ 

4. ประชุมเตรยีมการใหส้ านกับรหิารความเสีย่งลงพืน้ทีป่ฏบิตังิานตามแผนสนบัสนุนขา้งตน้ 

5. สนบัสนุนจดัท ารายงานสรุปสถานะความเสีย่งประจ าปี 2561 รวม 4 ครัง้ใหก้บัผูร้บัผดิชอบความเสีย่งตามสายงานของกลุ่ม

บรษิทัทัง้ 7 สถานประกอบการพรอ้มส านกังานใหญ่ 

6. สรุปรายงานสถานะความเสีย่งประจ าปี 2561 ของกลุ่มบรษิทัต่อคณะกรรมการของบรษิทั โดยแสดงขอ้มลูรายการความ

เสีย่งทีค่งที ่ความเสีย่งทีล่ดลง และความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ พรอ้มทัง้สาเหตุอย่างละเอยีดเพื่อใหฝ้า่ยจดัการน าไปด าเนินการและ

วางแผนใหเ้หมาะสมต่อไป 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทัอยู่ในเกณฑท์ีอ่งคก์รยอมรบัได ้ และ
ยงัสามารถพฒันาการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัการก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์รและสว่นงานต่างๆ อกีดว้ย 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเปิดเผยในสว่นนีเ้ป็นรำยกำรระหวำ่งกนัในระหวำ่งปี 2561 และ 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ตลุำคม ของแตล่ะปี ประกอบด้วย รำยกำรระหวำ่งบริษัทและบริษัทยอ่ย กบับริษัท
ร่วมและบคุคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง ดงัตอ่ไปนี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั สิน้สุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2561  
 

บริษัทย่อย 
 

บริษัทที่มีรายการระหว่างกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษัท น ำ้ตำลทำ่มะกำ จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ตำลทรำยและ
กำกน ำ้ตำล 

บริษัทถือหุ้ นในบริษัท น ำ้ตำลท่ำมะกำ จ ำกัด ในอัตรำส่วนร้อยละ 90.21 ทัง้นี  ้มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของบริษัทถือหุ้ นอยู ่ 
ซึง่ได้แก่ผู้ เก่ียวข้องกบักรรมกำรบริษัท ถือหุ้นอยูร้่อยละ 9.79 ซึ่งน้อยกวำ่ร้อยละ 10 ดงันัน้ รำยกำรระหวำ่งบริษัท และบริษัทยอ่ยไมถื่อว่ำ
เป็นรำยกำรท่ีต้องเปิดเผยในรำยกำรระหวำ่งกนั 

บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนวิกรุงไทย จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ตำลทรำยและ
กำกน ำ้ตำล 

บริษัทถือหุ้ นในบริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกัด ในอัตรำส่วนร้อยละ 95.78 ทัง้นี  ้มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของบริษัท 
ถือหุ้นอยู ่ซึง่ได้แก่ผู้ เก่ียวข้องกบักรรมกำรบริษัท ถือหุ้นอยูร้่อยละ 4.22 ซึง่น้อยกวำ่ร้อยละ 10 ดงันัน้ รำยกำรระหวำ่งบริษัท  
และบริษัทยอ่ยไมถื่อวำ่เป็นรำยกำรท่ีต้องเปิดเผยในรำยกำรระหวำ่งกนั 

บริษัท น ำ้ตำลนวิกว้ำงสุ้นหล ีจ ำกดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ตำลทรำยและ
กำกน ำ้ตำล  

บริษัทถือหุ้นในบริษัท น ำ้ตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ ำกดั ในอตัรำสว่นร้อยละ 98.61 ทัง้นี ้มีบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่ง
ได้แก่ผู้ เก่ียวข้องกบักรรมกำรบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.39 ซึ่งน้อยกว่ำร้อยละ 10 ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่ำ
เป็นรำยกำรท่ีต้องเปิดเผยในรำยกำรระหวำ่งกนั 

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทัง้จดัสรร
ที่ดินเพื่อกำรเกษตรและเป็นศนูย์ฝึกอบรมสมัมนำและ
อำคำรส ำนกังำนให้เชำ่ 
 

บริษัทถือหุ้นในบริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดัในอตัรำสว่นร้อยละ 40.77 บริษัท น ำ้ตำลทำ่มะกำ จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 50.25  ทัง้นี ้
มีบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู ่ซึง่ได้แก่ผู้ เก่ียวข้องกบักรรมกำรบริษัท ถือหุ้นอยูร้่อยละ 8.98 ซึง่น้อยกวำ่ร้อยละ 10 
ดงันัน้ รำยกำรระหวำ่งบริษัท และบริษัทยอ่ย ไมถื่อวำ่เป็นรำยกำรที่ต้องเปิดเผยในรำยกำรระหวำ่งกนั 
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บริษัทที่มีรายการระหว่างกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จ ำกดั  
ประกอบธุรกิจตวัแทนในกำรสง่ออกน ำ้ตำลทรำย 

เป็นบริษัทยอ่ย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 33.87 บริษัท น ำ้ตำลทำ่มะกำ จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 20.85 บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 
ถือหุ้นร้อยละ 15.36 และบริษัท น ำ้ตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 9.47 ทัง้นีม้ีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยจ ำรูญ ชินธรรมมิตร์ 
นำยธวทัชยั โรจนะโชติกลุ นำยสขุมุ โตกำรัณยเศรษฐ์ และนำยชลชั ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท น ำ้ตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ตำลทรำยและ
กำกน ำ้ตำล และด ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร  

บริษัทถือหุ้นใน บริษัทน ำ้ตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั ในอตัรำสว่นร้อยละ 98.49 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรของบริษัทถือหุ้น 
ในบริษัทยอ่ย ดงันัน้ รำยกำรระหวำ่งบริษัท และบริษัทยอ่ย ไมถื่อวำ่เป็นรำยกำรท่ีต้องเปิดเผยในรำยกำรระหวำ่งกนั  

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ตำลทรำยและ
กำกน ำ้ตำล  

บริษัทถือหุ้นใน  Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  ในอตัรำสว่นร้อยละ 80 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรของบริษัทถือหุ้น 
ในบริษัทยอ่ย ดงันัน้ รำยกำรระหวำ่งบริษัท และบริษัทยอ่ย ไมถื่อวำ่เป็นรำยกำรท่ีต้องเปิดเผยในรำยกำรระหวำ่งกนั 

Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
ประกอบธุรกิจเพำะปลกูอ้อย  

บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่ำน  Wynn In Trading Co., Ltd.  ในอตัรำสว่นร้อยละ 80 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรของบริษัทถือหุ้นในบริษัท
ยอ่ย ดงันัน้ รำยกำรระหวำ่งบริษัท และบริษัทยอ่ย ไมถื่อวำ่เป็นรำยกำรท่ีต้องเปิดเผยในรำยกำรระหวำ่งกนั 

 
บริษัทร่วม 

บริษัทที่มีรายการระหว่างกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษัท ไทยชกูำร์ เทอร์มิเนิล้ จ ำกดั (มหำชน) 
ประกอบธุรกิจทำ่เทียบเรือและคลงัสนิค้ำ รวมทัง้
ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ 

เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 23.82 ผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรซึง่ถือเป็นบคุคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง ถือหุ้นอยูร้่อยละ 17.42 และมี
กรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์  นำยชลชั ชินธรรมมิตร์  และนำยชนะชยั ชตุิมำวรพนัธ์  

บริษัท บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยเอทำนอลหรือ
เชือ้เพลงิจำกผลติผลทำงกำรเกษตร 

เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ทัง้นีม้ีกรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำยจ ำรูญ ชินธรรมมิตร์  นำยชลชั ชินธรรมมิตร์  และ 
นำยชนะชยั ชตุิมำวรพนัธ์  

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

หน้ำ 87 



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

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

หน้ำ 88 
 

 

 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 

บริษัทที่มีรายการระหว่างกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ ำกดั 
เป็นผู้สนบัสนนุทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และ
สำรสนเทศให้แก่บริษัทและบริษัทในกลุม่ 

เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัโดยบริษัท รำชำเซรำมิค จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท รำชำชรูส จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 50 ทัง้นี ้ 
มีกรรมกำรร่วมกนักบับริษัท คือ นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์  

บริษัท ออ่นนชุก่อสร้ำง จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนำยหน้ำ
อสงัหำริมทรัพย์ 

เป็นบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยูร้่อยละ 70.38 และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษัท คือ นำยจ ำรูญ ชินธรรมมิตร์  
นำยชลชั ชินธรรมมิตร์ นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์  และนำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท รำชำเซรำมิค จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์เซรำมคิ 

เป็นบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยูร้่อยละ 49.10 และมีกรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำยจ ำรูญ ชินธรรมมิตร์  
นำยสขุมุ โตกำรัณยเศรษฐ์ นำยธวทัชยั โรจนะโชติกลุ และนำยชลชั ชินธรรมมิตร์  

บริษัท รำชำชรูส จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยผงชรูส 

เป็นบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยูร้่อยละ 42.76 และมีกรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำยจ ำรูญ ชินธรรมมิตร์  
นำยสขุมุ โตกำรัณยเศรษฐ์ นำยธวทัชยั โรจนะโชติกลุ และนำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยแอลกอฮอล์หรือ
เชือ้เพลงิจำกผลผลติกำรเกษตร 

มีกรรมกำรร่วมกบับริษัท คือ นำยชลชั ชินธรรมมิตร์  และนำยชนะชยั ชตุิมำวรพนัธ์ 

บริษัท บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยเอทำนอล 
แอลกอฮอล์ และก๊ำซชีวภำพ 

มีกรรมกำรร่วมกบับริษัทคือ นำยชลชั ชินธรรมมิตร์ 
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12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 
12.1.1. รายการซือ้-ขายสนิค้าและบริการตามปกตขิองธุรกจิ รวมถงึปริมาณรายการคงค้าง (ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2561 และ 2560) 

 
ผู้ซือ้ / ผู้ รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส าคัญ มูลค่าของรายการ 

                      (พันบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60 
บริษัท รำชำชรูส จ ำกดั บริษัท น ำ้ตำลทำ่มะกำ จ ำกดั -  ขำยน ำ้ตำล 28 29 บริษัท และบริษัทย่อยขำยน ำ้ตำลให้บริษัท รำชำชรูส จ ำกดั เพ่ือเป็นสวสัดกิำร

ให้แก่พนกังำนของบริษัท ซึง่กำรขำยสนิค้ำดงักลำ่วเป็นไปตำมธุรกิจปกตขิอง
กลุม่บริษัท รำคำท่ีคดิระหว่ำงกนัเป็นรำคำตลำดซึง่มีเง่ือนไขเป็นไปตำมกำรค้ำ
ปกตทิัว่ไป 

 บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย 
จ ำกดั 

- ขำยน ำ้ตำล 

 

30 29 

บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั 
(มหำชน)  

