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สารจากคณะกรรมการ
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจน้าตาลในประเทศไทยประสบความท้าทายจากสภาวะภัยแล้งต่อเนื่อง ทาให้ผลผลิตอ้อยในประเทศ
ไทยและน้าตาลของโรงงานน้าตาลทั่วประเทศลดลงอย่างมาก โดยมีปริมาณผลิตผลอ้อยทั่วประเทศในปีการผลิต 2563/2564 จานวน 66.7
ล้านต้น ซึ่งถือว่าเป็นปริ มาณต่าที่สุดในรอบทศวรรษ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทน้าตาลขอนแก่นได้ปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ์ภัยแล้งที่ต่อ
เนื่องมาจากปี 2563 โดยยังคงรักษาสัดส่วนผลผลิตถือเป็นอันดับ 3 ของไทยหรือคิดเป็นร้อยละ 7.15 ในปีการผลิต 2563/2564 ที่ผ่านมา
และมีผลกาไรจากการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
โดยภาพรวมผลการดาเนินงานในปี 2564 บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีผลกาไรจากการดาเนินงาน
รวมจานวน 616 ล้านบาท โดยมีกาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) รวมจานวน 2,223
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 811 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 โดยในปีนี้ ผลประกอบการของธุรกิจน้าตาลถือว่าดีขึ้น แม้กิจการยังอยู่ใน
ภาวะภัยแล้งต่อเนื่องจากปีก่อน โดยแม้ปริมาณการขายน้าตาลจะลดลงร้อยละ 27 แต่ราคาน้าตาลโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ
23 ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการขายในช่องทางการจาหน่ายที่มีส่วนต่างกาไรที่ดีและมีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าในอนาคต อันได้แก่การขยาย
ฐานลูกค้าที่ มีความต้องการน ้าตาลประเภทน ้าเชื่อมคุณภาพสูงเพื่อการตอบสนองความต้อ งการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรม รวมถึงการบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงิน นอกจากนี้ธุรกิจโรงงานน้าตาลที่สะหวันนะเขตในประเทศลาวก็มี
ผลประกอบการที่ดีขึ้นจากการปรับกลยุทธ์ในการผลิตและการจาหน่ายประกอบกับราคาน้าตาลที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนอี กธุรกิจหลักที่ทาให้
กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการโดยรวมที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน คือผลกาไรจากบริษัทร่วมหรือ กลุ่มบริษัท บีบีจีไอ จากัด (มหาชน) ที่มีการขยาย
ธุรกิจกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มออกจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสินค้าชีวภาพมูลค่าสูงใน
ระหว่างปี รวมถึง ประสบความสาเร็จในการน าบริษัทในกลุ่มคือ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในระหว่างปี 2564
สาหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายในฤดูปีการผลิต 2564/2565 ที่จะถึงนี้ บริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมน้า ตาล
ทรายประเมินว่าอยู่ในทิศทางที่ดี ทั้งในด้านปริมาณผลผลิตอ้อยและน้าตาล รวมถึงแนวโน้มราคาน้าตาลตลาดโลก โดยคาดการณ์ว่าปริมาณ
อ้อยเข้าหีบจะปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 25 โดยปรับตัวเพิ่มจาก 66.7 ล้านตัน ในปีการผลิต 2563/2564 เป็น ประมาณ 85-90 ล้าน
ตัน ในปีการผลิต 2564/2565 รวมถึงแนวโน้มราคาน้าตาลทรายดิบตลาดโลก (ตลาดน้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข 11) คาดว่าจะมีระดับราคา
ระหว่าง 18-20 เซ็น/ปอนด์ ซึ่งจะทาให้ราคาน้าตาลส่งออกโดยเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของปริมาณอ้อย
ย่อมจะเป็นผลดีต่อผลประกอบการของธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นด้วยเช่นกัน
สาหรับกลุ่มเคเอสแอล ในปี 2564 นี้เป็นปีที่บริษัทดาเนินธุรกิจมาครบ 76 ปี ด้วยการยึดมั่นเป้าหมายการเป็นหนึ่งในผู้นาในการ
ผลิตน้าตาล และผลผลิตพลอยได้อื่นจากการผลิตน้าตาล รวมถึงการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และเป้าหมายการเป็นผู้นาทางด้านการบริหาร
ต้นทุนและประสิทธิภาพทางด้านการผลิต โดยนาเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบการผลิตและการจัดการ รวมทั้งการวาง
แผนการขยายธุรกิจทาให้บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยปัจจุบันในกลุ่มธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพได้
ขยายธุรกิจและก าลังการผลิตของกิจการในกลุ่มของบริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจะทาให้บีบีจีไอเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจและ
จาหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เช่น โครงการโรงงานเอ
ทานอล และโครงการโรงงานผลิตไบโอแก๊สและระบบสาธารณูปโภคต่อเนื่อง เป็นต้น
นอกจากนั้นในปี 2564 บริษัทได้ขยายช่องทางการจาหน่ายน้าตาลทรายขาวและน้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เพื่อจาหน่ายแก่ก ลุ่ม
ลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด ในปัจจุบันได้จาหน่ายผ่านทางห้างสรรพสินค้าแมคโคร และจะขยายสู่ห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์
มาร์เกตอื่นๆ เพื่อรองรับแผนการตลาดในการจ าหน่ายน ้าตาลในกลุ่มน ้าตาลคุณภาพพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน
3
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Bonsucro เป็นปีที่ 3 ซึ่งในปีนี้บริษัทได้ขยายพื้นที้อ้อย Bonsucro ให้กับเกษตรกรด้วย และในอนาคตบริษัทฯได้เตรียมผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ
เช่น น้าตาลทรายธรรมชาติ น้าตาลออแกนิค น้าตาลประเภท low GI (low glycemic index sugar) และน้าตาลในบรรจุภัณฑ์พิเศษอื่นๆ
ต่อไป
บริษัทยังคงส่งเสริมด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านโครงการ KSL Lean Management 2564 เป็นโครงการที่จะช่วยในการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจานวนมาก มีพนักงานส่งผลงานเข้าประกวด
มากมาย โดยผลงาน “KW Signal Electrical Export และติดตั้งระบบควบคุมกาลังไฟฟ้าเสมือน” (VAR Control) และ ผลงาน “เครื่องชั่ง
รถบรรทุกแบบอัตโนมัติ” ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท
ในด้านการดาเนินกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนนั้น บริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจทุกด้าน ส่วนในด้านสังคมนั้น บริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ประกาศไว้อย่างต่อเนื่อง และ
ยังคงให้ความสาคัญกับการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชนรอบโรงงานผ่านกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทให้
ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมผ่านการการจัดการพลัง งานการควบคุมการปลดปล่อยสิ่งที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียใน
อุ ต สาหกรรมและการน าน ้ า และวั ส ดุ ก ลั บ มาใช้ ใ หม่ ใ ห้ ค ุ ้ ม ค่ า ส่ งผลให้ ใ นปี 2564 บริ ษ ั ท ได้ ร ั บ รางวั ล Sustainability Disclosure
Recognition ที่จัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ช่วยองค์กรยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยัง่ ยืนที่ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มสี ว่ น
ได้เสียของกิจการ รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสาคัญของการขับเคลื่อน
กลุ่มเคเอสแอลที่จะผลักดันและมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
ในปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ทั่วโลกยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยบริษัทเองได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยพื้นฐานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตที่องค์กรจาเป็นต้องปรับเปลี่ยน และการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยบริษัทได้จัดสรรวัคซีน ชุดตรวจโค
วิด อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ และประกันโควิด ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และคานึงถึงความปลอดภัย
ของพนักงานเป็นหลัก
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงเสมอมา และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดี บริษัทจะยังคงมุ่งมั่น ที่
จะพัฒนาต่อเนื่องเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่อไป

นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ

นายจารูญ ชินธรรมมิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
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โครงสร้างและการดาเนินงานกลุ่มบริษัท
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ส่วนที่ 1. การประกอบธุรกิจผลการดาเนินงาน
1.โครงสร้างและการดาเนินของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึด
หลักกำรดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ภำยใต้นโยบำย
คุณภำพ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้
วิสัยทัศน์
เรำคือนวัตกรรมพลังงำนธรรมชำติเพื่อทุกควำมต้องกำร

1.
2.
3.
4.
5.

พันธกิจ
สร้ำงรำยได้ให้แก่ชำวไร่ บนพื้นฐำนของกำรพัฒนำระบบกำรเกษตรที่ยั่งยืน
พัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง
พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร และระบบงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเติบโต
พัฒนำกระบวนกำรและเทคโนโลยีกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ชุมชน
ส่งเสริมงำนด้ำนนวัตกรรม สนับสนุนกำรทำวิจัยและพัฒนำ เพื่อขยำยตัวและเติบโตไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภำพ

นโยบายคุณภาพ
ผลิตน้ำตำลทรำยคุณภำพสูง ด้วยประสิทธิภำพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลำ ลูกค้ำมั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เป้ำหมำยระยะยำวในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ กำรเป็นหนึ่งในผู้นำในกำรผลิตน้ำตำล ผลผลิตพลอยได้อื่นจำกกำรผลิต
น้ำตำล รวมถึงกำรผลิตที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ซึ่งเห็นได้จำกนโยบำยในส่วนธุรกิจน้ำตำลของบริษัท ได้แก่ “ผลิตน้ำตำลทรำยคุณภำพสูง
ด้วยประสิทธิภำพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลำ ลูกค้ำมั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค” ทำให้โรงงำนน้ำตำลทั้ง 5 โรงงำนภำยในกลุ่ม จัดได้ว่ำเป็น
กลุ่มโรงงำนน้ำตำลลำดับต้นของกลุ่มผู้ผลิตน้ำตำลทั้งประเทศที่มีประสิทธิภำพกำรผลิตสูงและผลิตน้ำ ตำลได้อย่ำงมีคุณภำพ อีกทั้ง
ด้วยเป้ำหมำยกำรเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลพลอยได้อื่นจำกกำรผลิตน้ำตำล และกำรเห็นศักยภำพของธุรกิจต่อเนื่องจำกธุรกิจน้ำตำล เช่น
ธุรกิจเอทำนอล ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ ำ ทำให้บริษัทมีกำรลงทุน ในธุรกิจต่อเนื่องมำโดยตลอด ทั้งกำรลงทุนโดยตรงและลงทุนผ่ำน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในกลุ่ม
ในระยะสั้นบริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำทำงด้ำนกำรบริหำรต้นทุนและประสิทธิภำพทำงด้ำนกำรผลิต โดยนำเอำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำประยุกต์ใช้กับระบบกำรผลิตและกำรจัดกำร นอกจำกนี้ บริษัทเข้ำใจว่ำควำมเสี่ยงหลักของบริษัท คือ
ปริมำณอ้อย โรงงำนน้ำตำลและธุรกิจต่อยอด ไม่สำมำรถอยู่รอดได้ถ้ำขำดอ้อยเข้ำหีบ บริษัทจึงมีเป้ำหมำยที่จะช่วยลดต้นทุนกำร
ผลิตอ้อย เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภำพกำรผลิตอ้อยของเกษตรกรชำวไร่อ้อย เพื่อให้เกษตรกรชำวไร่สำมำรถอยู่รอด รวมถึงกำรสร้ำง
ผลตอบแทนที่เหมำะสมให้แก่เกษตรกรชำวไร่
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ธุรกิจน้าตาล
บริษัทได้พัฒนำเครื่องจักรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวมถึงกำรลงทุนต่อเนื่องเพื่อกำรเติบโตในกำรผลิตน้ำตำลที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรมและกำรส่งออก โดยในช่วง 2 -3 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทลงทุนในเครื่องจักรผลิตน้ำตำลประเภท
น้ำเชื่อม (Liquid sugar) ซึ่งมุ่งเน้นกำรส่งมอบน้ำเชื่อมที่มีคุณภำพสูงพร้อมกำรบริกำรที่ดี ให้แก่ลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรและ
เครื่องดื่มทั้งในและต่ำงประเทศ และวำงแผนต่อยอดในกำรจ ำหน่ำยน ้ำเชื่อมและผลิตภัณฑ์น ้ำตำลคุณภำพสูงอื่นในช่องทำงกำร
จำหน่ำยอื่นเพิ่มเติม
นอกจำกนี้ ตั้งแต่ปี 2563 บริษัทได้สร้ำงแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักต่อลูกค้ำรำยย่อยและผู้บริโภคผ่ำนทำงช่องทำงโมเดิร์นเทรดโดย
เริ่มต้นกำรจำหน่ำยผ่ำนห้ำง Makro และช่องทำงกำรขำยปลีกทั่วไป ในกำรจำหน่ำยน้ำตำลทรำยขำว น้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์และ
น ้ำตำลทรำยธรรมชำติ รวมถึงกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์พิเศษในขนำดบรรจุภัณฑ์เพื่อกำรขำยปลีก เพื่อกำรวำงแผน
กำรตลำดในกำรจำหน่ำยน้ำตำลคุณภำพพิเศษอื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์อื่นให้แก่ผู้บริโภคในอนำคต
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน) (“BBGI”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ KSL โดยประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชีวภำพ ได้ขยำยธุรกิจและกำลังกำรผลิตของกลุ่มกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มบริษัท BBGI ถือเป็น
ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชั้นน ำของประเทศ โดยปัจจุบันถือเป็นผู้ผลิตเอทำนอลรำยใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย รวมถึงอยู่ในฐำนะ
ผู้ผลิตไบโอดีเซล ที่มีส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ในอันดับสำมของประเทศไทย
ทั้งนี้ บริษัท BBGI ซึ่งก่อตั้งในปี 2560 ถือเป็นบริษัทร่วมที่มีศักยภำพในอนำคต อันเนื่องมำจำกกำรก่อตั้งที่มำจำกกำรควบ
บริษัท (Amalgamation) ระหว่ำงบริษัทในกลุ่ม บมจ. บำงจำก คอร์ปอเรชั่น และ KSL ในอัตรำส่วนร้อยละ 60 และร้อยละ 40
ตำมล ำดับ ทำให้มีห่วงโซ่อุปทำนที่สมบูรณ์ในด้ำนกำรจัดหำวัตถุดิบ กำรผลิตไปจนถึงกำรจ ำหน่ำย ปัจจุบัน BBGI มีแผนกำรจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2565 โดยจะยังคงสถำนะกำรเป็นบริษัทร่วมของ KSL อยู่ภำยหลังกำรเข้ำจด
ทะเบียนดังกล่ำว
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัท BBGI ได้ดำเนินกำรขยำยธุรกิจที่สำคัญ โดยสรุปได้ดังนี้
- กลุ่มบริษัท BBGI มีโรงงำนกำรผลิตเอทำนอล 3 แห่ง ปัจจุบันมีกำลังกำรผลิตรวม 600,000 ลิตรต่อวัน โดยได้ลงทุนเพื่อ
กำรขยำยกำลังกำรผลิตที่โรงงำนของบริษัทย่อย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อีก 200,000 ลิตรต่อวัน ทั้งนี้ คำดว่ำ
จะสำมำรถเปิดดำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์บำงส่วนได้ภำยในปี 2565 และสำมำรถผลิตได้เต็มกำลังกำรผลิตในไตรมำสที่
1 ของปี 2566 ซึ่งจะทำให้กำลังกำรผลิตโดยรวมจะเพิ่มเป็น 800,000 ล้ำนลิตรต่อวัน นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัท BBGI มี
โครงกำรโรงงำนผลิตไบโอแก๊สและระบบสำธำรณูปโภคต่อเนื่อง 2 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
และอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี คำดว่ำจะแล้วเสร็จในช่วงเวลำใกล้เคียงกัน
- กลุ่มบริษัท BBGI ยังเป็นผู้ผลิตและผู้ค้ำไบโอดีเซลชั้นนำของประเทศไทย โดยปัจจุบันมีกำลังกำรผลิต 1.0 ล้ำนลิตรต่อ
วัน
- ในปี 2563 ได้ลงทุนในบริษัท Manus Bio Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภำพมูลค่ำสูงระดับโลกในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อกำรลงทุนในนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพ
BBGI
- ในปี 2564 กลุ่มบริษัท BBGI นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ำสู่ตลำด ซึ่งเป็นผลิตภัณ ฑ์ชีวภำพมูลค่ำสูง (High Value BioBased Products หรือ HVP) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมที่มีส่วนผสมจำกแอสตำแซนธิน (Astra-Immu)
9
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-

ภำยใต้แบรนด์ “BNaturePlus” และผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดมือมำตรฐำนเภสัชกรรม ตำมมำตรฐำนกำรผลิตจำก
GMP HACCP โดยทำกำรตลำดทั้งทำง Business-to-Business (B2B) และ Business-to-Customer (B2C)
ในช่วงปลำยเดือนกันยำยน 2564 บริษัท อุบล ไบโอ เอทำนอล จำกัด (มหำชน) (UBE) ซึ่งเดิมเป็นบริษัทร่วมของ BBGI
ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) เพื่อระดมทุนในกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ส่งผลให้ BBGI มี
สัดส่วนกำรถือหุ้นใน UBE ลดลงจำก 21.28% เหลือ 12.39% จึงทำให้เปลี่ยนสถำนะจำกบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนใน
กลุ่มสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บริษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ภำยใต้กลุ่ม เคเอสแอล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำล
ทรำยใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทมีโรงงำนน้ำตำลที่อยู่ภำยใต้กลุ่มธุรกิจทั้งหมด 5 โรงงำน โดยแบ่งสำยกำรผลิต
ออกเป็น 3 ภำค ดังนี้
1. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงำน ได้แก่ บริษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) สำขำ อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น และ สำขำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
2. ภำคตะวันตก จังหวัดกำญจนบุรี มี 2 โรงงำน ได้แก่ บริษัท โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด และ บริษัท น้ำตำลท่ำ
มะกำ จำกัด
3. ภำคตะวันออกมี 1 โรงงำน คือ บริษัท น้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จำกัด จังหวัดชลบุรี
นอกจำกนี้ บริษัทมีโรงงำนน้ำตำลที่ดำเนินงำนอยู่ที่ประเทศลำว 1 แห่ง ตั้งอยูใ่ นเมืองสะหวันนะเขต
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยผลิต ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นน้ำตำลทรำย ซึ่ง
สำมำรถจ ำแนกประเภทได้ 6 ประเภท คือ น ้ำตำลทรำยดิบ (Raw Sugar), น ้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง (High Pol Sugar), น ้ำตำล
ทรำยขำว (White Sugar) น้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) น้ำตำลทรำยสีรำ (Brown Sugar) และน้ำเชื่อม (Liquid Sugar)
และผลิตภัณฑ์เสริมที่เกี่ยวเนื่องที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตน้ำตำลทรำยอีก เช่น กำกน้ำตำล (Molasses) กำกอ้อย (Bagasses) และกำก
หม้อกรอง (Filter Cake) โดยบริษัทได้ขยำยกำรลงทุนต่อยอดจำกกระบวนกำรผลิตน้ำตำล เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (ดังแสดงในแผนภำพที่
1) คือ
(1) โรงงำนผลิตเอทำนอล ซึ่งใช้ผสมกับน้ำมัน เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ใช้วัตถุดิบคือ กำกน้ำตำล และน้ำอ้อย (ปัจจุบันอยู่
ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน))
(2) โรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพ ใช้วัตถุดิบที่เป็นน้ำเสียที่มำจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอล มำหมักให้ได้ก๊ำซชีวภำพเป็นเชื้อเพลิง
เสริมสำหรับโรงไฟฟ้ำ (ปัจจุบันอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน))
(3) โรงงำนผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำล (กำกหม้อกรอง) และน ้ำเสียที่มำจำก
กระบวนกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ และกำรผลิตเอทำนอล
(4) โรงไฟฟ้ำ ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน้ำตำล (กำกอ้อย) และก๊ำซชีวภำพที่ได้จำกโรงงำนผลิตก๊ำ ซชีวภำพ
เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และพลังไอน้ำขำยให้กับโรงงำนในเครือและกำรไฟฟ้ำ
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แผนภาพที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตน้าตาลในปัจจุบันและโครงการที่ให้มูลค่าเพิ่มของบริษัท น้าตาลข อนแก่น
จากัด (มหาชน)

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้
-ไม่มี1.1.4 ข้อผูกพั นที่บริษัทให้ค ามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของ
สานักงาน(ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดทรัพย์ทรัพย์
-ไม่มี1.1.5 ข้อมูลบริษัท
ชื่อ :
บริษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
ประเภทธุรกิจ :
ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำย และผลพลอยได้อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์หลัก:
น้ำตำลทรำยดิบ น้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง น้ำตำลทรำยขำว น้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์
เลขทะเบียนบริษัท:
บมจ.0107547000214
ที่ตั้งสานักงานใหญ่:
เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยำ
แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2-642-6191-9 โทรสำร 0-2642-6097
ที่ตั้งโรงงาน :
43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
(สาขา 1)
โทรศัพท์ (043)-432-902-6 โทรสำร (043)-441-056
ที่ตั้งโรงงาน :
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้ำปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
(สาขา 2)
โทรศัพท์ (042)-810-931 โทรสำร (042)-810-931
เว็บไซต์ :
www.kslgroup.com
ทุนจดทะเบียน :
2,205,121,824 บำท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว :
2,205,116,309.50 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 4,410,243,648 หุ้น
เป็นหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4,410,232,619 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท
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1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้

ชื่อบริษัท

1. บริษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
2. บริษัท น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
3. บริษัท โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด
4. บริษัท น้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จำกัด
5. บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง
จำกัด
6. บริษัท โรงไฟฟ้ำน้ำตำลขอนแก่น จำกัด
7. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล
ซัพพลำยส์ จำกัด
8. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
9. บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์
เทรดดิ้ง จำกัด
10. Koh Kong Plantation Co., Ltd. *
11. Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
12. บริษัท น้ำตำลสะหวันนะเขต จำกัด
13. Wynn In Trading Co., Ltd.
14. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
15. บริษัท คุณชวน จำกัด
รวม
หักรายการระหว่างกัน
รวมรายได้

%
กำรถือ
หุ้นของ
บริษัท
ปี 2564

(ล้ำนบำท)

บริษัทแม่
90.21%
95.78%
98.61%

5,345
1,598
2,504
464

34%
10%
16%
3%

6,267
1,664
3,029
492

35%
9%
17%
3%

11,224
2,395
3,298
571

43%
9%
13%
2%

79.55%

8

0%

16

0%

19

0%

100.00%

2,082

13%

2,579

15%

3,588

14%

100.00%

186

1%

149

1%

360

1%

91.02%

136

1%

164

1%

190

1%

100.00%

2,847

18%

2,901

16%

3,822

15%

80.00%
88.02%
98.00%
100.00%
100.00%
99.97%

0%
0%
452
3%
0%
0%
0%
15,622 100%
-5,152
10,470

ปี 2564
รำยได้

ปี 2563

%

รำยได้
(ล้ำนบำท)

ปี 2562

%

0%
1
0%
498
3%
0%
0%
0%
17,760 100%
-5,907
11,853

รำยได้
(ล้ำนบำท)

%

12
0%
45
0%
309
1%
0%
0%
0%
25,833 100%
-7,978
17,855

* ถือทำงอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd
(คำอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ และผลกำรดำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกิจ โปรดดู ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน)