บริษัท รำชำชรูส จ ำกดั - คำ่เคมีภณัฑ์ 

- เจ้ำหนีอ่ื้น 

2,179 

199 

2,241 

115 

บริษัทซือ้สินค้ำเคมีภัณฑ์ ได้แก่ โซดำไฟ และกรดเกลือ จำกบริษัทรำชำชูรส 
จ ำกัด เพ่ือใช้ส ำหรับล้ำงเคร่ืองจักรภำยในโรงงำนน ำ้ตำล โดยรำคำท่ีคิดระหว่ำง
กนัเป็นรำคำตลำดซึง่มีเง่ือนไขเป็นไปตำมกำรค้ำปกตทิัว่ไป 

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั 
(มหำชน)  

- ขำยกำกน ำ้ตำล 

- ลกูหนีก้ำรค้ำ 

- เงินรับลว่งหน้ำคำ่สนิค้ำ 

824,633 

186,844 

119,129 

647,122 

5,697 

- 

บริษัท และบริษัทย่อยขำยกำกน ำ้ตำลให้บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือน ำไปใช้เป็นวตัถดุบิในกำรผลติ ซึง่กำรขำยสนิค้ำดงักลำ่ว
เป็นไปตำมธุรกิจปกตขิองกลุม่บริษัท รำคำท่ีคดิระหว่ำงกนัเป็นรำคำตลำดซึง่มี
เง่ือนไขเป็นไปตำมกำรค้ำปกตทิัว่ไป 

 บริษัท น ำ้ตำลทำ่มะกำ จ ำกดั  - ขำยกำกน ำ้ตำล 

- ลกูหนีก้ำรค้ำ 

- เงินรับลว่งหน้ำคำ่สนิค้ำ 

239,043 

74,637 

42,505 

310,878 

- 

- 

 บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย 
จ ำกดั 

- ขำยกำกน ำ้ตำล 

- ลกูหนีก้ำรค้ำ 

- เงินรับลว่งหน้ำคำ่สนิค้ำ 

453,011 

52,419 

13,403 

318,101 

813 

- 

 บริษัท น ำ้ตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ ำกดั - ขำยกำกน ำ้ตำล - 70,960 
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ผู้ซือ้ / ผู้ รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส าคัญ มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60 
บริษัท บำงจำกไบโอเอทำนอล 
(ฉะเชิงเทรำ) จ ำกดั 

บริษัท น ำ้ตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี 
จ ำกดั 

- ขำยน ำ้ตำลทรำยดบิ 

- ลกูหนีก้ำรค้ำ 

46,690 

20,615 

- 

- 

บริษัทย่อยขำยน ำ้ตำลทรำยดบิให้บริษัท บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) 
จ ำกดั เพ่ือน ำไปใช้เป็นวตัถดุบิในกำรผลติ ซึง่กำรขำยสนิค้ำดงักลำ่วเป็นไปตำม
ธุรกิจปกตขิองกลุม่บริษัท รำคำท่ีคิดระหว่ำงกนัเป็นรำคำตลำดซึง่มีเง่ือนไขเป็นไป
ตำมกำรค้ำปกตทิัว่ไป 

บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต 
เทรดดิง้ จ ำกดั 

- คำ่บริกำรเพ่ือสง่ออก 

 

9,650 5,120 ตำมพรบ.อ้อยและน ำ้ตำล กำรสง่ออกน ำ้ตำลต้องท ำผ่ำนบริษัทท่ีส ำนกังำน
คณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (กอน.) อนญุำตเทำ่นัน้ กลุม่บริษัทและ
บริษัท ประจวบอตุสำหกรรม จ ำกดั จงึได้ตัง้บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต   
เทรดดิง้  จ ำกดั ขึน้มำ  เพ่ือเป็นตวัแทนจดักำรสนิค้ำและด ำเนินกำรเร่ืองเอกสำร
กำรสง่ออกเทำ่นัน้ โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จ ำกดั คดิ
คำ่บริกำรกบับริษัทในกลุม่ตำมปริมำณสนิค้ำ ซึง่เป็นไปตำมรำคำทนุ รวมคำ่
บริหำรจดักำร 
 
 
 
 
  

บริษัท น ำ้ตำลทำ่มะกำ จ ำกดั - คำ่บริกำรเพ่ือสง่ออก 

 

1,836 1,221 

บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั - คำ่บริกำรเพ่ือสง่ออก 

 

3,664 2,243 

บริษัท น ำ้ตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ ำกดั - คำ่บริกำรเพ่ือสง่ออก 

 

665 683 

บริษัท น ำ้ตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั - คำ่บริกำรเพ่ือสง่ออก 330 360 

บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) บริษัท ไทยชกูำร์ เทอร์มิเนิล้ จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษัทย่อย 

- คำ่ฝำกสนิค้ำและขนถ่ำยน ำ้ตำลเพ่ือสง่ออก 

- รำยได้อ่ืน ได้แก่ คำ่สว่นลด 

3,049 

- 

178 

320 

บริษัทมีควำมจ ำเป็นท่ีต้องใช้ทำ่เทียบเรือ และบริกำรขนถ่ำยน ำ้ตำลเพ่ือสง่ออกให้
กลุม่โรงงำนน ำ้ตำล บริษัท ไทยชกูำร์ เทอร์มิเนิล้ จ ำกดั (มหำชน) ก ำหนด
คำ่บริกำรฝำกสนิค้ำและคำ่ขนถ่ำยน ำ้ตำลเพ่ือสง่ออก จำกปริมำณสนิค้ำและ
ระยะเวลำกำรฝำก ซึง่เป็นไปตำมรำคำตลำดและมีเง่ือนไขเป็นไปตำมกำรค้ำปกติ
ทัว่ไป 

บริษัท น ำ้ตำลทำ่มะกำ จ ำกดั  - คำ่ฝำกสนิค้ำและขนถ่ำยน ำ้ตำลเพ่ือสง่ออก 

- รำยได้อ่ืน ได้แก่ คำ่สว่นลด 

- เจ้ำหนีอ่ื้น 

20,908 

370 

932 

12,706 

704 

1,050 

บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั  - คำ่ฝำกสนิค้ำและขนถ่ำยน ำ้ตำลเพ่ือสง่ออก 

- เจ้ำหนีอ่ื้น 

27,527 

4,650 

7,500 

3,586 
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ผู้ซือ้ / ผู้ รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส าคัญ มูลค่าของรายการ 

(พันบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60 
บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที  

เซน็เตอร์ จ ำกดั 
- คำ่จดักำรคอมพิวเตอร์  

- คำ่ใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ 

5,557 

159 

5,302 

175 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ ำกัด ได้จดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นศนูย์บริกำรคอมพิวเตอร์
ให้บริกำรภำยในกลุม่บริษัท  บริษัทมีกำรก ำหนดรำคำค่ำบริกำรระหว่ำงกันโดยค ำนวณ
จำกต้นทุนเงินลงทุนและกำรด ำเนินงำนของบริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ ำกัด 
และน ำตวัเลขท่ีได้มำจดัสรรเพ่ือคดิคำ่บริกำรตำมปริมำณกำรใช้งำนจริงของแตล่ะบริษัท บริษัท น ำ้ตำลทำ่มะกำ จ ำกดั 

 
 

 - คำ่จดักำรคอมพิวเตอร์ 

- คำ่ใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ 

1,931 

49 

2,012 

56 

บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั  - คำ่จดักำรคอมพิวเตอร์ 

- คำ่ใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ 

2,872 

121 

2,815 

133 

 

 

บริษัท น ำ้ตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ ำกดั  - คำ่จดักำรคอมพิวเตอร์ 

- คำ่ใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ 

1,488 

45 

1,662 

49 

 

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั  - คำ่จดักำรคอมพวิเตอร์ 106 172  

บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ 
จ ำกดั 

 - คำ่จดักำรคอมพวิเตอร์ 164 167  

บริษัท น ำ้ตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั  - คำ่จดักำรคอมพวิเตอร์ 517 635  

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  - คำ่จดักำรคอมพวิเตอร์ 436 461  

Koh Kong Plantation Co., Ltd.  - คำ่จดักำรคอมพวิเตอร์ 98 143  
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12.1.2. ค่าเช่าพืน้ที่ (ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และ 2560)  
 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการท่ีส าคัญ มูลค่าของรายการ (พันบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60 

บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)  บริษัท อ่อนนชุก่อสร้ำง จ ำกดั เช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำน 202.84 ตำรำงเมตรและท่ีจอดรถ ตำรำง
เมตรละ 300 บำท ตอ่สญัญำทกุ 1 ปี (01/11/59 - 31/10/60) 
เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2560 มีควำมประสงค์ขอเช่ำพืน้ท่ีลดลง
เหลือ 196.69 ตำรำงเมตร ตำรำงเมตรละ 300 บำท 
(01/09/60 - 31/10/61) 

708 727 บริษัทให้พืน้ท่ีเช่ำแก่บริษัทในกลุม่เป็นระยะเวลำนำนแล้ว 
เน่ืองจำกต้องกำรให้บริษัทในกลุม่ตัง้ส ำนกังำนในพืน้ท่ี
เดียวกนั เพ่ือสะดวกในกำรบริหำรจดักำร โดยคดิคำ่เช่ำ
ตำมรำคำตลำดและมีเง่ือนไขเป็นไปตำมกำรค้ำปกตทิัว่ไป 
ณ วนัท่ีเร่ิมท ำสญัญำเช่ำครัง้แรก โดยเง่ือนไขตำ่งๆท่ี
เก่ียวกบักำรเช่ำพืน้ท่ีและทรัพย์สนิได้ก ำหนดให้เป็นไปตำม
สญัญำทีต่กลงร่วมกนัโดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของบริษัท
เป็นส ำคญั 

บริษัท รำชำชรูส จ ำกดั เช่ำพืน้ท่ีโกดงั 200 ตำรำงเมตร ตำรำงเมตรละ 100 บำท ตอ่
สญัญำทกุ 1 ปี (01/08/61 – 31/07/62) 

240 240 

บริษัท รำชำเซรำมิค จ ำกดั เช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำน 495.54 ตำรำงเมตร และท่ีจอดรถ  ตำรำง
เมตรละ 300 บำท ตอ่สญัญำทกุ 1 ปี (01/01/61 - 31/12/61) 
และมีกำรเช่ำพืน้ท่ีเพิ่มชัว่ครำวจ ำนวน 202.84 ตำรำงเมตร 
ตำรำงเมตรละ 200 บำท (01/11/60 - 31/12/60) 

1,865 1,784 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอทีเซน็เตอร์ จ ำกดั เช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำน 432.62 และท่ีจอดรถ ตำรำงเมตรละ  
300 บำท ตอ่สญัญำทกุ 3 ปี (01/08/61 – 31/07/64) 

1,557 1,557 

บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ 
จ ำกดั 

เช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำน 33.48 ตำรำงเมตร  ตำรำงเมตรละ 300 
บำท ตอ่สญัญำ ทกุ 3 ปี (01/10/60 – 30/09/63) 

121 121 

บริษัท แชมเปีย้นเฟอร์เมนเตชัน่ จ ำกดั บริษัท น ำ้ตำลทำ่มะกำ จ ำกดั คำ่เช่ำท่ีดนิ  270 ไร่ รำคำไร่ละ 740 บำท ตอ่สญัญำทกุ 3 ปี 
(04/08/59 - 03/08/62) และได้ยกเลกิกำรเช่ำเม่ือวนัท่ี 31 
กรกฎำคม 2560 