12

รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
1.2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์หลัก : น้าตาล
น้าตาล : ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัทเป็นกลุ่มบริษัทน ้ำตำลในประเทศไทยที่ได้ผ่ำนกำรตรวจรับรองระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพตำม “มำตรฐำน SQF
2000”, “มำตรฐำน ISO 9001 Version 2000” รวมทั้ง “มำตรฐำนระบบวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม” หรือ HACCP
น้ำตำลทรำยที่ กลุ่มบริษัทผลิตสำมำรถจำแนกได้ตำมประเภทและเกรดของควำมบริสุทธิ์ของน้ำตำลเป็น 6 ชนิด ได้แก่
น้ำตำลทรำยดิบ (Raw Sugar) - เป็นน้ำตำลทรำยมีค่ำสีสูงกว่ำ 1,500 ICUMSA สีจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตำลเข้ม มีสิ่งสกปรก
เจือปนสูง ควำมบริสุทธิ์ต่ำ กำรขนถ่ำยจะขนถ่ำยในลักษณะเป็น BULK ไม่ได้ใส่ในกระสอบ น ้ำตำลชนิดนี้ไม่สำมำรถน ำไปบริโภค
โดยตรงได้ ผู้ซื้อจะต้องนำน้ำตำลไปผ่ำนกระบวนกำรรีไฟน์ หรือทำให้บริสุทธิ์ก่อนเพื่อผลิตเป็นน้ำตำลทรำยขำวหรือน้ำตำลทรำยขำว
บริสุทธิ์
น้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง (High Pol Sugar) - เป็นน้ำตำลทรำยมีค่ำสีอยู่ระหว่ำง 1,000 - 1,500 ICUMSA ไม่สำมำรถ
นำไปบริโภคได้โดยตรง กำรขนส่งลักษณะเป็น BULK รำคำจะถูกกว่ำน้ำตำลทรำยขำว และน้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์
น้ำตำลทรำยสีรำ (Brown sugar) - เป็นน้ำตำลทรำยขำวชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเกล็ดใส สีน้ำตำลอ่อน มีเกล็ดขนำดเล็ก
และมีควำมชื้นน้อยกว่ำน้ำตำลทรำยดิบ
น ้ำตำลทรำยขำว (White Sugar) - เป็นน ้ำตำลทรำยมีค่ำสีประมำณ 46 - 200 ICUMSA มีค่ำโพลำไรเซชั่นไม่น้อยกว่ำ
99.50 ดีกรี น้ำตำลประเภทนี้โดยทั่วไปเป็นน้ำตำลทรำยที่ประชำชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรที่
ต้องกำรควำมบริสุทธิ์ปำนกลำง
น้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) - เป็นน้ำตำลทรำยมีค่ำสีไม่เกิน 45 ICUMSA มีลักษณะเด่นคือมีควำมบริสุทธิ์สูง
เป็นน้ำตำลที่นิยมใช้ในอุตสำหกรรมที่ต้องใช้น้ำตำลที่มีควำมบริสุทธิ์มำก เช่น อุตสำหกรรมยำ เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมและเครือ่ งดื่ม
บำรุงกำลัง
น้ำเชื่อม (Liquid Sugar) - เป็นน้ำตำลที่ได้จำกกำรแปรสภำพของผลึกน้ำตำล เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่ำสีไม่เกิน 35 ICUMSA
และมีควำมเข้มข้นประมำณ 66.5 - 67.50% มีลักษณะเด่นคือมีควำมบริสุทธิ์สูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมนำมำใช้ในอุตสำหกรรมเพื่อควำม
สะดวกในกระบวนกำรผลิต เช่น เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมและเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
ภำยหลังจำกที่มีกำรผ่ำนกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลแล้ว ของเหลวที่เหลือที่ไม่สำมำรถทำให้เป็นเม็ดน ้ำตำลได้ หรือต ่ำกว่ำ
จุดคุ้มทุนที่จะไปทำเป็นน้ำตำลเรียกว่ำกำกน้ำตำล กำกน้ำตำลจัดเป็นผลพลอยได้จำกกำรผลิตน้ำตำลทรำยที่ยังมีมูลค่ำโดยทั่วไปจะมี
ส่วนประกอบของสำรต่ำงๆ คือ น้ำ 20% น้ำตำลซูโครส 30% น้ำตำลอินเวอร์ท 32% อินทรีย์สำรซึ่งไม่ใช่น้ำตำล 12% และ เถ้ำ 6%
และในปริมำณอ้อย 1 ตัน โรงงำนน้ำตำลจะได้ผลผลิตกำกน้ำตำลประมำณ 45 - 50 กิโลกรัม ดังนั้นผลผลิตกำกน้ำตำลในแต่ละปีจะมี
มำกน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมำณอ้อยเข้ำหีบของโรงงำนน้ำตำลในแต่ละปี กำกน้ำตำลสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงกว้ำงขวำงใน
อุตสำหกรรมชีวะเคมี (Biochemistry Industry) ซึ่งได้แก่ อุตสำหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้มกลั่นสุรำ อุตสำหกรรมผลิตยีสต์
อุตสำหกรรมผลิตผงชูรส อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ (โดยผสมกับมันสำปะหลังและชำนอ้อย) อุตสำหกรรมผลิตน้ำส้มสำยชู อุตสำหกรรม
ผลิตซีอิ๊วและซอสปรุงรสต่ำงๆ ซึ่งถือเป็นอุตสำหกรรมปลำยน้ำของกำรผลิตน้ำตำล
สำหรับของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน้ำตำลที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จะมีกำกอ้อยและกำกหม้อกรอง กำกอ้อย เป็นส่วน
ของอ้อยที่ได้จำกกระบวนกำรหีบอ้อยจำกชุดลูกหีบชุดสุดท้ำย โดยปัจจุบันบริษัทใช้กำกอ้อยเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้ำและไอน้ำ
เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตน้ำตำล และจำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำ ส่วนกำกหม้อกรอง เป็นกำกที่ได้จำกกระบวนกำรกรองตะกอนในระบบ
สูญญำกำศ กำกหม้อกรองที่ได้สำมำรถนำไปเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตปุ๋ยเพื่อกำรเกษตรทั่วไป ในอดีตบริษัทให้กำกหม้อกรองดังกล่ำวแก่
ชำวไร่อ้อยที่นำอ้อยมำส่งโรงงำนเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรปลูกอ้อยในพื้นที่ใกล้เคียง และปัจจุบันภำยหลังจำกที่บริษั ทย่อยเริ่มดำเนิน
กิจกำรผลิตแอลกอฮอล์และสำรเคมีต่อเนื่อง น ้ำเสียที่ได้จำกโรงงำนจะสำมำรถนำไปผสมกับกำกหม้อกรอง ผ่ำนกระบวนกำรย่อย
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สลำย (BIODECOMPOSE) ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภำพเหมำะสมแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อย ซึ่งจะทำให้เกิดกำรทำธุรกิจที่
ครบวงจร
2.การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
น้าตาล : การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
ภาพรวมการตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศ
ภำพรวมของตลำดน้ำตำลโลกนั้น ผลผลิตน้ำตำลโลก ฤดูกำรผลิต 2563/64 มีประมำณ 183.43 ล้ำนตัน (ปริมำณน้ำตำล
ทรำยดิบ) ลดลงเกือบ 5 ล้ำนตัน หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 2.78 เมื่อเทียบกับฤดูกำรผลิต 2562/63 ในขณะเดียวกันควำมต้องกำร
บริโภคโลกรวมเท่ำกับ 184.27 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตรำร้อยละ 1.74 เมื่อเทียบกับฤดูกำรผลิต 2562/63 โดยปริมำณน ้ำตำล
คงเหลือปลำยปีลดลงเล็กน้อยจำกระดับ 73.32 ล้ำนตัน ในฤดูกำรผลิต 26562/63 เป็น 71.64 ล้ำนตัน ในฤดูกำรผลิต 2563/64 ซึ่งคิด
เป็นอัตรำร้อยละ 2.35 ของปริมำณควำมต้องกำรบริโภค ตัวเลขจำก F.O. Licht โดยผลผลิตทั่วโลกคำดกำรณ์ว่ำจะขำดดุลเล็กน้อย
ทั้งนี้ควำมต้องกำรบริโภคน้ำตำลในปี 2564 ยังชะลอตัวสืบเนื่องมำจำกปี 2563 จำกโรคระบำด Covid-19 ทำให้กำรบริโภคชะลอตัว
อันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำด กำรล็อกดำวน์ กำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนลดลง และในบำงประเทศยังมีสต๊อกน้ำตำลอยู่ค่อนข้ำง
สูง ประกอบกับผู้ผลิตรำยใหญ่ของโลก บรำซิล พบกับสภำวะที่แห้งแล้งอย่ำงรุนแรง จึงส่งผลให้ปี 2564 รำคำน้ำตำลตลำดโลกปรั บตัว
ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
แผนภาพที่ 2.1: ดุลน้าตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP)