- 200 บริษัท น ำ้ตำลทำ่มะกำ จ ำกดั เช่ำท่ีดนิของบริษัท แชม
เปีย้นฟอร์เมนเตชัน่ จ ำกดั เพ่ือใช้เป็นแปลงทดลองปลกู
และวิจยัพนัธุ์อ้อยซึง่คำ่เช่ำเป็นไปตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
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12.1.3. เงนิกู้ยมื / เงนิให้กู้ยมืระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  31 ตุลาคม 2561 และ 2560)     
                 

หน่วย : พันบาท 
ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2561  

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 60 

กู้เพิ่ม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 61 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น 
จ ำกดั (มหำชน) 

นิตบิคุคลอำคำรชดุ เค.เอส.แอล 
ทำวเวอร์ 

5,000 300 (1,500) 3,800 80 บริษัทได้รับกำรสนบัสนนุควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน จำก นิตบิคุคลอำหำรชดุ 
เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ผ่ำนทำงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ในรูปตัว๋สญัญำใช้เงิน ประเภท
จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  เงินกู้ ยืมมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภำยใน
บริษัท โดยคดิอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 1.80 - 1.84 ตอ่ปี และจ่ำยช ำระดอกเบีย้ทกุ
สิน้เดือน 
 

 
หน่วย : พันบาท 

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2560  

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 59 

กู้เพิ่ม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 60 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น 
จ ำกดั (มหำชน) 

นิตบิคุคลอำคำรชดุ เค.เอส.แอล 
ทำวเวอร์ 

6,900 - (1,900) 5,000 112 บริษัทได้รับกำรสนบัสนนุควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน จำก นิตบิคุคลอำหำรชดุ 
เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ผ่ำนทำงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ในรูปตัว๋สญัญำใช้เงิน ประเภท
จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  เงินกู้ ยืมมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภำยใน
บริษัท โดยคดิอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 1.97 - 2.05 ตอ่ปี และจ่ำยช ำระดอกเบีย้ทกุ
สิน้เดือน 
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หน่วย : พันบาท 
ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2561 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 60 

กู้เพิ่ม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 61 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท ประจวบอตุสำหกรรม 
จ ำกดั           

บริษัท เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต
เทรดดิง้ จ ำกดั 

- 278,100 (278,100) - 1,039 บริษัท ประจวบอตุสำหกรรม จ ำกดัได้รับกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินผ่ำนบริษัท เค 
เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จ ำกัด ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตำมระเบียบข้อบงัคบัของ
รำชกำรในเร่ืองกำรสง่ออกน ำ้ตำล โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จ ำกดั ท ำ
หน้ำท่ีเป็นบริษัทตวักลำง (ผู้กู้ ) ในกำรขอวงเงินสินเช่ือเพ่ือธุรกรรมกำรส่งออก
กบัทำงธนำคำร และปลอ่ยกู้ตอ่ให้แก่โรงงำนบริษัท ประจวบอตุสำหกรรม จ ำกัด 
โดยบริษัทประจวบอุตสำหกรรม จ ำกัด จะวำงค ำ้ประกันเงินกู้ กับธนำคำรด้วย
น ำ้ตำลท่ีจะสง่ออก และน ำตัว๋สญัญำใช้เงินมำวำงเพ่ือเป็นหลักประกันท่ีบริษัท 
เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จ ำกัด  ทัง้นีห้ลกัประกันดงักล่ำวครอบคลุม
วงเงินสนิเช่ือ และไม่มีกำรคดิคำ่ธรรมเนียมในกำรค ำ้ประกนัวงสนิเช่ือระหว่ำงกนั 

 
หน่วย : พันบาท 

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2560 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 59 

กู้เพิ่ม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 60 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท ประจวบอตุสำหกรรม 
จ ำกดั           

บริษัท เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต
เทรดดิง้ จ ำกดั 

- 552,339 (552,339) - 3,243 บริษัท ประจวบอตุสำหกรรม จ ำกดัได้รับกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินผ่ำนบริษัท เค 
เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จ ำกัด ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตำมระเบียบข้อบงัคบัของ
รำชกำรในเร่ืองกำรสง่ออกน ำ้ตำล โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จ ำกดั ท ำ
หน้ำท่ีเป็นบริษัทตวักลำง (ผู้กู้ ) ในกำรขอวงเงินสินเช่ือเพ่ือธุรกรรมกำรส่งออก
กบัทำงธนำคำร และปลอ่ยกู้ตอ่ให้แก่โรงงำนบริษัท ประจวบอตุสำหกรรม จ ำกัด 
โดยบริษัทประจวบอุตสำหกรรม จ ำกัด จะวำงค ำ้ประกันเงินกู้ กับธนำคำรด้วย
น ำ้ตำลท่ีจะสง่ออก และน ำตัว๋สญัญำใช้เงินมำวำงเพ่ือเป็นหลกัประกันท่ีบริษัท 
เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จ ำกัด  ทัง้นีห้ลกัประกันดงักล่ำวครอบคลุม
วงเงินสนิเช่ือ และไม่มีกำรคดิคำ่ธรรมเนียมในกำรค ำ้ประกนัวงสนิเช่ือระหว่ำงกนั 
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 
ที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีมติเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงันี ้

 
กรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัทในชว่งที่ผำ่นมำ และได้ให้ควำมเห็นวำ่ เป็นรำยกำรท่ีมีควำม

จ ำเป็นและสมเหตสุมผลในกำรท ำรำยกำร ซึง่รำยกำรท่ีเป็นรำยกำรค้ำตำมปกติของกำรด ำเนินธุรกิจนัน้ บริษัทได้ก ำหนดรำคำตำม
รำคำตลำด  
 
นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต 

 
1. รายการค้าตามปกติของการด าเนินธุรกิจ เช่น กำรใช้ท่ำเรือและคลงัสินค้ำของบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิล้ จ ำกัด 

(มหำชน) และกำรซือ้ขำยน ำ้ตำลระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย รำยกำรดงักล่ำวจะยงัคงมีอยู่ในอนำคต ซึ่งบริษัทจะ
ด ำเนินกำรโดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคญั และรำคำที่คิดต้องเป็นไปตำมรำคำตลำด 

 
2. รายการเช่าพืน้ที่และทรัพย์สิน จะเป็นไปตำมรำคำตลำด และเป็นรำคำคำ่เช่ำที่เทำ่กบักำรให้บคุคลอื่นเช่ำ 

 
3. รายการซือ้ขายทรัพย์สินและเงินลงทุน รำยกำรซือ้ขำยทรัพย์สินและเงินลงทนุของบริษัท เป็นรำยกำรเพิ่มทุนเพื่อ

รักษำสดัสว่นกำรถือหุ้นและกำรลงทนุเพื่อขยำยธุรกิจปัจจุบันที่มีอยู่และธุรกิจในอนำคตซึ่งนโยบำยที่ซือ้ขำยทรัพย์สิน
ระหวำ่งกนัและกำรซือ้ขำยเงินลงทนุระหวำ่งกนั จะค ำนงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคญัและจะกระท ำเทำ่ที่จ ำเป็น
และเหมำะสม  

 
4. รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กำรกู้ยืมเงินกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง บริษัทจะกระท ำเท่ำที่

จ ำเป็นและเหมำะสม  โดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคญั 
 

5. รายการพิเศษอื่นๆ เป็นรำยกำรอื่นๆ นอกเหนือจำกข้อ 1-4 
 

รำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยเกิดขึน้กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสียหรือ
อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดในอนำคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็น
และควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัที่อำจ
เกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำว เพื่อ
น ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรหรือผู้ ถือหุ้นตำมแตก่รณี 

ทัง้นี ้รำยกำรระหวำ่งกนัที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้  คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์  และข้อบงัคบั ประกำศ  ค ำสัง่  หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  รวมตลอดถึงกำรปฏิบตัิ
ตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกัน  และกำรไ ด้มำหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ส ำคัญ
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ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยนอกจำกนี ้บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัในหมำยเหตงุบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบ
จำกผู้สอบบญัชีของบริษัท และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (56-1) ในปีตอ่ๆ ไป 
 

โครงสร้างการถอืหุ้นที่มีบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งถอืหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 10 
 
จำกโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปัจจบุนัท่ีบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมบำงบริษัทยงัมีกำรถือ

หุ้นโดยบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งเกินกวำ่ร้อยละ 10 นัน้มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

บริษัท ไทยชกูำร์ เทอร์มิเนิล้ จ ำกดั (มหำชน) มีบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งของบริษัทถือหุ้นอยูจ่ ำนวนร้อย
ละ 17.42 และบริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้ นในบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิล้ จ ำกัด 
(มหำชน) จ ำนวนร้อยละ 23.82 และไม่มีนโยบำยที่จะลงทนุเพิ่ม  นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรไม่มี
แรงจงูใจที่จะกระท ำกำรใดๆ เพื่อถ่ำยเทผลประโยชน์ไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง นอกจำกนีใ้นบริษัท ไทยชู
กำร์ เทอร์มิเนิล้จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังมี
กรรมกำรอีกหลำยท่ำนที่มำจำกบริษัทน ำ้ตำลอื่นๆ ดงันัน้ จึงมีกำรคำนอ ำนำจกนัภำยในอยู่แล้วในทัง้ 2 
บริษัท ท ำให้กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทและบริษัทไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิล้ จ ำกดั (มหำชน)เป็นไปตำม
รำคำและกลไกทำงกำรตลำด ซึง่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุกบัทัง้สองบริษัท 

 
 

จะเห็นได้วำ่ โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจบุนัท่ีบำงบริษัทยงัมีกำรถือหุ้นโดยบคุคลที่อำจ
มีควำมขดัแย้งเกินกวำ่ร้อยละ 10 นัน้ เป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในอดีต ซึง่ในปัจจบุนับริษัทพยำยำมที่จะปรับโครงสร้ำงให้
มีควำมขดัแย้งกนัน้อยที่สดุ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยเก่ียวกบักำรลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนำคต โดยบริษัทจะ
เข้ำลงทนุโดยตรงด้วยตวัเอง และไมใ่ห้บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งเข้ำถือหุ้นในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมเกินกวำ่ที่ก ำหนด
เว้นแต่จะกระท ำเท่ำที่จ ำเป็นและเหมำะสม และค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคญั  นอกจำกนี ้บุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้งจะไม่เข้ำถือหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่จะท ำให้เกิดควำมขดัแย้งกับทำงบริษัท หรือธุรกิจที่มีลกัษณะเป็นกำร
แขง่ขนักบับริษัท 
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13. ข้อมูลการเงินท่ีส าคญั 
   

รอบบญัชขีองบรษิทัเริม่วนัที ่1 พฤศจกิายน และสิน้สดุวนัที ่31 ตุลาคม ของทุกปี 
 

13.1) รายงานของผูส้อบบญัชี 
 

1) ผูส้อบบญัช ี
ปี 2559  นายนิต ิจงึนิจนิรนัดร ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3809 
  บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
ปี 2560  นายนิต ิจงึนิจนิรนัดร ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3809 
  บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
ปี 2561  นางสาวจนัทริา จนัทราชยัโชต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6326 
  บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
 

 

2) สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชใีนระยะ 3 ปีทีผ่า่นมา 
ปี 2559  ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยใหค้วามเหน็โดยไม่มเีงื่อนไข 
ปี 2560  ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยใหค้วามเหน็โดยไม่มเีงื่อนไข 
ปี 2561  ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยใหค้วามเหน็โดยไม่มเีงื่อนไข 

 
13.2) สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย และหลกัเกณฑใ์นการท างบการเงินรวม 

งบการเงนิปีระหว่างปี 2559 -2561 ประกอบดว้ยบรษิทัย่อยจ านวนทัง้สิน้ 13 แห่ง 
(ในปี 2559 บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ยงัเป็น บรษิทัย่อยของบรษิทั จงึมบีรษิทัยอ่ยรวม 14 แห่ง) 

 

ตารางที ่13.1: แสดงสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัทางตรงและทางอ้อม 
 

 อตัรารอ้ยละของการถอืหุน้ 
 2561 2560 2559 
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 90.21 90.21 90.21 
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั 95.78 95.78 95.78 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 98.61 98.61 98.61 
บรษิทั เคเอสแอลเรยีลเอสเทต จ ากดั* 91.02 91.02 91.02 
บรษิทั เค.เอส.แอล.เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั** 79.55 79.55 79.55 
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)*** - - 100.00 
บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนดเ์ทรดดิง้ จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บรษิทั ดบับลวิเอสพ ี โลจสิตกิส ์จ ากดั**** 100.00 100.00 100.00 
บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 98.49 98.49 98.49 
Koh Kong Plantation Company Limited***** 80.00 80.00 80.00 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited 80.00 80.00 80.00 
Wynn In Trading Company Limited 100.00 100.00 100.00 
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หมายเหตุ 
*ถอืหุน้ทางออ้มผ่านบรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
**ถอืหุน้ทางออ้มผ่าน บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั และบรษิทั น ้าตาลนิวก
วา้ง สุน้หล ีจ ากดั 
***บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) เดมิเป็นบรษิทัย่อย ปจัจุบนัถอืหุน้ผ่านบรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัร่วม 
**** บรษิทัดบับลวิเอสพ ี โลจสิตกิส ์จ ากดั เป็นบรษิทัก่อตัง้ใหม่ในปี 2559 ยงัไมม่กีารด าเนินกจิการ วตัถุประสงคเ์พื่อ
ท าธุรกจิดา้นบรกิารขนสง่และขนถ่ายสนิคา้ 
***** ถอืหุน้ทางออ้มผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. 
 
13.3) งบก าไรขาดทุน 
 

ปี 2561 บรษิทั มรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมทัง้สิน้ 17,813 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา รอ้ยละ 14 โดย
รายได้มาจากรายได้จากการขาย 17,407 ล้านบาทและรายได้จากการบรกิาร 406 ล้านบาท โดยในปี 2561 ราคา
น ้าตาลตลาดโลกมกีารปรบัตวัลดลง  ท าให้ราคาขายส่งออกลดลง ร้อยละ 28-32 แต่บรษิัทมปีรมิาณการขายน ้าตาล
เพิม่ขึน้      รอ้ยละ 59 จากปรมิาณออ้ยเขา้หบีเพิม่ขึน้ รวมถงึรายไดจ้ากการขายกากน ้าตาลและรายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าเพิม่ขึน้  สง่ผลใหใ้นภาพรวมรายไดจ้ากการด าเนินงานรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 

 

บรษิทัมตี้นทุนรวมทัง้สิน้ 14,681 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมารอ้ยละ 11 และบรษิทัมกี าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 28 จาก 2,443 ลา้นบาท เป็น 3,131 ลา้นบาท 

 

ในสว่นของรายไดอ้ื่นๆ และขาดทุนอื่นๆ ในปี 2561 เมื่อเทยีบกบัปี 2560 มาจาก 
 

 ปี 2561 ปี 2560 
(1) รายไดค้่าตอบแทนการผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทราย 440 ลา้นบาท - 
(2) ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น  57 ลา้นบาท 53 ลา้นบาท 
(3) ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพ
  

(33) ลา้นบาท (54) ลา้นบาท 

(4) ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการ
ลงทุน 

241 ลา้นบาท 426 ลา้นบาท 

(5) ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 2,370 ลา้นบาท 
(6) ก าไร (ขาดทุน) จากการตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิ  (2) ลา้นบาท (19) ลา้นบาท 
(7) (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (4) ลา้นบาท (223) ลา้นบาท 
(8) รายไดอ้ื่น 475 ลา้นบาท 566 ลา้นบาท 
 
รวมทัง้สิน้ 

 
1,174 ลา้นบาท 

 
3,119 ลา้นบาท 

   
สง่ผลใหบ้รษิทัมกี าไรก่อนหกัค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 4,305 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 23 เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 
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ในสว่นของค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร    
(1) บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 82 เนื่องจากปริมาณขายน ้าตาลส่งออกที่

เพิม่ขึน้ 
(2) บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 724 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14  
(3) ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 138 ลา้นบาท 
(4) ค่าธรรมเนียมกองทุน 1,116 ลา้นบาทเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปีทีผ่่านมาที ่1,096 ลา้นบาท 
 

ท าใหบ้รษิทัมกี าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้1,557 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 49 
 

ในปี 2561 บรษิัทมตี้นทุนทางการเงนิ 728 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 และภาระภาษีเงนิได้นิติบุคคล 144 
ลา้นบาท มสี่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม 145 ลา้นบาท ผูถ้ือหุน้ส่วนน้อย 18 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ าไรสุทธใินส่วนของ
บรษิทัลดลงรอ้ยละ 57 จากปีทีผ่่านมาที ่1,970 ลา้นบาท โดยลดลงเป็น 848 ลา้นบาทในปี 2561 
 
ตารางที ่13.2 : แสดงงบก าไรขาดทุนรวมของบริษทั และบริษทัย่อย เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั 
 

 
  

เมื่อพจิารณาในสว่นของโครงสรา้งรายไดจ้ากการด าเนินงานปกต ิ ปี 2561 ทัง้สิน้ 17,813 ลา้นบาท บรษิทัมี
รายไดจ้ากการขายน ้าตาลและกากน ้าตาล 15,288 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 89 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานปกติ
ทัง้หมด   รายไดจ้ากการขายเอทานอลและเบนซนิ ไมม่เีน่ืองจากการรวมกจิการในปีทีผ่่านมา รายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าทีซ่ึง่โรงไฟฟ้าของบรษิทัจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝา่ยผลติและการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคตามสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าจ านวน 1,211 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 7 รายไดจ้ากงานบรกิาร 405 ลา้นบาท รายไดอ้ื่นๆ 89 ลา้นบาท และ
รายไดจ้ากการท าการซือ้มาขายไป 750  ลา้นบาท 
 
ตารางที ่13.3 : โครงสรา้งรายได้ของบริษทั 3 ปีย้อนหลงั 
  

งบก ำไรขำดทนุโดยสรุป 2561 2560 2559 %

ลำ้นบำท ปรับปรุง เปลีย่นแปลง

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 17,813 15,623 16,911 14%

ตน้ทนุจำกกำรด ำเนนิงำน (14,681) (13,180) (13,279) 11%

ก ำไรข ัน้ตน้ 3,131 2,443 3,632 28%

รำยไดอ้นืๆ 1,174 3,119 1,498 -62%

ก ำไรกอ่นหกัคำ่ใชจ้ำ่ย 4,305 5,562 5,130 -23%

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย (770) (424) (542) 82%

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (724) (837) (834) -14%

คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร (138) (147) (141) -6%

คำ่ธรรมเนยีมกองทนุ (1,116) (1,096) (1,150) 2%

รวมคำ่ใชจ้ำ่ย (2,748) (2,503) (2,666) 10%

ก ำไรกอ่นหกัตน้ทนุกำรเงนิและภำษี 1,557 3,059 2,464 -49%

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ (728) (668) (710) 9%

สว่นแบง่ก ำไรบรษิทัรว่ม 145 121 57

ภำษเีงนิได้ (144) (560) (371) -74%

ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยและอืน่ๆ 18 19 (14)

ก ำไรสทุธิ 848 1,970 1,426 -57%

ก ำไรสทุธติอ่หุน้ 0.19                0.45           0.32           -57%

อตัรำก ำไรข ัน้ตน้ 17.6% 15.6% 21.5%

อตัรำก ำไรสทุธิ 4.8% 12.6% 8.4%
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13.4) งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย 
 
ตารางที ่13.4 : สรปุงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อยของบริษทั เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั 
 

 
 

ในปี 2561 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม 45,542 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 เมื่อเทยีบกบัสนิทรพัยปี์ 2560 ที ่42,991 
ลา้นบาท  หนี้สนิรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 จาก 24,898 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 26,903 ลา้นบาท จงึสง่ผลใหอ้ตัราหนี้สนิ
ต่อทุนเพิม่ขึน้จาก 1.38 เท่าในปี 2560 เป็น 1.44 เท่า และอตัราหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทนุเพิม่ขึน้จาก 1.20 เท่าใน
ปี 2560 เป็น 1.26 เท่า  โดยรายการในปี 2561 ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส าคญัเมื่อเทยีบกบัปี 2560 มดีงัต่อไปนี้ 
 

(1)  ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 107 เน่ืองจากบรษิทัมลีกูหนี้การคา้ทีม่กี าหนดรบั
ช าระในเดอืนพฤศจกิายน ปี 2561 มากกว่าปีทีผ่่านมา และมลีกูหนี้กองทุนออ้ยและน ้าตาลทรายเพิม่ขึน้เนื่องจากมคี่า
ออ้ยขัน้สดุทา้ยต ่ากว่าขัน้ตน้ 

โครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2561 2560 2559 %

ลำ้นบำท ปรับปรุง เปลีย่นแปลง

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปกติ

รำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ตำล 13,668 80% 11,928 79% 13,084 79% 15%

รำยไดจ้ำกกำรขำยกำกน ำ้ตำล 1,620 9% 15 0% 326 2% 10693%

รำยไดอ้ ืน่ๆ จำกขำยน ำ้ตำล 64 0% 98 1% 154 1% -34%

รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ 1,211 7% 751 5% 808 5% 61%

รำยไดจ้ำกกำรขำยเอทำนอลและเบนซนิ 0 0% 2,100 14% 2,023 12% -100%

รำยไดจ้ำกกำรขำยปุ๋ ย 4 0% 0 0% 5 0% 2525%

รำยไดจ้ำกกำรขำยขำ้วสำล ีน ำ้มนั กระสอบ 0 0% 0 0% 0 0%

รำยไดจ้ำกงำนบรกิำร 405 2% 252 2% 167 1% 61%

รำยไดอ้ ืน่ๆ 89 1% 11 0% 13 0% 730%

รวม 17,063 100% 15,157 100% 16,580 100% 13%

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน ซือ้มำขำยไป

รำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้มนั 440 59% 242 52% 186 56% 82%