หมายเหตุ ปี 2563/64 และ 2564/65 เป็นตัวเลขประมำณกำร
แหล่งที่มำ : Platts ณ วันที่ 15 ธันวำคม 2564
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จำกกำรประมำณกำรของ Platts Analysis ณ วันที่ 15 ธันวำคม 2564 คำดว่ำผลผลิตในปี 2564/65 จะขำดดุลเล็กน้อย
ประมำณกำรขำดดุลอยู่ที่ 1.14 ล้ำนตันน้ำตำล อันเนื่องมำจำกปัญหำภัยแล้งในประเทศผู้ผลิตหลักๆ อย่ำงเช่น บรำซิล ไทย อินเดีย ซึ่ง
อ้อยเป็นพืชที่ต้องกำรน้ำ จึงจำเป็นต้องมีน้ำเพียงพอ จึงจะส่งผลให้ได้ผลผลิตที่ดี ดังนั้นหำกมีน้ำไม่เพียงพอจะส่งผลต่อกำรเจริญเติบโต
ของอ้อย และอำจจะทำให้อ้อยมีควำมหวำนลดลง ส่งผลให้ผลผลิตน้ำตำลที่ได้ลดลง
ประเทศไทยถือว่ำเป็นประเทศ ที่มีศักยภำพกำรผลิต เป็นประเทศผู้ผลิต และผู้ส่งออก น้ำตำลที่สำคัญ มีศักยภำพในกำรผลิต ใน
ปี 2564 ไทยมีพื้นที่ในกำรเพำะปลูกอ้อยทั้งสิ้น 10.86 ล้ำนไร่ โดยลดลงจำกปีกำรผลิต 2562/63 จำนวน 1.09 ล้ำนไร่ เนื่องจำกรำคำ
อ้อยตกต่ำต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรหันไปปลูก พืชอื่นทดแทนที่มีรำคำดีกว่ำ มีโรงงำนน้ำตำลทรำยทั้ง 57 แห่งในฤดูกำรผลิตปี 2563/64
โดยมีกำรหีบอ้อยรวม 112 วัน โดยมีอ้อยเข้ำหีบทั่วประเทศที่ 66.65 ล้ำนตัน ปริมำณน้ำตำล 8.24 ล้ำนตัน ควำมหวำนเฉลี่ย 12.91 ซี
ซีเอส โดยเป็นอ้อยสดรวมประมำณ 49.08 ล้ำนตัน หรือเฉลี่ย 74% ของอ้อยรวม อ้อยไฟไหม้ 17.6 ล้ำนตัน คิดเป็น 26% ผลผลิต
น้ำตำลเฉลี่ย 113.57 กิโลกรัมต่อตันอ้อย อย่ำงไรก็ตำม มีแนวโน้มว่ำฤดูหีบปี 2564/65 ปริมำณอ้อยจะเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ 80 กว่ำล้ำน
ตันได้ อันเนื่องจำกรำคำน้ำตำลทรำยตลำดโลกยังคงอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ
ผลผลิ ตน ้ ำ ตำลของไทย ถื อ เป็ น น ้ ำ ตำลที ่ม ีค ุณภำพสู ง มำจำกอ้ อ ยซึ่ งเป็น พืชที่ สำมำรถใช้ ประโยชน์ ได้หลำกหลำย
นอกเหนือจำกกำรผลิตน้ำตำลยังสำมำรถเป็นแหล่งพลังงำนทดแทนที่สำคัญคือ เอทำนอล นอกจำกนี้ ส่วนที่เหลือของ อ้อยยังสำมำรถ
ใช้ทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่นบรรจุภัณฑ์จำกชำนอ้อย หรือใช้ในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ แต่เนื่องจำกกำรผลิตที่มีต้นทุนกำรผลิต สูงขึ้น และ
ผลผลิตต่อไร่น้อยกว่ำเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง อย่ำงเช่น บรำซิล ออสเตรเลีย และอินเดีย นอกจำกนี้ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยของไทย
เป็นเกษตรกรรำยเล็ก ทำให้กำรใช้รถตัดอ้อยในกำรเก็บเกี่ยวไม่คุ้มค่ำเพรำะรถตัดอ้อยมีรำคำสูง ส่งผลให้เกิดกำรตัดอ้อยไฟไหม้ ซึ่ง
ส่งผลต่อคุณภำพอ้อยที่จะเข้ำสู่โรงงำนน้ำตำล และส่งผลต่อรำยได้ของ เกษตรกรชำวไร่อ้อย แต่ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำนี้ รัฐมีนโยบำย
ชัดเจนส่งเสริมกำรตัดอ้อยสดจึงส่งผลให้ปริมำณอ้อยตัดสดในปีนี้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น
ในปี 2564 ซึ่งเป็นที่เดิมคำดกำรณ์ไว้อยู่แล้วว่ำ ผลผลิตจำกประเทศไทย และประเทศอินเดียจะลดลง เนื่องจำกสภำพ
อำกำศแห้งแล้ง นอกจำกนั้นประเทศบรำซิลยังได้รับผลกระทบจำกสภำวะอำกำศ จึงส่งผลให้ผลผลิตจำกบรำซิล ลดลงมำกถึง 8-9 ล้ำน
ตันน้ำตำล ส่วนของรำคำปรับตัวเทรดสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกระดับรำคำที่ 15 เซนต์ต่อปอนด์ ช่วงต้นปีปรับตัวขึ้นมำสูงสุดที่ 20-21
เซนต์ต่อปอนด์ และในช่วงไตรมำสที่ 2 และ 3 ปี 2564 ระดับรำคำ ลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ที่ 18-19 เซนต์ต่อปอนด์ ต่อเนื่องมำถึง
ช่วงปลำยปี 2564 ถือว่ำรำคำน้ำตำลอยู่ในระดับที่ดีตลอดทั้งปี 2564 โดยปัจจัยหลักมำจำกสภำวะอำกำศที่แห้งแล้งในประเทศผู้ผลิต
หลักๆ และกองทุน นักเก็งกำไร ทยอยเข้ำเปิดสถำนะซื้ออย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ในส่วนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศจึงส่งผลต่อรำคำน้ำตำล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรำคำอ้อยขั้นสุดท้ำยและ
ผลตอบแทนกำรผลิตขั้นสุดท้ำย รวมถึงส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพของอุตสำหกรรมอ้อยและน้ำตำลทรำยของไทยทั้งระบบ กระแส
สังคมที่นิยมกำรรักสุขภำพ ทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มลดกำรบริโภคน้ำตำลจำกอ้อย หรือใช้สำรทดแทนควำมหวำนจำกผลิตภัณฑ์อ่นื ที่
ไม่ใช่น้ำตำลจำกอ้อย
จะเห็นได้ว่ำ รำคำน้ำตำลในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่ำนมำมีควำมผันผวนค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศที่แปรปรวน กำร
เกิดอุทกภัย ภัยแล้งหรืออำกำศหนำวจัด ล้วนส่งผลกระทบต่อปริมำณน ้ำตำลในตลำดและรำคำน ้ำตำล นอกจำกนี้ ยังต้องคำนึงถึง
ปริมำณสต็อกน้ำตำลโลกว่ำอยู่ที่ระดับเหมำะสมหรือไม่ ปริมำณกำรผลิต และกำรใช้เอทำนอล ปริมำณกำรเข้ำเก็งกำไรของกองทุน
และนโยบำยภำครัฐในประเทศของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่สำคัญ ที่จะส่งผลต่อรำคำน้ำตำลตลำดโลกเช่นกัน
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แผนภาพที่ 2.2: แสดงราคาน้าตาลตลาดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ปี

ในส่วนของช่องทางการขายต่างประเทศ มีการขาย
(1) กำรขำยผ่ำนเทรดเดอร์ (Traders) เช่น บริษัทเทรดเดอร์ต่ำงชำติ เทรดเดอร์จะเสนอขำยน ้ำตำลไทยไปให้ผู้ซื้อที่ประเทศ
ปลำยทำงในต่ำงประเทศ ในกำรขำยให้กับเทรดเดอร์ ถือเป็นกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของคู่สัญญำในเรื่องของกำร
เก็บเงินไม่ได้ และลดควำมยุ่งยำกในกำรจัดกำรเรื่องกำรขนส่งทำงเรือไปยังประเทศปลำยทำง โดยเงื่อนไขกำรขำยส่งออกจะ
เป็น Free on Board ณ ท่ำเรือกรุงเทพ หรือท่ำเรือแหลมฉบัง ซึ่งโรงงำนน้ำตำลในประเทศไทยจะรับผิดชอบกำรขนส่ง ถึง
ท่ำเรือที่ส่งออกในประเทศไทยเท่ำนั้น
(2) กำรส่งออกผ่ำนชำยแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น ประเทศกัมพูชำ, ประเทศลำว, ประเทศเมียนม่ำ โดยขำยให้กับผู้ค้ำ
น้ำตำลชำยแดน เพื่อกำรส่งมอบไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีชำยแดนติดกัน
(3) กำรขำยให้กับผู้ผลิตสินค้ำเพื่อกำรส่งออกในประเทศที่ใช้น้ำตำลเป็นวัตถุดิบ เนื่องจำกรำคำน้ำตำลภำยในประเทศสูงกว่ำ
รำคำน้ำตำลต่ำงประเทศ ทำให้ผู้ผลิตที่ใช้น้ำตำลเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ำของตน เพื่อนำไปส่งออกไม่สำมำรถแข่งขันกับ
ผู้ผลิตรำยอื่นในตลำดโลกได้ ดังนั้นเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร และเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ทำงภำครัฐจึงเปิดโอกำสให้ผู้ผลิตสินค้ำเพื่อ กำรส่งออกสำมำรถขออนุญำตซื้อน้ำตำลได้ที่รำคำน้ำตำลตลำดโลก โดย
อยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ทำงภำครัฐกำหนด
ภาพรวมการตลาด และภาวะอุตสาหกรรมในตลาดในประเทศ
ควำมต้องกำรบริโภคน้ำตำลในประเทศอยู่ที่ 2.2 ล้ำนตัน ถือว่ำลดลง สำเหตุหลักๆ อันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด
19 ปริมำณกำรจำหน่ำยของน้ำตำลไทย ในประเทศแบ่งคร่ำวๆ เป็นควำมต้องกำรของผู้บริโภคโดยตรง 58% ที่เหลืออีก 42% เป็น
ควำมต้องกำรใช้ในอุตสำหกรรมต่อเนื่อง (ทำงอ้อม) อำทิ เครื่องดื่ม ถือเป็นผู้ใช้หลักๆ รองลงมำเป็นอำหำร และผลิตภัณฑ์นม โดย
สัดส่วนกำรขำยน้ำตำลของกลุ่มบริษั ท น้ำตำลขอนแก่น มุ่งเน้นกำรขำยให้อุตสำหกรรมต่อเนื่องเป็นหลัก และในปี 2564 ที่เพิ่งจบไป
ทำงบริษัทก็มีกำรจัดจำหน่ำยเข้ำแม็คโคร ในช่องทำงของโมเดิร์นเทรด โดยมีน้ำตำลทรำยขำว และน้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ แบบแพ็ค
1 กก. เพื่อเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกให้แก่ผู้บริโภค เช่นกัน
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สภาวะการแข่งขัน และคู่แข่งขันในประเทศ
ในปี 2564 ประเทศไทยมีโรงงำนน้ำตำลที่เดินเครื่องผลิตจำนวน 57 โรง โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงงำนน้ำตำลซึ่งเป็นผู้ผลิตรำย
ใหญ่ของประเทศไทยได้เป็น 6 กลุ่มใหญ่ และที่เหลือเป็นผู้ผลิตรำยย่อย จำนวนของโรงงำนน้ำตำลปัจจุบันถูก ควบคุมจำกทำงภำครัฐ
โดยผู้ประกอบกำรโรงงำนน้ำตำลต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย และกรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรม
ก่อน จึงจะสำมำรถขยำยกำลังกำรผลิต หรือย้ำยฐำนกำรผลิต หรือสร้ำงโรงงำนน้ำตำลแห่งใหม่ได้
ฤดูกำรหีบอ้อย เพิ่งเริ่มเมื่อเดือนธันวำคมของแต่ละปี จนถึงประมำณต้นเดือนเมษำยน สำหรับกำรปีกำรผลิต 2564/65
ประมำณกำรณ์อ้อยเข้ำหีบ ของประเทศไทยมำกกว่ำ 80 ล้ำนตัน โดยกลุ่มโรงงำนน้ำตำลขอนแก่น มุ่งที่จะถือครองส่วนแบ่งของอ้อย
อยู่ร้อยละ7.15 ทั้งกลุ่ม
ตารางที่ 1: ยอดขายน้าตาล และสัดส่วนการขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง
2564
ยอดขายและราคาขาย

2563

ปริ มาณ ราคาเฉลีย่
จานวนเงิ น
(ตัน) (บาทต่ อตัน) (ล้านบาท)

ยอดรวมการขายน้าตาล
ขายในประเทศ
ขายต่ างประเทศ

505,188
172,044
333,144

% ปริ มาณการขายในประเทศ / ปริ มาณการขายรวม

34%

15,553
17,630
14,481

7,857
3,033
4,824

ปริ มาณ
(ตัน)
693,830
164,067
529,762

2562

ราคาเฉลีย่
จานวนเงิ น
(บาทต่ อตัน) (ล้านบาท)
12,717
17,535
11,225

24%

8,823
2,877
5,946

ปริ มาณ
(ตัน)
1,255,593
230,145
1,025,448

ราคาเฉลีย่
จานวนเงิ น
(บาทต่ อตัน) (ล้านบาท)
11,084
16,431
9,884

13,917
3,781
10,135

18%

ไฟฟ้าและไอน้า : การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
ไฟฟ้ำที่ผลิตได้จะขำยให้กับโรงงำนในเครือ KSL เพื่อใช้ในกำรผลิตน้ำตำลและเอทำนอลเป็นอันดับแรก ส่วนที่เหลือเกือบ
ทั้งหมดจึงจะขำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต (กฟผ) และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ) ผ่ำนสัญญำซื้อขำยระยะยำว จึงไม่มีกำรแข่งขันทำง
กำรตลำดและมีผู้รับซื้อที่แน่นอน โดยจะเป็นกำรจำหน่ำยภำยในประเทศทั้งหมด
ตารางที่ 2: ยอดขายและราคาขายเฉลี่ยของไฟฟ้า ใน 3 ปีย้อนหลัง