รำยไดจ้ำกกำรขำยปุ๋ ย 273 36% 197 42% 118 36% 39%

รำยไดจ้ำกกำรขำยพสัดุ 37 5% 28 6% 26 8% 32%

รวม 750 100% 467 100% 331 100% 61%

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน ซือ้มำขำยไป 17,813 15,623 16,911 14%

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิโดยสรุป 2561 2560 2559 %

ลำ้นบำท ปรับปรุง เปลีย่นแปลง

เงนิสดและเงนิลงทนุระยะสัน้ 129 153 85 -16%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มุนเวยีนอืน่ 2,476 1,198 1,407 107%

เงนิใหกู้ย้ ืมระยะสัน้ 1,533 1,569 1,273 -2%

สนิคา้คงเหลอื 4,089 3,100 2,552 32%

สนิทรัพย์ชวีภาพ 61 112 251 -46%

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ๆ 46 64 85 -28%

เงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 3,879 3,747 387 4%

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ๆ 335 405 371 -17%

เงนิใหกู้ย้ ืมระยะยาว 243 393 358 -38%

อสังหารมิทรัพย์เพือ่การลงทนุ 5,167 4,917 4,496 5%

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธิ 26,183 26,354 26,186 -1%

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ๆ 1,401 977 925 43%

รวมสนิทรัพย์ 45,542 42,991 38,375 6%

หนีส้นิหมุนเวยีน 13,924 14,818 10,591 -6%

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน 12,979 10,080 11,134 29%

รวมหนีส้นิ 26,903 24,898 21,724 8%

รวมสว่นของผูถ้ือหุน้ 18,639 18,092 16,650 3%

สว่นของผูถ้ือหุน้บรษัิทใหญ่ 18,210 17,650 16,166

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 1.44                1.38           1.30           

อัตราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ดีอกเบีย้ตอ่ทนุ 1.26                1.20           1.13           
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(2) สนิคา้คงเหลอืมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 32 มาจากปรมิาณสนิคา้คงคลงัซึง่ไดแ้ก่ น ้าตาล มปีรมิาณ
เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 

(3) อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 มาจากการประเมนิมลูค่าสนิทรพัยท์ีส่งูขึน้ 
(4) สนิทรพัยช์วีภาพ ลดลงรอ้ยละ 46 มาจากการลดลงของมลูคา่ยุตธิรรม 
(5) สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นๆ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 43 มาจากการลกูหนี้ค่าตอบแทนการผลติและจ าหน่ายน ้าตาล

ทราย  
(6) หนี้สนิหมุนเวยีนลดลงรอ้ยละ 6 และหนี้สนิไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 29 เกดิจากในปี 2561 มเีงนิกู ้    

ระยะยาวเพิม่ขึน้เพื่อปรบัสดัสว่นการกูย้มืจากระยะสัน้เป็นระยะยาว 
 
13.5) งบกระแสเงินสด 
 
ตารางที ่13.5 : แสดงงบกระแสเงินสดของบริษทั เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั 
 

 
 
 ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้รบักระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานเข้ามาทัง้สิ้น 2,449 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 12 สืบเนื่องจากผล
ประกอบการธุรกจิโดยรวมทีป่รบัตวัดขีึน้   แต่มปีรมิาณสนิคา้คงคลงัทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหใ้นปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อย
มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน (696) ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 394 
 

ในส่วนกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีารจ่ายเงนิจากกจิกรรมการลงทุน(สุทธ)ิ 
ทัง้หมด 863 ลา้นบาท โดย 1,132 ลา้นบาท เป็นการลงทุนในที่ดนิ อาคาร เครื่องจกัร(สุทธ)ิ ซึง่ส่วนใหญ่เกดิจากการ
ลงทุนขยายโรงงานน ้าตาลและโรงไฟฟ้าทีว่งัสะพุง จงัหวดัเลย 

 

ในกจิกรรมการจดัหาเงนิ  บรษิทัและบรษิทัย่อย รบัเงนิสดสทุธทิัง้หมด 1,512 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นการกู้
เงนิจากสถาบนัการเงนิ และออกตราสารหนี้ 
 
13.6) อตัราส่วนทางการเงิน 
 
ตารางที ่13.6 : แสดงอตัราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลงั 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 2561 2560 2559 %

(ลา้นบาท) ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง

ก าไร + คา่เสือ่ม + รายการ Non Cash 2,449              2,185        2,462        12%

เปลีย่นแปลงใน Working Capital (3,145)             (1,948)       1,575        

       from Operating Activitiesกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน (696)                236            4,038        -394%

ลงทนุในทีด่นิ อาคาร เครือ่งจักร (สทุธ)ิ (1,132)             (3,098)       (1,578)       -63%

       from Investing Activitiesกระแสเงนิสดจากการลงทนุ (863)                (3,320)       (1,521)       -74%

       from Financing Activitiesกระแสเงนิสดจากการจัดหาเงนิ 1,512              3,149        (2,620)       -52%

เงนิสดเปลีย่นแปลง (24)                  71              (86)             

เงนิสดปลายงวด 129                 153            82              

คา่เสือ่มราคา 1,264              1,182        1,247        7%
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จะเห็นได้ว่าจากปี 2561 อตัราส่วนทางการเงนิ ในส่วน ของ Liquidity ที่เป็นส่วนของ Current Ratio และ 

Acid Test Ratio ปรบัตวัเพิม่ขึน้เนื่องจากในปี 2561 บรษิัทมเีงนิกูร้ะยะยาวเพิม่ขึน้เพื่อปรบัสดัส่วนเงนิกู้ อย่างไรกด็ ี
ในการค านวณอตัราส่วนสภาพคล่องมหีุ้นกู้และเงนิกู้ทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีอยู่จ านวนหนึ่ง ซึง่มวีตัถุประสงค์
เพื่อสนบัสนุนโครงการระยะยาวของบรษิทัรวมอยู่ในการค านวณ  

 

ส าหรบัอตัราสว่นทีเ่กีย่วกบัหนี้สนิจะเหน็ไดว้่าทัง้ D/E Ratio และ IBD/E Ratio เพิม่ขึน้เลก็น้อย สบืเนื่องจาก
เงนิกูท้ีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณการผลติและสนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ 

 

ในสว่นของความสามารถในการท าก าไรจะเหน็ไดว้่า Gross Profit Ratio เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา แต่ 
Operating Profit to sales, Pretax profit to sales, และ Net Income to Sales มอีตัราสว่นทีล่ดลง ซึง่สว่นใหญ่เกดิ
จากก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในปีมีผ่่านมามากกว่าปี 2561 ซึง่ถอืว่าเป็นรายการพเิศษ 

 
  

Financial Ratios 2561 2560 2559

(Million THB) ปรบัปรุง

Short term liquidity ratios

Current Ratio 0.60                   0.42             0.53             

       from Operating ActivitiesAcid Test Ratio 0.30                   0.20             0.26             

Collection period 47                     44                29                

Days of inventory 93                     100              78                

Capital Structure and Solvency ratio

D/E Ratio 1.44                   1.38             1.30             

IBD/E Ratio 1.26                   1.20             1.13             

       from Operating ActivitiesLTD to equity 0.61                   0.47             0.60             

Return on Investment ratios

ROA 2% 5% 4%

       from Operating ActivitiesROE 5% 11% 9%

Operating performance ratios

Gross Profit Marging 18% 16% 21%

       from Operating ActivitiesOperating Profits Margin 9% 20% 15%

Pretax Profit Margin 5% 16% 11%

Net Profit Margin 5% 13% 8%

Market Measures

Book Value per Share 4.13                   4.00             3.67             

Earning Per Share 0.19                   0.45             0.32             
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

บรษิัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“KSL”) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานประจ าปี2561 
(งวดเดอืนพฤศจกิายน 2560 ถงึตุลาคม 2561) บรษิทัมรีายไดร้วม 17,813 ลา้นบาท เมื่อเทยีบผลประกอบการของงวด
เดยีวกนัของปีก่อนที่มรีายได้รวม 15,623 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 14 และมกี าไรสุทธ ิ848 ล้านบาท เมื่อ
เทียบผลประกอบการของงวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีก าไรสุทธิ 1,970 ล้านบาท หรือลดลงเป็นร้อยละ 57  โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
รายได้รวม 
 

 รายไดร้วมเพิม่ขึน้ เน่ืองจากปรมิาณการขายปี 2561 เพิม่ขึน้จาก  687,046 ตนั ในปีก่อน เป็น  1,091,228 
ตนั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 59 แมว้่าราคาขายโดยเฉลีย่จะลดลงจาก 17,362 บาทต่อตนั เป็น  12,526 บาทต่อตนั 

สาเหตุหลกัของการลดลงของราคาขายเฉลีย่ เนื่องจากจากความผนัผวนของราคาน ้าตาลตลาดโลก ซึง่ราคามี
การปรบัตวัเพิม่ขึน้ในช่วงตน้ปี 2560 ขึน้ไปอยู่ทีร่ะดบั 20 เซนตต่์อปอนด ์และลดลงอย่างรวดเรว็ ในปจัจุบนัราคาอยู่ที่
ระดบั 12 – 13 เซนต์ต่อปอนด ์ซึง่เป็นผลมาจากผลผลติน ้าตาลในปี 2561 ทีท่ ัว่โลกมมีากขึน้  ประกอบกบัการลอยตวั
ของราคาขายน ้าตาลในประเทศในปี 2561 ทีเ่ป็นไปตามทศิทางเดยีวกบัราคาน ้าตาลตลาดโลก ส่งผลใหบ้รษิทัมรีาคา
ขายน ้าตาลเฉลีย่ในปี 2561 ลดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แต่มปีรมิาณขายน ้าตาลเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้ จงึมผีลสทุธใิหร้ายไดร้วมเพิม่ขึน้ 
 
รายได้อืน่ 
 

รายได้อื่นลดลง สาเหตุหลกัเนื่องจากในปี 2560 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งของบรษิัท ท าการควบรวมธุรกจิเอทา
นอล กบับรษิัทย่อยของ บรษิัท บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ที่ประกอบธุรกจิเชื้อเพลงิชวีภาพ ซึ่งในทาง
บญัชกีารรวมกิจการดงักล่าวเป็นการขายเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย และลงทุนในบรษิัทร่วมแห่งใหม่ที่ประกอบธุรกิจ
เชื้อเพลงิชวีภาพแทน ท าให้บรษิัทมกี าไรจากการควบรวมกจิการดงักล่าวก่อนหกัภาษีจ านวน 2,370 ล้านบาท หรอื 
1,896 ลา้นบาทหลงัหกัภาษ ี

ส่วนใน ปี 2561 ไม่มรีายการดงักล่าว แต่มรีายไดอ้ื่นๆ ซึง่ส่วนใหญ่มาจากรายไดค้่าตอบแทนการผลติ และ
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น แต่เพิม่ขึน้น้อยกว่ารายการพเิศษในปี 2560 จงึมผีลสทุธใิหร้ายไดอ้ื่นลดลง 
 
ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 
 

บรษิทัมตีน้ทุนในการจดัจ าหน่ายสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จาก 1,519 ลา้นบาท เป็น 1,886 
ลา้นบาทเน่ืองจากปรมิาณการขายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  
 
ต้นทุนทางการเงิน 

 

เน่ืองจากฤดกูาลผลติปี 2561 บรษิทัมปีรมิาณออ้ยเขา้หบีสงูกว่าปีทีผ่่านมา จากปรมิาณออ้ยเขา้หบี 6.83 ลา้น
ตนัอ้อย เป็น 11.03 ลา้นตนัอ้อย หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 61 ส่งผลให้มกีารใช้เงนิทุนหมุนเวยีนมากขึน้ และมตี้นทุนทาง
การเงนิสงูขึน้ โดยมตีน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้จาก 668 ลา้นบาทเป็น 728 ลา้นบาท 
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ในภาพรวม เมื่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2561 บรษิัทมีรายได้รวม 17,813 ล้านบาท เมื่อเทียบผล
ประกอบการของงวดเดยีวกนัของปีก่อนที่มรีายไดร้วม 15,623 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 14 และมกี าไรสุทธ ิ
848 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีก าไรสุทธิ 1,970 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57 บริษัทมี
สนิทรพัย์รวมทัง้สิน้ 45,542 ล้านบาท หนี้สนิรวม 26,903 ล้านบาท  และส่วนของผู้ถือหุ้น 18,639 ล้านบาท  อตัรา
หนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) ที ่1.44 และอตัราหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD/Equity Ratio) ที ่
1.26 
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 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ   ผู้บริหาร   ผู้มีอ านาจควบคมุ  และเลขานุการบริษทั 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561) 

1. นายมนู  เลียวไพโรจน์ 
อายุ 75 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการบรษิทั 
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  18 มนีาคม 2547       
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

- ปรญิญาบรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA 
- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(เกยีรตนิิยมด)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- วุฒบิตัร การพฒันาอุตสาหกรรม ศูนยอ์บรมนาโงยา ประเทศญีปุ่่น 
- วุฒบิตัร วปอ.รุน่ที ่34 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- หลกัสตูร Chairman 2000 รุน่ที ่3/2001 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 30/2003 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
2560 - ปจัจบุนั   ประธานกรรมการ บรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน)  
2554 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ท.ีเอม็.ซ.ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  
2553 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั เออารไ์อพ ีจ ากดั (มหาชน) 
2553 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ยบูลิลี ่เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
2547 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั โพลเีพลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2547 – ปจัจบุนั กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) (ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโ์ปร)์  
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 การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  
2547 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

- บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  

- บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  

- บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  

จ านวการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) 
- ของตนเอง : (ไมม่)ี 
- คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ : (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี 
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2. นายจ ารญู   ชินธรรมมิตร ์
อายุ 68 ปี 
ต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

ประธานกรรมการบรหิาร  
  (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กุมภาพนัธ ์2547 
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

- ปรญิญาศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาการจดัการภูมสิงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
- ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) บรหิารธุรกจิบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
-  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 (IOD) 
-  หลกัสตูร Chairman 2000 รุน่ที ่10/2004  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  : (ไมม่)ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  
2539 - ปจัจบุนั    กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

- บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  

- บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  

- บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  

2546 - ปจัจบุนั   ประธานกรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 

2549 - ปจัจบุนั    ประธานกรรมการ บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 

2547 - มถุินายน 2561      กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

2546 - มถุินายน 2559 ประธานกรรมการ บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัลายส ์จ ากดั 

2545 - ปจัจบุนั   ประธานกรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้ จ ากดั 

2539 - ปจัจบุนั   ประธานกรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเตท จ ากดั 

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

2549 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ Savannakhet Sugar Corporation 
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2540 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั        

2543 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ราชาชูรส จ ากดั 

2544 – มถุินายน 2559 ประธานกรรมการ บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จ ากดั 

2532 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 

2539 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั อ่อนนุช ก่อสรา้ง จ ากดั 

2540 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยชกูารม์ลิเลอร ์จ ากดั 

ตุลาคม 2560 - ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน)  

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) 
- ของตนเอง 105,138,031 หุน้ (2.38%) 
- คู่สมรส ม.ล.จารวุฒันา ชนิธรรมมติร ์52,775,901 หุน้ (1.20%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ดงัน้ี 
- เป็นน้องเขยของบุคคลในล าดบัที ่3 
- เป็นน้องของบุคคลในล าดบัที ่6 
- เป็นพีข่องบุคคลในล าดบัที ่7,9 และ 10 
- เป็นอาของบุคคลในล าดบัที ่8,11 และ 12   
- เป็นบดิาของบุคคลในล าดบัที ่24  
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3. นายพรศิลป์   แต้มศิริชยั 
อายุ 73 ปี 
ต าแหน่ง   กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม)   

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส - ส านกันวตักรรม  
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กุมภาพนัธ ์2547  
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่18/2004 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่50/2004 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
2556 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั สหมติรเครือ่งกล จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน   
2526 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
  - บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั   
  - บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   
  - บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
2553 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
2550 - ปจัจบุนั กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation  
2549 - ปจัจบุนั กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
2546 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั  
2546 - มถุินายน 2559 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 
 
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) 
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- ของตนเอง 29,390,196 หุน้ (0.67%) 
- คู่สมรส นางมนทนฐั แตม้ศริชิยั 30,688,231 หุน้ (0.70%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- พีเ่ขยของบุคคลในล าดบัที ่ 2 
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4. นายสขุมุ  โตการณัยเศรษฐ์ 
อายุ 71 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส - สายงานบญัชแีละการเงนิบรษิทั   
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กุมภาพนัธ ์2547   
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

- ประกาศนียบตัรวชิาชพี สาขาอาชวีะ คณะพาณชิย ์- การบญัช ีโรงเรยีนกติตพิาณิชย ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : (ไม่ม)ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  
2547 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
  - บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั   
  - บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   
  - บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
2551 - มนีาคม 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั จนัทบุร ีสตารท์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั 
2549 - ปจัจบุนั กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
2549 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
2547 - มนีาคม 2558 กรรมการ บรษิทั จนัทบุร ีสตารช์ จ ากดั 
2545 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 
2545 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
2545 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
2545 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จ ากดั 
2543 - ปจัจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิทั ราชาปอรซ์เลน จ ากดั 
2543 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 
2541 - ปจัจบุนั รองประธานกรรมการ กรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั    
2532 - ปจัจบุนั รองประธานกรรมการ กรรมการ บรษิทั ราชาโปรดกัส ์จ ากดั 
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561)      



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8 

 
 

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



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9 

 
 

5. นายธวทัชยั   โรจนะโชติกลุ 
อายุ 65 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 
   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส - สายงานบรหิารและส านกังาน  
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กุมภาพนัธ ์2547   
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ Auckland Technical Institute, New Zealand 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ     

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : (ไม่ม)ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  
2547 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
  - บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั   
  - บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   
  - บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
2549 - ปจัจบุนั กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation 
2549 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
2545 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จ ากดั 
2543 - ปจัจบุนั กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ราชาชูรส จ ากดั 
2541 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้ จ ากดั 
2532 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
2532 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
2530 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั 
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) 

- ของตนเอง 55,937,112 หุน้ (1.27%) 
- คู่สมรส นางกรกช โรจนะโชตกุิล 3,166,748 หุน้ (0.07 %) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  : (ไม่ม)ี 
 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 10 

 
 

6. นางอินทิรา  สขุะนินทร ์
อายุ 71 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร  (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส - สายงานพฒันาธุรกจิ     
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  25 มถุินายน 2553 
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

- อนุปรญิญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
2548 - ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน)   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  
2553 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่  

- บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั 
  - บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 

- บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
2553 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
2553 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
2548 - ปจัจบุนั ผูจ้ดัการทัว่ไป  บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 
2547 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 
2546 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561)  

- ของตนเอง 25,471,699 หุน้ (0.58%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
-  พีส่าวของบุคคลในล าดบัที ่2 
 
 
 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 11 

 
 

7. นางสาวดวงดาว   ชินธรรมมิตร ์
อายุ 60  ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 
   กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - สายงานทรพัยากรบุคคล 
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กุมภาพนัธ ์2547 
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

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

ประเทศไทย 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 71/2006   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
2548 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน   
2547 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

- บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั   
- บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   
- บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 

2549 - มถุินายน 2559 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 
2549 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
2542 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
2539 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จ ากดั 
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561)    



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 12 

 
 

- ของตนเอง 99,799,954 หุน้ (2.26%)   
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- น้องสาวของบุคคลในล าดบัที ่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 13 

 
 

8. นายชลชั   ชินธรรมมิตร ์
อาย ุ 49 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม)/  กรรมการบรหิารความเสีย่ง/   
  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่            
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กุมภาพนัธ ์2547    
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิดา้นการเงนิและการธนาคาร Mercer University, USA 
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิดา้นการเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- หลกัสตูรวทิยาลยัตลาดทุน รุน่ที ่10 
- หลกัสตูรวทิยาลยัพลงังาน รุ่นที ่6 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและการลงทุน รุน่ที ่3 
- หลกัสตูรการปฏริปูธุรกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม รุ่นที ่2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่21/2004  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
2557 - ปจัจบุนั กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั มดัแมน จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปจัจบุนั  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั มาสเตอรแ์อด จ ากดั (มหาชน) 
2550 - ปจัจบุนั  กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั ทเีอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 
2550 – ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยชกูารเ์ทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน   
2547 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

- บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั   
- บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   
- บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 

2561 – ปจัจบุนั   กรรมการ บรษิทั บางจากไบโอเอทานอล  (ฉะเชงิเทรา) จ ากดั  
2560 - ปจัจบุนั     ประธานกรรมการ บรษิทั ดเีอด ีเอสพวี ีจ ากดั 
31 ตุลาคม 2560 – ปจัจบุนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน)  
2559  - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 14 

 
 

2558 - ปจัจบุนั  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ธนารกัษ์ พฒันสนิทรพัย ์จ ากดั 
2549 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
2549 - ปจัจบุนั กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
2549 - ปจัจบุนั กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation  
2546 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
2546 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2545 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้ จ ากดั 
2544 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยชกูารม์ลิเลอร ์จ ากดั 
2540 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จ ากดั 
2540 - ปจัจบุนั กรรมการและประธานกรรมการ บรษิทั โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  
2540 - ปจัจบุนั กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั เอม็ เอม็ พ ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั   
2539 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) 

- ของตนเอง 43,279,926 หุน้ (0.98%) 
- บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  

ด.ช.ชยพทัธ ์ชนิธรรมมติร ์ 11,088,000 หุน้ (0.25%) 
ด.ช.ชชัพรี ์ชนิธรรมมติร ์ 11,088,000 หุน้ (0.25%) 
ด.ญ.ชลพมิพ ์ชนิธรรมมติร ์     374,000 หุน้ (0.01%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
-หลานของบุคคลในล าดบัที ่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 15 

 
 

9. นายสมชาย   ชินธรรมมิตร ์
อายุ 66 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร      

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
  

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กุมภาพนัธ ์2547  
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