ยอดขาย (เมกะวัตต์-ชั ่วโมง)
ราคาขายเฉลี่ย (บาท/เมกะวัตต์-ชั ่วโมง)

2564
315,225
3,202

2563
330,882
3,191

2562
372,481
2,952

3.การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
3.1 น้าตาล : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงำนจัดเป็นหัวใจสำคัญอันดับต้นๆ ของโรงงำนน้ำตำล เนื่องจำกสภำวะในปัจจุบันที่
อุตสำหกรรมน้ำตำลมีกำลังกำรผลิตรวมมำกกว่ำปริมำณอ้อยที่มีในประเทศทำให้ทุกโรงงำนน้ำตำลต้องหำอ้อยมำป้อนโรงงำนให้ได้มำก
ที่สุดเพื่อลดต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ต่อหน่วยลง ปัจจุบันวิธีหลักที่กลุ่มโรงงำนน้ำตำลใช้เพื่อกำรจัดหำวัตถุดิบคือระบบกำรให้กำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่ชำวไร่ หรือเป็นที่รู้จักกันในอุตสำหกรรมในระบบ “เกี๊ยว” ระบบกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินของโรงงำน
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จะเป็นกำรทำสัญญำซื้ออ้อยล่วงหน้ำจำกเกษตรกรโดยที่เกษตรกรจะสำมำรถขอเงินกู้จำกโรงงำนน้ำตำลเพื่อนำไปใช้ในกำรลงทุนปลูก
อ้อย เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชำวไร่จะนำอ้อยมำส่งให้แก่โรงงำนและโรงงำนจะหักค่ำอ้อยดังกล่ำวจำกเงินกู้ที่ได้ให้แก่เกษตรกรแต่ละรำยไป
กลยุทธ์ที่ผ่ำนมำที่บริษัทใช้ในกำรจัดหำวัตถุดิบคือกำรทำให้ชำวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยให้กับโรงงำนได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะ
ยำวซึ่งจะทำให้ชำวไร่อ้อยมีแรงจูงใจที่จะปลูกอ้อยเพื่อป้อนโรงงำนต่อไปและเป็นกำรเติบโตไปพร้อมกับโรงงำน นโยบำยหลักของ
บริษัทที่ใช้โดยเฉพำะที่ภำคอีสำนคือ “ชำวไร่ร่ำรวย โรงงำนรุ่งโรจน์ ชุมชนชื่นชอบ” ซึ่งเป็นนโยบำยที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงและส่งเสริม
อำชีพระยะยำวให้แก่ชำวไร่อ้อยและเป็นระบบที่ตัดตัวกลำงหรือ “หัวหน้ำโควตำ” ออกไปทำให้บริษัทสำมำรถรู้ถึงปัญหำของชำวไร่ได้
โดยตรงและสำมำรถให้กำรช่วยเหลือชำวไร่ได้ อี กทั้งบริษัทยังให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนเครื่องมือ วิชำกำรและปัจจัยกำรผลิตเช่นให้
เงินกู้เพื่อซื้อรถขนอ้อยแก่ชำวไร่รำยย่อยกำรให้กำกหม้อกรองแก่ชำวไร่เพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ยสำหรับกำรปลูกอ้อยโดยไม่คิดมูลค่ำ กำรส่ง
ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนเกษตรมำให้ควำมรู้ในเรื่องกำรปลูกอ้อย กำรป้องกันและกำรกำจัดศัตรูพืช กำรกระทำดังกล่ำวจัดเป็นกลยุทธ์ที่ทำ
ให้บริษัทมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชำวไร่และก่อให้เกิดกำรเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่ำงเป็นระบบ
นโยบายการผลิต
บริษัทมุ่งเน้นกำรผลิตน้ำตำลทรำยขำวและน้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ให้ได้มำกที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถหำตลำดได้ เนื่องจำกสินค้ำ
ดังกล่ำวเป็นสินค้ำ ที่มีรำคำขำยสูงและให้ผลตอบแทนก ำไรมำกกว่ำ นอกจำกนี้ บริษัทยังคงนโยบำยกำรปรับปรุงและพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรผลิตโดยกำรที่บริษัทมีประสิทธิภำพกำรผลิตที่ดี สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรม จะช่วยให้บริษัทมีต้นทุนต่อหน่วย
ลดลง เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
นโยบายการตลาด
บริษัทมุ่งเน้นกำรขำยตรงให้กับภำคอุตสำหกรรมโดยบริษัทให้ควำมสำคัญกับคุณภำพของสินค้ำและกำรส่งมอบที่ตรงเวลำ โดย
ลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมเครื่องดื่มและขนมหวำนเป็นหลัก
นอกเหนือจำกกลยุทธ์กำรมุ่งเน้นกำรขำยให้กับภำคอุตสำหกรรมแล้ว บริษัทเองยังให้ควำมส ำคัญกับกำรขำยน ้ำตำลให้กับ
ผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อกำรส่งออก (re-exporter) เนื่องจำกกำรขำยน้ำตำลให้กลุ่มผู้ผลิตดังกล่ำวบริษัทจะ
ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่ำกำรขำยส่งออกทั่วๆ ไปเนื่องจำกต้นทุนค่ำขนส่งที่ถูกกว่ำ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของกระบวนกำรผลิตน้ำตำลทรำยจะเกิดจำกน้ำเสียที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต และฝุ่นขี้เถ้ำที่
เกิดจำกกำรเผำไหม้ของหม้อไอน้ำ ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงและหำมำตรกำรป้องกันต่ำงๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม
น้าตาล : งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี –
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3.2) ไฟฟ้าและไอน้า : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
กำรจัดหำวัตถุดิบถือได้ว่ำเป็นส่วนสำคัญในกำรประกอบธุรกิจไฟฟ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงงำนไฟฟ้ำของบริษัทที่ใช้เชื้อเพลิง
หลักคือกำกอ้อย ต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน้ำจะขึ้นกับปริมำณอ้อยเข้ำหีบของบริษัทและต้นทุนเชื้อเพลิงทำงเลือกอื่น (ในกรณีกำก
อ้อยไม่เพียงพอ) ทั้งนี้ ในแต่ละปีบริษัทได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมโดยกำรจัดซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลจำกภำยนอกมำรองรับ เช่น กำรซื้อ
กำกอ้อยจำกโรงงำนน้ำตำลข้ำงเคียง รวมถึงกำรซื้อไม้สับ หรือ ใบอ้อย หรือ กะลำมะพร้ำว หรือพืชชีวมวลอื่น เป็นต้น
นโยบายการผลิต
(1) กำรมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิต
บริษัทมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตให้ต่ำที่สุด โดยต้นทุนของกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำและไอน ้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุน
เชื้อเพลิง และค่ำเสื่อมรำคำ ดังนั้นกำรใช้เชื้อเพลิงอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น นอกจำกนี้ กำรผลิตให้มี Economy of
Scale ก็จะเป็นกำรช่วยลดค่ำใช้จ่ำยคงที่ต่อหน่วยลงมำ
(2) กำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต
ในกำรที่บริษัทมีเ ชื้ อเพลิง คือ กำกอ้อยเป็นของตนเอง ดังนั้นกำรควบคุมคุณภำพของเชื้ อเพลิงให้เหมำะสม เพื่อเกิ ด
ประสิทธิภำพกำรใช้เชื้อเพลิงให้ดีที่สุด เช่น กำรจัดกำรด้ำนกำรลดควำมชื้นของวัตถุดิบ ผ่ำนระบบ Bagasse Dryer หรือกำรสร้ำง
หลังคำขึ้นปกคลุมเพื่อบังฝน รวมถึงกำรพัฒนำเครื่องจักรเพื่อรองรับใบอ้อย หรือ พืชมีชีวมวลอื่นๆ เป็นต้น
นโยบายการตลาด
เนื่องจำกกำรขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต เป็นไปตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะยำว โดยมีสูตรกำรคำนวณรำคำที่ตำยตัว
ดังนั้นบริษัทจึงมีผู้ซื้อที่แน่นอน แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรจำหน่ำยไฟฟ้ำในช่วงเวลำที่กำรไฟฟ้ำมีควำมต้องกำรสูง ก็จะทำให้บริษัทได้รับ
รำคำขำยต่อหน่วยที่สูงขึ้น ส่วนรำคำขำยที่บริษัทขำยให้บริษัทในเครือ บริษัทจะกำหนดรำคำให้เท่ำกับรำคำขำยที่บริษัทขำยให้กับกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงกำรดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรศึกษำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับโรงงำนที่ขอนแก่นได้รับกำรขี้น
ทะเบี ย นกั บ CDM Executive Board เพื ่ อ รั บ กำรสนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น โครงกำร CDM (Clean Development Mechanism ตำม
อนุสัญญำเกียวโตโปรโตคอล) ซึ่งลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ไฟฟ้า และไอน้า : งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี –
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ 31 ตุลำคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถำวรหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจดังนี้
มูลค่ำสุทธิ
เนื
อ
้
ที
่
ลั
ก
ษณะ
ประเภทและลักษณะทรัพย์สิน
ตำมบัญชี
โดยประมำณ กรรมสิทธิ์
(ล้ำนบำท)
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน (ไร่)
ที่ดินที่ตั้งโรงงำน
- โรงงำนน้ำตำลขอนแก่น
1,408.10 เป็นเจ้ำของ
940.19
- โรงงำนน้ำตำลท่ำมะกำ
244.76 เป็นเจ้ำของ
722.05
- โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย
1,139.90 เป็นเจ้ำของ
306.17
- โรงงำนน้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี
251.53 เป็นเจ้ำของ
104.55
- โรงงำน บจ.เคเอสแอล. อะโกร แอนด์
เทรดดิ้ง
90.86 เป็นเจ้ำของ
58.16
- โรงไฟฟ้ำน้ำตำลขอนแก่น
420.15 เป็นเจ้ำของ
194.75
- โรงงำน บจ.เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์
เป็น
226.52
เจ้ำของ
26.60
ที่ดินปลูกอ้อย
9,635.07 เป็นเจ้ำของ
1,625.95
ที่ดินส่วนสำนักงำน
376.88 เป็นเจ้ำของ
206.10
ที่ดินอื่นๆ
105,738.86 เป็นเจ้ำของ
1,717.33
รวมที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
119,532.63
5,901.85
2. อำคำร โรงงำน และสิ่งปลูกสร้ำง
เป็นเจ้ำของ
4,848.92
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์
เป็นเจ้ำของ
13,665.25
4. ยำนพำหนะและเครื่องกลทุ่นแรง
เป็นเจ้ำของ
386.83
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงำน
เป็นเจ้ำของ
23.27
6. ทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ำง
เป็นเจ้ำของ
169.11
รวมทั้งหมด
24,995.23

ภำระผูกพัน

บริษัทฯ มีกำรแสดงรำยกำรที่ดินด้วยรำคำที่ตีใหม่(มูลค่ำยุติธรรม) กำรตีรำคำใหม่ดำเนินกำรโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ ซึ่ง
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะให้ผู้ประเมินรำคำอิสระประเมินรำคำที่ดินดังกล่ำวทุก 3-5 ปี เพื่อมิให้รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระสำคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีกำรประเมินรำคำมูลค่ำยุติธรรมของที่ดินครั้งล่ำสุดในปี 2563
นอกจำกนั้น สินทรัพย์ข้ำงต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทซึ่งปลอดภำระค้ำประกัน
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4.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สาคัญ
เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัทและบริษัทย่อยที่จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ มีดังต่อไปนี้

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทย่อยในประเทศหนึ่งแห่งได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำนวน 3 ฉบับ จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดย ได้รับ
สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ ที่ได้รับรวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ สำหรับ
ก ำไรสำหรับปีที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม โดยมีกำหนด 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกิจกำรที่ได้รับกำร
ส่งเสริม ตำมรำยละเอียด ดังนี้
บัตรส่งเสริม
เลขที่