- Mini MBA  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- อนุปรญิญา คอมพวิเตอร ์สถาบนั Computer College, Germany 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
2555 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 
2551 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) 
2546 – 2558  กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  
2547- ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
  - บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั   
  - บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   
  - บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
2547 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
2546 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
2524 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) 

- ของตนเอง 96,475,726 หุน้ (2.19 %) 
- บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ด.ญ.ณฐมณฐ ์ชนิธรรมมติร ์17,733,759 หุน้ (0.40 %) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
-น้องชายของบุคคลในล าดบัที ่ 2 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 16 

 
 

10.นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร ์
อายุ 63 ปี 
ต าแหน่ง    กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กุมภาพนัธ ์2547  
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

- Diploma from KATINKA School, United Kingdom 
- หลกัสตูร MMP รุน่ 3 คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
2548 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  
2547 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
  - บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั   
  - บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   
  - บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) 

- ของตนเอง  99,683,643 หุน้ (2.26%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
-น้องสาวของบุคคลในล าดบัที ่ 2 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 17 

 
 

11. นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ ์
อาย ุ 46 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม)   

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – สายงานบญัชแีละการเงนิ (ลาออกมผีล 1 มนีาคม 2561) 
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  1 เมษายน 2560  
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาโท ศลิปศาสตร ์สาขากฎหมายธุรกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ และปรญิญาโทวศิวกรรมอุตสาหการ, University of Tennessee, Knoxville, USA 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที ่37/2005) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
2543 - ปจัจบุนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) 
2543 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน    
2547 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

- บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั   
- บรษิทั  น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   
- บรษิทั  น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 

2560 – ปจัจบุนั   กรรมการ บรษิทั อุบลไบโอเอทานอล จ ากดั (มหาชน)   
ตุลาคม 2560 - ปจัจบุนั     กรรมการ บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 

2559 - ปจัจบุนั               กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 
มนีาคม 2557 - ปจัจุบนั     กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
2549 - ปจัจบุนั      กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
2549 - ปจัจบุนั  กรรมการ Savannakhet Sugar corporation  



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 18 

 
 

2546 - มถุินายน 2559   กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั  
2545 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
2543 - ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั 
2543 - ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั 
2543  - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั 
2543 - ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั 
2539 - ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จ ากดั  
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561)   

- ของตนเอง115,355,499 หุน้ (2.62%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    
-หลานของบุคคลในล าดบัที ่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 19 

 
 

12. นายชาตรี   ชินธรรมมิตร ์
อายุ 45 ปี 
ต าแหน่ง   กรรมการบรษิทั (กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร) 
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กุมภาพนัธ ์2547 
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่21/2004  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) 
- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ที ่1/2008 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

(TLCA) 
- หลกัสตูร Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุน่ที ่9/2010 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  : (ไมม่)ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  
2547 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่  

- บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั 
  - บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 

- บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
2543 - ปจัจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาระบบงานธุรกจิ บรษิทั เคเอสแอล ไอท ีเซน็เตอร ์จ ากดั 
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) 

- ของตนเอง 57,467,546 หุน้ (1.30%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
-หลานของบุคคลในล าดบัที ่ 2 
 
 
 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 20 

 
 

13. นายสมชาติ  ชินธรรมมิตร ์
อาย ุ 60 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบรษิทั (กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร)  

กรรมการก ากบัดแูลกจิการ   
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพนัธ ์2547  
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม  

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์สาขาเครือ่งกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)   
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  รุน่ที ่55/2005  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)   
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที ่8/2005 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
2548 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  
2547 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
  - บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั   
  - บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   
  - บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
2561 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ชนิพงษ์สวสัดิ ์จ ากดั  
2548 - ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั โบ๊ทเฮา้สห์วัหนิ จ ากดั  
2546 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทอ็ปเบลนดอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
2532 – ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พงษ์วไิล จ ากดั   
2531 - ปจัจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั บางกอกอนิเตอรฟู์ด จ ากดั 
2531 – ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อุตสาหกรรมแป้งไทย จ ากดั  
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 21 

 
 

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



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 22 

 
 

14. นายธชัพงษ์  ภากรศิริวงศ ์ 
อายุ  68 ปี      
ต าแหน่ง   กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร    

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กุมภาพนัธ ์2547     
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

- วุฒบิตัรการเงนิเพื่อการบรหิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : (ไม่ม)ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  
2547 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
  - บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั   
  - บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   
  - บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
2547 - ปจัจบุนั กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.  
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) 

- ของตนเอง 158,162 หุน้ (0.004 %) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 23 

 
 

15. นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ 
อาย ุ 78 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กุมภาพนัธ ์2547 
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

- ประกาศนียบตัร พาณิชยการ สาขาบญัช ี 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  : (ไมม่)ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  
2547 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
  - บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั   
  - บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   
  - บรษิทั  น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
2549 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
2546 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
2546 - มถุินายน 2559 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั  
2540 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั 
2535 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) 

- ของตนเอง 13,621,766 หุน้ (0.31%) 
- คู่สมรส นางรตันา ชุณหโรจน์ฤทธิ ์4,944,720 หุน้ (0.11%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  : (ไม่ม)ี 
 
 
 
 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 24 

 
 

16. พล.ต.อ.บญุเพญ็  บ าเพญ็บญุ 
อาย ุ 73 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ  

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ กรรมการก ากบัดแูลกจิการ  
วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กุมภาพนัธ ์ 2547 
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

- ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
- ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุน่ 37) 
- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
- ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตร ์โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่11/2004 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   
18 ธนัวาคม 2556 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั เดอะแพลทนิมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  
2549 - ปจัจบุนั กรรมการกฤษฎกีา   ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
14 ตุลาคม 2548 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระ บรษิทั ก่อสรา้งสหพนัธุ ์จ ากดั (มหาชน)  
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) :(ไมม่)ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :(ไม่ม)ี  
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 25 

 
 

17. นายสิทธิ   ลีละเกษมฤกษ์ 
อาย ุ 65 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กุมภาพนัธ ์ 2547 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

- ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

- Audit Committee Forum 2014 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2557 - 28 กนัยายน 2561 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

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

2537 – 28 กนัยายน 2561  รองประธานกรรมการ บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

2534 -2557 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายสนบัสนุน บรษิทั โนเบลิดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2556 - ปจัจบุนั  กรรมการ  บรษิทั เอส แอนด ์พ ีพรอ๊พเพอรต์ี ้แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

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

2548 - ปจัจบุนั กรรมการ  บรษิทั บา้นสุขสบาย จ ากดั 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 26 

 
 

2538 - ปจัจบุนั  กรรมการ  บรษิทั คอนตเินนตลั ซติี ้จ ากดั 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561)  :(ไม่ม)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 27 

 
 

18. นายการณุ   กิตติสถาพร 

อาย ุ 71  ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ       

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กุมภาพนัธ ์ 2553 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2549  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551 
- หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2552 
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552 

การอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ  

- ประกาศนียบตัร GATT Commercial Policy Course, Geneva 
- วปรอ.รุน่ที ่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 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) 
 
 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 28 

 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

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

2554 - ปจัจบุนั  กรรมการตรวจสอบ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

2552 - มนีาคม2558 กรรมการอสิระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

2551 – ปจัจบุนั  กรรมการอสิระและประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)  

2551 - ปจัจบุนั  กรรมการตรวจสอบ  บรษิทั สหมติรเครือ่งกล จ ากดั (มหาชน)   

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  

2551 - ตุลาคม 2560 ประธานกรรมการบรหิาร ศูนยส์่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ  

2550 - กนัยายน 2557 กรรมการ คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 

2549 - ปจัจบุนั  กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎกีา 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) :(ไม่ม)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :(ไม่ม)ี 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 29 

 
 

19. นายวรภทัร  โตธนะเกษม 

อาย ุ 69 ปี 

ต าแหน่ง   กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ/ กรรมการตรวจสอบ  

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กุมภาพนัธ ์ 2553 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

- ปรญิญาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ University of Illinois Urbana-Champaign สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์ University of Illinois Urbana- Champaign สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ Kellogg School of Management Northwestern University Evanston Illinois,  

สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(เกยีรตนิิยมดมีาก) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- Directors Certification Program DCP 0/2000 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- The Executive Director Course EDC 1/2012 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

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

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

Bangkok  

- หลกัสตูรวทิยาการตลาดทุน รุน่ที ่5 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู รุน่ที ่15 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที่ 9 

- หลกัสตูรมหานคร รุ่นที ่4  

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 30 

 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

28 มถุินายน 2556 – ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สงิหาคม 2555 – ปจัจบุนั       กรรมการ บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

2552  - ปจัจุบนั                   ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน   

มถุินายน 2555 - ปจัจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ  มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครฐั (IRDP) 

ปจัจบุนั    อนุญาโตตุลาการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ปจัจบุนั    ประธานกรรมการ คณะกรรมการจรยิธรรมประจ ากรมสรรพากร 
 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) :(ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :(ไม่ม)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 31 

 
 

20. นางสาวนงลกัษณ์ พินัยนิติศาสตร ์

อาย ุ 59 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กุมภาพนัธ ์ 2553 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

- ปรญิญาเอก วศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า  มหาวทิยาลยัมสิซูรี ่สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
2550 - มนีาคม 2557   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการตลาด/กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  
ธนัวาคม 2555 - กรกฎาคม 2557 กรรมการอสิระและประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ธนาคารออมสนิ 
มกราคม 2552 - กรกฎาคม 2557 ประธานกรรมการ/ กรรมการอสิระ บรษิทั ไปรษณยีไ์ทย จ ากดั 
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) :(ไมม่)ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :(ไม่ม)ี 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 32 

 
 

21. นางอญัชลี  พิพฒันเสริญ  

อาย ุ 66 ปี  

ต าแหน่ง   กรรมการอสิระ  

   กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  29 กนัยายน 2560 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร  Advanced Audit Committee Program (Advanced  ACP) รุน่ที ่2/2553 ของสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD)  
- หลกัสตูร Role of Chairman รุน่ที ่25/2554 ของสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)   

การอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ  

- หลกัสตูร นกับรหิารระดบัสงู ธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม รุน่ที ่2 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  

2553 - ปจัจบุนั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทั ไอรา่ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
2553 – ปจัจบุนั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทั หลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน)  
2552 - ปจัจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน)   



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 33 

 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน    

2555 - ปจัจบุนั  อาจารยป์ระจ าตามสญัญา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2555 - ปจัจบุนั  คณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัดา้นการเงนิและทรพัยส์นิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2550 - ปจัจบุนั คณะกรรมการ โครงการธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
2551 - 2553 หวัหน้าภาควชิาการบญัช ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2547 - 2550  รองอธกิารบดฝีา่ยการคลงั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์      
  
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) (ไม่ม)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่ม)ี 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 34 

 
 

22. นายธีระ สงวนดีกลุ 
อายุ 67 ปี 
ต าแหน่ง   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - สายงานกลุ่มการผลติธุรกจิน ้าตาล 
คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

- ปรญิญาโท  วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเคม ีUniversity of Wisconsin, Madison, USA    
- ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ ส าหรบัผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไมม่)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  
2546 - ม.ิย. 2559 กรรมการบรษิทั  บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 
2550 - ปจัจบุนั   กรรมการบรษิทั    Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
2549 - ปจัจบุนั   กรรมการบรษิทั    Savannakhet Sugar Corporation  
2546 - ปจัจบุนั   กรรมการ            บรษิทั รอยลัเพลสเรยีลตี ้จ ากดั 
2535 - ปจัจบุนั   กรรมการ            บรษิทั เจรญิลาภ พฒันา จ ากดั 
2553 - ปจัจบุนั   กรรมการ            บรษิทั รอยสั เรสซเืดน้ท ์ดเีวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั 
 
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) 

- ของตนเอง 1,650,000 หุน้ (0.04%) 
- คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ : (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :(ไมม่)ี 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 35 

 
 

23.นายธชัชยั ศภุผลศิริ 

อาย ุ 62 ปี 

ต าแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ส านกัเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย 

   เลขานุการบรษิทั  

คณุวฒิุทางการศึกษา 

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที ่133/2017) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการหลกัสตูรอ่ืนๆ 

- Ethical Leadership Program (ELP 6/2016) 
- ผูป้ฏบิตังิานเลขานุการ Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุน่29/2014 
- Corporate Governance for Executives (CGE) 2014 
- Company Secretary Program (CSP 59/2014) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

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

2544 - 2557 SVP ฝา่ยกฎหมาย  บรษิทั ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน   
กนัยายน 2560 – ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ บรษิทั ตาช านิ จ ากดั  
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) :(ไมม่)ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :(ไม่ม)ี 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 36 

 
 

24.นายพิริยพ์ล ชินธรรมมิตร ์

อาย ุ  38 ปี 

ต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - สายงานจดัหาวตัถุดบิ   

คณุวฒิุทางการศึกษา 

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

การอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ 

- การพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารระดบัสงู (Competency For Executive Management) 2018 
- Key Successors Development Program Year 2017 
- Leadership Development Program Year 2016  
- วทิยาการพลงังานส าหรบันักบรหิารรุ่นใหม่ 2015 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : (ไม่ม)ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  

- ปจัจบุนั  กรรมการ  บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
- ปจัจบุนั กรรมการ  บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 
- ปจัจบุนั กรรมการ  บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั   

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561)  

- ของตนเอง  92,647,024 หุน้ (2.10%)    
- คู่สมรส นางวกิานดา ชนิธรรมมติร ์ 64,900 หุน้ (0.00%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   

-บุตรของบุคคลในล าดบัที ่ 2 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 37 

 
 

25.นายธนภทัร ณ เชียงใหม่  

อาย ุ 69 ปี  

ต าแหน่ง                    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - สายงานบรหิารและส านกังาน 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

-ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ, Wharton School, University of Pennsylvania, USA 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  

2534 - 2541     กรรมการบรหิาร  บรษิทั แกลก็โช เวลคมั ประเทศไทย (จ ากดั)  

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

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) :(ไม่ม)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างตวัผูบ้ริหารและผูบ้ริหารอ่ืน :(ไมม่)ี 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 38 

 
 

26.นายโสมนัส โพธิสตัย ์  

อาย ุ  56 ปี 

ต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

คณุวฒิุทางการศึกษา 

- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การตลาด) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 2529  
- เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปี 2526  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

- DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM   ปี 2551 (DCP 105), สมาคมส่งเสรมิสถาบนั          

กรรมการบรษิทัไทย (IOD)          

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  :(ไมม่)ี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  :(ไม่ม)ี  

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) :(ไม่ม)ี  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :(ไมม่)ี  

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 39 

 
 

27. นางยานี อนุศาสน์อมรกลุ   

อาย ุ 63 ปี   

ต าแหน่ง รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - สายงานบญัชแีละการเงนิ   

คณุวฒิุทางการศึกษา 

-  MINI MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM รุน่ที ่40/2550 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
- ปรญิญาตร ีวทบ.เศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ 

- โครงการพฒันาผูบ้รหิาร Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน :(ไม่ม)ี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  :(ไม่ม)ี 

จ านวการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561) 

- ของตนเอง 150,000 หุน้ (0.00%) 
- คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ : (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :(ไม่ม)ี  

 

 

 

 



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

 

 
…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 1 
 

รายชื่อการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.นายมนู                          เลยีวไพโรจน์ ประธานกรรมการ X X X

2.นายจ ารญู                      ชนิธรรมมติร์ กรรการและประธานเจา้หน้าที-่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ // // // X X X X X X X /

3.นายพรศลิป์                   แตม้ศริชิยั กรรมการและกรรมการบรหิาร // // // / / X

4.นายสุขุม                      โตการณัยเศรษฐ์ กรรมการและกรรมการบรหิาร // // // / / / / /

 5.นายธวทัชยั                  โรจนะโชตกิุล กรรมการและกรรมการบรหิาร // // // / / / / /

6.นางอินทริา                    สุขะนนิทร์ กรรมการและกรรมการบรหิาร // // // / / /

7.นางสาวดวงดาว             ชนิธรรมมติร์
กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน
// // // / /

8.นายชลชั                        ชนิธรรมมติร์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสี่ยง // // // / / / / / /

9.นายสมชาย                    ชนิธรรมมติร์ กรรมการและกรรมการบรหิาร // // // / / /

10.นางสาวดวงแข           ชนิธรรมมติร์ กรรมการและกรรมการบรหิาร // // //

11.นายชนะชยั                 ชุตมิาวรพนัธ์ กรรมการและกรรมการบรหิาร // // // // / / / / / / / /

12.นายชาตร ี                    ชนิธรรมมติร์ กรรมการ / /

13.นายสมชาต ิ                 ชนิธรรมมติร์ กรรมการและกรรมการก ากบัดแูลกจิการ / /

14.นายธชัพงษ์                 ภากรศริวิงศ์ กรรมการและกรรมการบรหิาร // // // /

15.นายตระการ               ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ กรรมการและกรรมการบรหิาร // // // / / /

16.พล.ต.อ.บุญเพญ็         บ าเพญ็บุญ
กรรมการอิสระ/กรรมการก ากบัดแูลกจิการ/กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน

17.นายสทิธ ิ                    ลลีะเกษมฤกษ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง

18.นายการณุ                   กติตสิถาพร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน/กรรมการบรหิารความเสี่ยง

19.นายวรภทัร                โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ/กรรมการ

ตรวจสอบ/

20.นางสาวนงลกัษณ์      พนิยันติศิาสตร์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

21.นางอญัชล ี                พพิฒันเสรญิ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการก ากบัดแูลกจิการ

22.นายธรีะ                     สงวนดกีุล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / /

23.นายพริยิ์พล               ชนิธรรมมติร์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / / /

24.นายวริชั                     ชุนฟงั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ /

25. นายธรีะพงษ์             นาคะศกัดิเ์สวี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/กรรมการผูจ้ดัการบรษิทัย่อย /

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)
ช่ือ - นำมสกลุ

ต ำแหน่ง

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม



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

 

 
…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 2 
 

 **หมายเหตุ :   
 เครื่องหมาย ต าแหน่ง 
 1)               X  ประธานกรรมการ 
       / กรรมการ 
      //   กรรมการบรหิาร 
 2)        รายชื่อบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม   
  1.บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
  2.บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
  3.บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
  4.บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์นิลั จ ากดั (มหาชน)  
  5.บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้ จ ากดั  
  6.บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั  
  7.บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)   
  8.บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเตท จ ากดั  
  9.บรษิทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั    
  10.บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนดเ์ทรดดิง้ จ ากดั  
  11.Savannakhet Sugar Corporation   
  12.Koh Kong Plantation Co., Ltd.  
  13.Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.  
  14.บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั  
  15.บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน)  
  



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

 

 
…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 1   
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
นายชาตชิาย  ภวูงษ์ 
 
กำรศกึษำ:  ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต         

  

ประวตัิกำรท ำงำน: 2547 –  ปัจจบุนั ผู้จดักำรฝ่ำยส ำนกัตรวจสอบภำยใน บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั(มหำชน) 
มีประสบกำรณ์ด้ำนตรวจสอบภำยใน จำก  บริษัท กรุงไทยพร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์  จ ำกดั 
2546 – 2547  และ  บริษัท ภทัรประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน)  2536 – 2544 

 
ประวตัิกำรฝึกอบรม: จำกสมำคมผู้ตรวจสอบภำยใน แหง่ประเทศไทย 

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

 



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

 

 
…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิทรัพย์สิน 
 

ในปี 2561 บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย ได้มีกำรวำ่จ้ำงผู้ประเมินรำคำอิสระให้ท ำกำรประเมิน
รำคำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เนื่องจำกบริษัทใช้นโยบำยกำรบญัชีกำรวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่
แท้จริงในปัจจุบนัของสินทรัพย์ และประเมินทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดในอนำคตเพื่อประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทนุใน
บริษัทย่อย โดยในกำรประเมินรำคำทรัพย์สินผู้ประเมินใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) วิธีคิดรำยได้ด้วยวิธีคิดลด
กระแสเงินสด (Income Approach) และวิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) ท ำให้อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมีก ำไรจำกกำร
เปลีย่นแปลงมลูคำ่ยตุิธรรมของอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ จ ำนวน 240.91 ล้ำนบำท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 

 
…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 2 
 

 
หมายเหตุ : บริษัทเปิดเผยราคาประเมินของทรัพย์สนิ ดงันี ้

 
ประเภทและลกัษณะทรัพย์สนิ รำคำประเมิน 

(ล้ำนบำท) 
ช่ือผู้ที่ท ำหน้ำที่ประเมินรำคำ ช่ือผู้ควบคมุกำรปฏิบตัิงำนหรือผู้ประเมินหลกั วตัถปุระสงค์ วนัท่ีในรำยงำน 

อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ      
- ที่ดิน 3,205 บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จ ำกดั นำงอดุมศรี  นำทีกำญจนลำภ วฒ.026 เพื่อสำธำรณะ 31 ตลุำคม 2561 

   นำยนที ตัง้ติดธรรม วฒ. 346   
- อำคำร 1,962 บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จ ำกดั นำงอดุมศรี  นำทีกำญจนลำภ วฒ.026 เพื่อสำธำรณะ 31 ตลุำคม 2561 

   นำยนที ตัง้ติดธรรม วฒ. 346   
    



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

 

 
…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 1   
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
นายชาตชิาย  ภวูงษ์ 
 
กำรศกึษำ:  ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต         

  

ประวตัิกำรท ำงำน: 2547 –  ปัจจบุนั ผู้จดักำรฝ่ำยส ำนกัตรวจสอบภำยใน บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั(มหำชน) 
มีประสบกำรณ์ด้ำนตรวจสอบภำยใน จำก  บริษัท กรุงไทยพร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์  จ ำกดั 
2546 – 2547  และ  บริษัท ภทัรประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน)  2536 – 2544 

 
ประวตัิกำรฝึกอบรม: จำกสมำคมผู้ตรวจสอบภำยใน แหง่ประเทศไทย 

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

 