มาตราที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์
25 26 28 31(1) 31(2)
1432(2)/2552 31(3) 31(4) 34 35(1)
35(2) และ 35(3)
25 26 28 31(1) 31(2)
1349(2)/2556 31(3) 31(4) 34 35(1)
35(2) และ 35(3)
25 26 28 31(1) 31(2)
61-0170-131(3) 31(4)
00-1-0
และ 34

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

วันที่เริ่มมีรายได้ วันหมดอายุ

24 มิ.ย. - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ำ และน ้ำเพื่อ
2552
อุตสำหกรรม

30 พ.ย. 2553

29 พ.ย. 2561

15 มี.ค. - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ำ และน ้ำเพื่อ
2556
อุตสำหกรรม

21 ม.ค. 2557

20 ม.ค. 2565

12 ก.พ. - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ำ และน ้ำเพื่อ
2561
อุตสำหกรรม

ยังไม่มรี ำยได้

นอกจำกนี้ตำมบัตรส่งเสริมเลขที่ 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษัทย่อยได้สิทธิในกำรลดหย่อนภำษีเงินได้ใน
อัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ มีก ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้หมดอำยุ และตำมบัตรส่งเสริมทุกฉบับ
บริษัทย่อยได้รับสิทธิ์ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติ และผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับเงินปันผล จำก
กิจกำรที่ได้รับส่งเสริมตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้
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4.3 นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 บริษัทมีกำรลงทุนในบริษัทย่อยทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำนวน 14 บริษัท และบริษัทร่วมจำนวน
2 บริษัทได้แก่
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง
1) บริษัท น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
2) บริษัท โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด
3) บริษัท น้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จำกัด
4) บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
5) บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
6) บริษัท โรงไฟฟ้ำน้ำตำลขอนแก่น จำกัด
7) บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จำกัด
8) บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
9) บริษัท น้ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด
10) Koh Kong Sugar Industry Co. Ltd.
11) Wynn In Trading Co. Ltd.
12) บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
13) บริษัท คุณชวน จำกัด
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd.
1) Koh Kong Plantation Co., Ltd.
บริษัทร่วม
1) บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน)
2) บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน)
โดยในจำนวนบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงทั้งหมด บริษัทมีอำนำจควบคุมหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
สำหรับนโยบำยกำรลงทุนและบริหำรงำนของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะพิจำรณำลงทุนในบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำตำลทรำย ธุรกิจสำรให้ควำมหวำน หรือกิจกำรอื่นที่สำมำรถเอื้อประโยชน์รวมถึงให้ผลตอบแทนที่
ดีกับธุรกิจของบริษัทได้ โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสมตำมแต่ละประเภทของธุรกิจนั้นๆ
รวมถึงพิจำรณำขนำดเงินลงทุนที่เหมำะสม ส่วนกำรพิจำรณำสัดส่วนในกำรร่วมลงทุนบริษัทจะพิจำรณำในหลำยปัจจัย โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งบริษัทจะคำนึงถึงควำมชำนำญของบริษัทในธุรกิจนั้นๆ เป็นสำคัญ หำกบริษัทไม่มีควำมชำนำญก็จะร่วมลงทุนในสัดส่วนน้อย และให้
ผู้ร่วมทุนที่มีควำมชำนำญลงทุนในอัตรำที่สูงกว่ำ เป็นต้น หำกบริษัทร่วมลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนในรูปแบบของกรรมกำรบริษัท หรือ ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้ กำรเข้ำลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดๆ
จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัท และกำรลงทุนจะต้องไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทแม่ในอนำคต
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ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
บริษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (น้ำตำล) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO9001:2000 ซึ่งบริษัทฯ
จะต้องมีกำรทำแบบสำรวจประเมินควำมพึงพอใจชองลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ โดยในแต่ละปีจะมีกำรส่งแบบประเมินให้ลูกค้ำกรอก
คะแนนควำมพึงพอใจ ซึ่งหัวข้อหลักๆในกำรประเมินมี ด้ำนคุณภำพสินค้ำ กำรบริกำรก่อนและหลังกำรขำย และด้ำนอื่นๆ เพื่อที่จะได้
นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะของลูกค้ำมำปรับปรุงเพื่อให้เป็นที่พอใจกับลูกค้ำ ซึ่งเป้ำหมำยที่บริษัทฯ ตั้งไว้ต้องมีค่ำเฉลี่ยไม่ต่ำ
กว่ำ 94 คะแนนจำก 100 คะแนนเต็มของผลกำรประเมิน โดยผลกำรประเมิน ย้อนหลัง 3 ปี เป็นไปตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง
ผลการประเมินเฉลี่ย
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ

ปี 2564
98.74
98.20

ปี 2563
97.77
96.55

ปี 2562
96.65
95.54

ปริมำณกำรผลิตน้ำตำลและส่วนแบ่งกำรตลำดของบริษัทและบริษัทย่อย ย้อนหลัง 3 ปี มีรำยละเอียดดังนี้
การผลิต/ส่วนแบ่งตลาด
ปริมำณน้ำตำลที่ผลิตได้
(เมตริกตัน)
% ส่วนแบ่งตลำด

ปี 2564
0.534 ล้ำน

ปี 2563
0.585 ล้ำน

ปี 2562
1.151 ล้ำน

7.51%

7.02%

7.85%
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ 31 ตุลาคม 2564 ดังนี้
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
(บริษทั จดทะเบียน : KSL) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,205 ล้ำนบำท

ธุรกิ จน้ำตำล

ธุรกิ จพลังงำนและเชื้อเพลิ งชีวภำพ

ธุรกิ จสนับสนุน

บริษทั น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
600 ล้ำนบำท (90.21%)

บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน)
2,532 ล้ำนบำท (40.00%)

บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
191.66 ล้ำนบำท (23.82%)

บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
840 ล้ำนบำท (91.02%)

บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
20 ล้ำนบำท (79.55%)

บริษทั คุณชวน จำกัด
1 ล้ำนบำท (100%).

บริษทั โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด
1,000 ล้ำนบำท (95.78%)

บริษทั โรงไฟฟ้ ำน้ำตำลขอนแก่น จำกัด
800 ล้ำนบำท (100.00%)

บริษทั น้ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี จำกัด
500 ล้ำนบำท (98.61%)

บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จำกัด
300 ล้ำนบำท (100.00%)

บริษทั น้ำตำลสะหวันนะเขต จำกัด
687.73 ล้ำนบำท (98.00%)

บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จำกัด
480 ล้ำนบำท (100.00%)

Koh Kong Plantation Co., Ltd.
468.49 ล้ำนบำท (80.00%)

บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
0.25 ล้ำนบำท (100.00%)

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
1,946.69 ล้ำนบำท (88.02%)

Wynn In Trading Co., Ltd.
487.50 ล้ำนบำท (100.00%)

ธุรกิ จอื่นๆ
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ข้อมูลสรุปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
1. บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
ที่ตั้งสานักงาน:

ประเภทธุรกิจ:
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):
ประเภทหุ้น:
จานวนหุ้นที่ถือ(%):
จานวนหุ้นทั้งหมด:
2. บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
ที่ตั้งสานักงาน:

ประเภทธุรกิจ:
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):
ประเภทหุ้น:
จานวนหุ้นที่ถือ(%):
จานวนหุ้นทั้งหมด:
3. บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด
ที่ตั้งสานักงาน:

ประเภทธุรกิจ:
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):
ประเภทหุ้น:
จานวนหุ้นที่ถือ(%):
จานวนหุ้นทั้งหมด:
4. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ที่ตั้งสานักงาน:

เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอร์ ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยำ
แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6229-39 โทรสำร 0-2642-6228
ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำยและกำกน้ำตำล
600,000,000 (หกร้อยล้ำนบำท)
หุ้นสำมัญ
90.21
60,000,000 (หกสิบล้ำนหุ้น)

เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอร์ ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยำ
แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6229-39 โทรสำร 0-2642-6228
ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำยและกำกน้ำตำล
1,000,000,000 (หนึ่งพันล้ำนบำท)
หุ้นสำมัญ
95.78
100,000,000 (หนึ่งร้อยล้ำนหุ้น)

เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอร์ ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยำ
แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6229-39 โทรสำร 0-2642-6228
ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำยและกำกน้ำตำล
500,000,000 (ห้ำร้อยล้ำนบำท)
หุ้นสำมัญ
98.61
50,000,000 (ห้ำสิบล้ำนหุ้น)

เลขที่ 503 อำคำรเค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยำ
แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6229-39 โทรสำร 0-2642-6228
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ประเภทธุรกิจ:
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):
ประเภทหุ้น:
จานวนหุ้นที่ถือ(%):
จานวนหุ้นทั้งหมด:

พัฒนำ และลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ เพื่อให้เช่ำ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่ม
840,000,000 (แปดร้อยสี่สิบล้ำนบำท)
หุ้นสำมัญ
91.02
8,400,000 (แปดล้ำนสี่แสนหุ้น)

5. บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จากัด
ที่ตั้งสานักงาน:
เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยำ
แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6230-6 โทรสำร 0-2642-6207
ประเภทธุรกิจ:
บริษัทรับอนุญำตส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำตำล โดยเป็นตัวแทนในกำรส่งออก
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):
20,000,000 (ยี่สิบล้ำนบำท)
ประเภทหุ้น:
หุ้นสำมัญ
จานวนหุ้นที่ถือ(%):
79.55
จานวนหุ้นทั้งหมด:
200,000 (สองแสนหุ้น)
6. บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ที่ตั้งสานักงาน:

ประเภทธุรกิจ:
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):
ประเภทหุ้น:
จานวนหุ้นที่ถือ(%):
จานวนหุ้นทั้งหมด:

เลขที่ 503 อำคำร เคเอสแอล ทำวเวอร์ ชั้น 17 ถนนศรีอยุธยำ
แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2-642-6230-9 โทรสำร 0-2642-6294
ผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ
800,000,000 (แปดร้อยล้ำนบำท)
หุ้นสำมัญ
100
80,000,000 (แปดสิบล้ำนหุ้น)

7. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
ที่ตั้งสานักงาน:
เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6191-9 โทรสำร 0-2642-6294
ประเภทธุรกิจ:
จัดหำและจำหน่ำยวัตถุดิบสำหรับกำรเพำะปลูก
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):
480,000,000 (สี่ร้อยแปดสิบล้ำนบำท)
ประเภทหุ้น:
หุ้นสำมัญ
จานวนหุ้นที่ถือ(%):
100
จานวนหุ้นทั้งหมด:
48,000,000 (สี่สิบแปดล้ำนหุ้น)
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8. บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
ที่ตั้งสานักงาน:
เลขที่ 503 อำคำร เคเอสแอล. ทำวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยำ
แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6191-9 โทรสำร 0-2642-6097
ประเภทธุรกิจ:
ซื้อมำขำยไปน้ำตำลทรำยในประเทศ และดำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท)
300,000,000 (สำมร้อยล้ำนบำท)
ประเภทหุ้น:
หุ้นสำมัญ
จานวนหุ้นที่ถือ(%):
100
จานวนหุ้นทั้งหมด:
30,000,000 (สำมสิบล้ำนหุ้น)
9. บริษัท น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
ที่ตั้งสานักงาน:

ประเภทธุรกิจ:
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):
ประเภทหุ้น:
จานวนหุ้นที่ถือ(%):
จานวนหุ้นทั้งหมด:

Road No. 9, KM. 81 Lianxay Village Atsapangthong District
Savannakhet Province, Lao P.D.R
โทรศัพท์ (856)-41-666-002-3 โทรสำร (856)-41-666-001
เพำะปลูกอ้อย ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำยและกำกน้ำตำล ประเทศลำว
687.73
หุ้นสำมัญ
98
20,000,000 (ยี่สิบล้ำนหุ้น)

10. Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ที่ตั้งสานักงาน:
Cham yeam Village, Paklong Commune, Mondulseyma District,
Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์ (855)-35-399-888
ประเภทธุรกิจ:
ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำยและกำกน้ำตำล ประเทศกัมพูชำ
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):
1,946.69
ประเภทหุ้น:
หุ้นสำมัญ
จานวนหุ้นที่ถือ(%):
88.02
จานวนหุ้นทั้งหมด:
167 (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
11. Wynn In Trading Co. Ltd.
ที่ตั้งสานักงาน:
ประเภทธุรกิจ:
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):
ประเภทหุ้น:
จานวนหุ้นที่ถือ(%):
จานวนหุ้นทั้งหมด:

10th Floor, Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene, Republic of Mauritius
ธุรกิจซื้อมำ ขำยไป และบริกำรให้คำปรึกษำ
487.50
หุ้นสำมัญ
100
16,000,000 (สิบหกล้ำนหุ้น)
27

รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
12. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
ที่ตั้งสานักงาน:
เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ (036)-358-309 โทรสำร (036)-358-307
ประเภทธุรกิจ:
ให้บริกำรขนส่ง และขนถ่ำยสินค้ำ
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):
1,000,000.00 (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน)
ประเภทหุ้น:
หุ้นสำมัญ
จานวนหุ้นที่ถือ(%):
100
จานวนหุ้นทั้งหมด:
100,000 (หนึ่งแสนหุ้น)
13. บริษัท คุณชวน จากัด
ที่ตั้งสานักงาน:

ประเภทธุรกิจ:
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):
ประเภทหุ้น:
จานวนหุ้นที่ถือ(%):
จานวนหุ้นทั้งหมด:

เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ชั้น 16
ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6230-9 โทรสำร 0-2642-6294
ธุรกิจแบบวิสำหกิจเพื่อสังคม
1,000,000.00 (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน)
หุ้นสำมัญ
99.97
100,000 (หนึ่งแสนหุ้น)

14. Koh Kong Plantation Co., Ltd.*
ที่ตั้งสานักงาน:
Cham yeam Village, Paklong Commune, Mondulseyma District,
Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์ (855)-35-399-333
ประเภทธุรกิจ:
เพำะปลูกอ้อยที่เกำะกง ประเทศกัมพูชำ
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):
468.49
ประเภทหุ้น:
หุ้นสำมัญ
จานวนหุ้นที่ถือ(%):
80
จานวนหุ้นทั้งหมด:
100 (หนึ่งร้อยหุ้น)
*ถือทำงอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co. Ltd.

15. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
ที่ตั้งสานักงาน:
90 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่เจ้ำสมิงพรำย
ตำบลสำโรงกลำง อำเภอพระประแดง สมุทรปรำกำร 10130
โทรศัพท์ 0-2183-4567 โทรสำร 0-2183-4561, 0-2183-4562
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ประเภทธุรกิจ:
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):
ประเภทหุ้น:
จานวนหุ้นที่ถือ(%):
จานวนหุ้นทั้งหมด:

16. บริษัท บีบีจีไอ จากัด (มหาชน)
ที่ตั้งสานักงาน:

ประเภทธุรกิจ:
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):
ประเภทหุ้น:
จานวนหุ้นที่ถือ(%):
จานวนหุ้นทั้งหมด:

รับฝำกและขนถ่ำยสินค้ำ ให้เช่ำคลังสินค้ำและอสังหำริมทรัพย์ ผลิตและ
จำหน่ำยแป้งข้ำวสำลี น้ำมันปำล์ม และบรรจุภัณฑ์จำกพลำสติก
191,663,805.00 (หนึ่งร้อยเก้ำสิบเอ็ดล้ำนหกแสนหกหมื่นหกร้อยสำมพัน
แปดร้อยห้ำล้ำนบำท)
หุ้นสำมัญ
23.82
383,327,181 (สำมร้อยแปดสิบสำมล้ำนสำมแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
แปดสิบเอ็ดหุ้น)

เลขที่ 2098 อำคำรเอ็ม ทำวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2335-8899 โทรสำร 0-2335-8800
บริ ษ ั ท โฮลดิ ้ ง ที ่ ล งทุ น ในธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ บโอฟู เ อลและ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง
หุ้นสำมัญ
40
506,400,000 (ห้ำร้อยหกล้ำนสี่แสนหุ้น)

ธุรกิจน้าตาล
บริษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลและผลพลอยได้อื่นๆ สำขำที่ 1 โรงงำนตั้งอยู่ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำมำรถหีบอ้อยได้
สูงสุดที่ 40,000 ตันอ้อย/วัน และสำขำที่ 2 โรงงำนตั้งอยู่ที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สำมำรถหีบอ้อยได้ที่ 36,000 ตันอ้อย/วัน โดย
ทั้งสองโรงงำนสำมำรถผลิตได้ทั้งน้ำตำลทรำยดิบ น้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง น้ำตำลทรำยขำว น้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ และน้ำเชื่อม
บริษัท น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำยและผลพลอยได้อื่นๆ โรงงำนตั้งอยู่ที่ อำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี สำมำรถหีบอ้อยได้
สูงสุดที่ 20,000 ตันอ้อย/วัน โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทั้งน้ำตำลทรำยดิบ น้ำตำลทรำยขำว และน้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์
บริษัท โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด
เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำยและผลพลอยได้อื่นๆ โรงงำนตั้งอยู่ที่ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี (เดิมเมื่อเริ่มต้น
กิจกำร โรงงำนตั้งอยู่ที่ อำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี) สำมำรถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 32,000 ตันอ้อย/วัน โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทั้ง
น้ำตำลทรำยดิบ น้ำตำลทรำยขำว และน้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์
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บริษัท น้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จำกัด
เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำยและผลพลอยได้อื่นๆ โรงงำนตั้งอยู่ที่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำมำรถหีบอ้อยได้สูงสุด
ที่ 3,500 ตันอ้อย/วัน โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทั้งน้ำตำลทรำยดิบ และน้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง
บริษัท น้ำตำลสะหวันนะเขต จำกัด
เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทำนพื้นที่สำหรับเพำะปลูกอ้อยประมำณ 10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จำกรัฐบำลลำวโดยบริษัทจะเพำะปลูก
อ้อยเอง และมีโรงงำนน้ำตำลที่สะหวันนะเขต สำมำรถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 3,000 ตันอ้อยต่อวัน โรงงำนสำมำรถผลิตน้ำตำลทรำยดิบ
Koh Kong Plantation Co., Ltd and Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd
เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทำนพื้นที่สำหรับเพำะปลูกอ้อย ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 มีสัมปทำนพื้นที่ รวมประมำณ 18,097 เฮกเตอร์
(112,856 ไร่) จำกรัฐบำลกัมพูชำโดยบริษัทจะเพำะปลูกอ้อยเอง และมีโรงงำนน้ำตำลที่เกำะกง สำมำรถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 6,000 ตัน
อ้อยต่อวัน โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทั้งน้ำตำลทรำยดิบ และน้ำตำลทรำยขำว
ธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน)
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลำคม 2560 ซึ่งเกิดจำกกำรควบรวมบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ชีวภำพของ บริษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชีวภำพ
ของ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) โดยบริษัทแห่งใหม่นี้ ดำเนินธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้งคอมปำนี ที่ถือหุ้นในบริษัทต่ำงๆ
ดังนี้
- บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลจำก กำกน้ำตำล กำลังกำร
ผลิตเอทำนอล 450,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนกำรถือหุ้น 99.99%
- บริษัท บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลจำก มันสำปะหลัง กำลังกำร
ผลิตเอทำนอล 150,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนกำรถือหุ้น 85%
- บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ำยไบโอดีเซล กำลังกำรผลิต 1,000,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วน
กำรถือหุ้น 70%
- บริษัท อุบล ไบโอ เอทำนอล จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลจำก มันสำปะหลัง ธุรกิจแป้งมัน
และพลังงำน กำลังกำรผลิตเอทำนอล 400,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนกำรถือหุ้น 21.28%
- บริษัท บีบีจีไอ ยูทิลิตี แอนด์ เพำเวอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยก๊ำซชีวภำพ ไอน้ำ และไฟฟ้ำ สัดส่วนกำรถือ
หุ้น 100%
- บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จำกัด ประกอบธุรกิ จผลิต จำหน่ำย นำเข้ำ ส่งออก ผลิตภัณฑ์ชีวภำพและเคมีภัณฑ์ทุกประเภท
สัดส่วนกำรถือหุ้น 51%
ทำให้บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน) เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเชื้อเพลิงชีวภำพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
โดยมีกำลังกำรผลิตของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมกัน 2,000,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็นกำลังกำรผลิตเอทำนอลรวม 1,000,000 ลิตร
ต่อวัน และกำลังกำรผลิตไบโอดีเซล 1,000,000 ลิตรต่อวัน นอกจำกนี้ มีกำรเข้ำทำสัญญำซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ของ Manus Bio Inc. ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกำและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภำพ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 25 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ซึ่งบริษัท
นี้จะเป็นบริษัทหลัก (flagship company) ในกำรขยำยธุรกิจด้ำนผลิตภัณฑ์ชีวภำพต่อไปในอนำคต
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บริษัท โรงไฟฟ้ำน้ำตำลขอนแก่น จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลำยปี 2546 เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำและผลิตไอน้ำโดยใช้กำกอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดย
จำหน่ำยไฟฟ้ำพร้อมกับไอน้ำให้โรงงำนน้ำตำล โรงงำนอื่นๆ ในกลุ่ม รวมถึงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
ธุรกิจสนับสนุน
บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) (TSTE ) และบริษัทย่อย
บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่ำคลังเก็บสินค้ำ บริกำรขนถ่ำยสินค้ำขึ้นเรือเดิน
สมุทร บริกำรท่ำเทียบเรือและบริกำรสินค้ำผ่ำนท่ำ โดยท่ำเรือและคลังสินค้ำ ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุ ทรปรำกำร ริม
แม่น้ำเจ้ำพระยำ ลูกค้ำส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทน้ำตำลในกลุ่ม KSL โรงงำนน้ำตำลอื่นที่ถือหุ้นโดยพันธมิตรทำงกำรค้ำอื่น ๆ และลูกค้ำ
ทั่วไป นอกจำกนี้ทำงบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจหลัก ๆ
คือ ธุรกิจซื้อ ขำย ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้งสำลี ธุรกิจผลิตถุงกระสอบพลำสติก โรงงำนผลิตน้ำมันปำล์ม และธุรกิจท่ำเรื อ
คอนเทนเนอร์ (รำยละเอียดดูได้จำกข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน) (TSTE) และ บริษัท ที เอส
ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน) (TMILL))
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทส่งออกน้ำตำลรับอนุญำตตำมข้อกำหนดของ พรบ. อ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ดำเนิน
ธุรกิจเป็นตัวแทนของบริษัทน้ำตำลในกลุ่มและบริษัทน้ำตำลอื่นๆ ในกำรส่งออกน้ำตำลไปต่ำงประเทศ
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันดำเนินธุรกิจซื้อมำขำยไปน้ำตำลทรำยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับลูกค้ำภำยในประเทศ
นอกจำกนี้บริษัทได้มีกำรเพำะปลูกอ้อยในที่ดินของบริษัทเอง
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จำกัด
บริษัทจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร เช่น จำหน่ำยปุ๋ยอินทรีย์ และรวมถึง
กำรให้บริกำรทำงกำรค้ำต่ำงๆ
บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัทจัดตั้งในปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำตำลและสินค้ำอื่นๆ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้เริ่มดำเนินกำร
Wynn In Trading Co., Ltd.
บริษัทดำเนินธุรกิจซื้อมำขำยไประหว่ำงประเทศ ให้คำปรึกษำ และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยบริษัทเข้ำไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
100
ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจทำสวนเกษตรและบ้ำนพักตำกอำกำศที่จังหวัดกำญจนบุรีในชื่อ “ริเวอร์แควปำร์คแอนด์รีสอร์ท ” โดยให้บริกำร
บ้ำนพักและใช้เป็นที่จัดอบรมสัมมนำให้แก่บุคลำกรภำยในกลุ่มและลูกค้ำทั่วไป นอกจำกนี้ยังประกอบธุรกิจให้เช่ำอำคำรสำนักงำน
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ย่ำนใจกลำงเขตธุรกิจในกรุงเทพมหำนครโดยเป็นเจ้ำของอำคำรลิเบอร์ตี้สแควร์ สีลม ซึ่งเป็นอำคำรสูง 22 ชั้น และชั้นใต้ดิน 6 ชั้น มี
พื้นที่ให้เช่ำรวมประมำณ 19,151 ตำรำงเมตร ทั้งยังมีกำรลงทุนในที่ดินอื่นเพื่อกำรให้เช่ำและจำหน่ำยในอนำคต
บริษัท คุณชวน จำกัด
บริษัท ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นวิสำหกิจเพื่อสังคมในอนำคต กำรดำเนินธุรกิจจะมำจำกกำรสนับสนุนผลติภัณฑ์
จำกวิสหำกิจเพื่อชุมชนต่ำง ๆ และจำกกลุ่มผู้พิกำรและกลุ่มเปรำะบำงอื่นเช่นผู้สูงอำยุที่ขำดรำยได้ประจำ สำหรับผู้สนับสนุนจะเป็น
บริษัทในเครือ และกลุ่มลูกค้ำทั่วไป กำไรทั้งหมดจำกกำรดำเนินธุรกิจจะกลับคืนสู่สังคมทั้งหมด ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่นเงินบริจำค และ
เงินสนับสนุนชุมชน หรือ โรงเรียน เป็นต้น
สมาชิกองค์กร
บริษัทฯ เป็นสมำชิกของสมำคมจำนวนหนึ่งและมีผู้แทนของบริษัทฯ เป็นกรรมกำรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
โดยตรงบำงแห่ง ดังต่อไปนี้ คือ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย – กลุ่มอำหำร/น้ำตำล สมำคมผู้ผลิตน้ำตำลและชีวพลังงำนไทย
และ บริษัท ไทยชูกำร์ มิลเลอร์ จำกัด
สำหรับนโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในกลุ่มนั้น จะจัดบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ำยกันอยู่
ภำยใต้บริหำรงำนคณะผู้บริหำรเดียวกัน เช่น บริษัทในธุรกิจน้ำตำลทั้ง 4 บริษัทจะอยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำร
ชุดเดียวกัน ส่วนบริษัทในธุรกิจสนับสนุน ได้แก่ ธุรกิจพลังงำนและสำรเคมี และธุรกิจอื่นๆ บริษัทจะจัดส่งบุคลำกรของบริษัทเข้ำไปร่วม
เป็นกรรมกำรบริษัท เพื่อร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยและในบำงบริษัทย่อย บริษัทได้ส่งบุคลำกรของบริษัทเองเข้ำไปดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยดังกล่ำวดำเนินนโยบำยบริหำรสอดคล้องกับบริษัทใหญ่
1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท
บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน) มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จำนวนร้อยละ 16.65 และ
บริษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน) จำนวนร้อยละ 23.82 และไม่มีนโยบำย
ที่จะลงทุนเพิ่ม นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรไม่มีแรงจูงใจที่จะกระทำกำรใดๆ เพื่อถ่ำยเทผลประโยชน์ไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง
นอกจำกนี้ในบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ลจำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังมีกรรมกำร
อีกหลำยท่ำนที่มำจำกบริษัทน้ำตำลอื่นๆ ดังนั้น จึงมีกำรคำนอำนำจกันภำยในอยู่แล้วในทั้ง 2 บริษัท ทำให้กำรทำรำยกำรระหว่ำง
บริษัทและบริษัทไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน) เป็นไปตำมรำคำและกลไกทำงกำรตลำด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับ
ทั้งสองบริษัท
จะเห็นได้ว่ำ โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันที่บำงบริษัทยังมีกำรถือหุ้นโดยบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งเกินกว่ำร้อยละ 10 นั้น เป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันบริษัทพยำยำมที่จะปรับโครงสร้ำงให้มีควำมขัดแย้งกัน
น้อยที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยเกี่ยวกับกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนำคต โดยบริษัทจะเข้ำลงทุนโดยตรงด้วยตัวเอง
และไม่ให้บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเข้ำถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่ำที่กำหนดเว้นแต่จะกระทำเท่ำที่จำเป็นและเหมำะสม
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจำกนี้ บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งจะไม่เข้ำถือหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่จะทำให้เกิด
ควำมขัดแย้งกับทำงบริษัท หรือธุรกิจที่มีลักษณะเป็นกำรแข่งขันกับบริษัท
1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่มี32
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1.3.4 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกของบริษัทที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
ลาดับ
ที่

ผู้ถือหุ้น

1

บริษัท เคเอสแอล ชูกำร์ โฮลดิ้ง จำกัด

2

จานวนหุ้น

สัดส่วน
(ร้อยละ)

1,468,242,728

33.29

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด

128,214,629

2.91

3

นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์

115,355,499

2.62

4

นำยจำรูญ ชินธรรมมิตร์

113,075,331

2.56

5

นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์

100,298,048

2.27

6

นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์

99,799,954

2.26

7

นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์

99,733,643

2.26

8

นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์

96,475,726

2.19

9

นำยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์

94,386,024

2.14

10

CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

89,698,136

2.03

รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

2,405,279,718

54.54

ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ

1,118,855,563

25.37

รวมทั้งสิ้น

3,524,135,281

79.91

11

หมายเหตุ:
บริษัท เคเอสแอลชูกำร์ โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นหลักคือกลุ่มครอบครัวชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นร้อยละ 33 อย่ำงไรก็ตำม สัดส่วนกำรถือหุ้นที่ปรำกฎนี้ มิได้
แสดงว่ำผู้ถือหุ้นในกลุ่มตระกูลชินธรรมมิตร์จะมีกำรออกเสียงในเรื่องใดๆไปในทิศทำงเดียวกัน
บริษัท เคเอสแอลชูกำร์ โฮลดิ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 100 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท มีทุนที่
เรียกชำระแล้ว 100 ล้ำนหุ้น คิดเป็น 1,000 ล้ำนบำท
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(2) ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก (เฉพาะกรณีบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
(holding company) เท่านั้น
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกของบริษัท เคเอสแอล ชูกำร์ โฮลดิ้ง จำกัด ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียน
หุ้น มีดังนี้
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
ลาดับที่

ผู้ถือหุ้น

1

นำงนำรีรัตน์ ชินธรรมมิตร์

2

จานวนหุ้น

สัดส่วน
(ร้อยละ)

12,105,268

12.11

นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์

7,847,944

7.85

3

นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์

7,764,650

7.76

4

นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์

6,971,788

6.97

5

นำยจำรูญ ชินธรรมมิตร์

5,370,580

5.37

6

นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์

5,169,890

5.17

7

นำยศรัณย์ ชินธรรมมิตร์

4,246,828

4.25

8

นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์

2,906,000

2.91

9

นำยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์

2,906,000

2.91

10

นำงเยำวนุช เดชวิทักษ์

2,900,000

2.90

นำงสำวเยำวลักษณ์ ชุติมำวรพันธ์

2,900,000

2.90

รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

61,088,948

61.09

ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ

38,911,052

38.91

100,000,000

100.00

11

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ:
ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 10 คือนำงเยำวนุช เดชวิทักษ์ และนำงสำวเยำวลักษณ์ ชุติมำวรพันธ์ ถือหุ้นจำนวนเท่ำกัน
(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders’agreement)

-ไม่มี34
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1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
1.4.1 หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 2,205,121,824 บำท เป็นทุนชำระแล้ว 2,205,116,309.50 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 4,410,243,648 หุ้น เป็นหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4,410,232,619 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท
1.4.2 บริษัทมีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี1.4.3 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด ถือหุ้นสำมัญของบริษัทจำนวน 128,214,629 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอำร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทำงกำรเงิน
(Financial Benefit) เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัททุกประกำรไม่ว่ำจะเป็นเงินปันผล สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดง
สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ (Warrant) แต่จะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด จะ
ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นกำรออกเสียงเพื่อพิจำรณำเกี่ยวกับกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจำก
กำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ชื่อย่อ

อายุ

ครบกาหนด

มูลค่ารวม (ล้านบาท)

KSL228A

3 ปี

19-ส.ค.-65

3,000

KSL27DA

10 ปี

7-ธ.ค.-70

2,000

KSL285A

10 ปี

3-พ.ค.-71

650

รวมหุ้นกู้ระยะยาว

5,650

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ
-ไม่มี1.5.2. ตราสารหนี้อื่น
-ไม่มี-
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1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและส ำรองตำม
กฎหมำยแล้วของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หำกไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติ
ของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลให้นำปัจจัยต่ำง ๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะทำง
กำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยงำน เป็นต้น ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวข้ำงต้นต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นและ/หรือ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท
สำหรับกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) บริษัทจะขึ้นอยู่กับกระแส
เงินสดและสภำพคล่องรวมถึงควำมเหมำะสมและควำมต้องกำรในกำรใช้เงินของแต่ละบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล
ขั้นต่ำ
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี มีดังนี้

อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ

2561
0.19
0.05
26.00%

2562
0.19
0.05
26.84%

2563
(0.02)
-
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้นำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำนสำกล (COSO Enterprise Risk Management Framework:
COSO ERM Framework) มำประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจำก
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่อำจทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่ำบริษัทฯ จะ
สำมำรถดำเนินธุรกิจภำยใต้สภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงต่อเนื่องรวดเร็วทันกำล โดยคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและ
พนักงำนทุกระดับ มีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรตำมระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งที่เป็นมำตรฐำนควบคู่ไปกับกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์
และกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม สังคม และกำรกำกับดูแลกิจกำร (Environment Social and Governance: ESG)
ตลอดจนจัดให้มีระบบติดตำมและตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสีย่ ง พร้อมเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงใหม่ๆ ที่อำจเกิดขึ้น
ในอนำคตและลดโอกำสที่จะเกิดควำมสูญเสียให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทเคเอสแอล
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงผ่ำนกำรดำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนทุกคนเกิด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนักรู้บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนที่มีต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงในภำพรวมของบริษัท โดยบริษัทฯ
ดำเนินกำรผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้
1. ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง และสื่อสำรให้กับพนักงำนทั่วทั้งองค์กร
2. วำงกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และนำกรอบดังกล่ำวประยุกต์เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนภำยในองค์กร เพื่อสร้ำงกำร
เรียนรู้ และตระหนักถึงควำมไม่แน่นอนที่อำจเกิดขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในกำร
วำงแผนดำเนินงำน
3. กำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Appetite) และสื่อสำรให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบ
4. จัดอบรมด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหำรและทีมงำนเจ้ำของควำมเสี่ยง และพนักงำนทุกคนเข้ำใจ
ตลอดจนสำมำรถที่จะประเมินควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยหรือกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนได้
5. กำหนดตัวชี้วัดควำมเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อเป็นค่ำเฝ้ำระวังและค่ำเตือนกำรเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงขึ้น
6. จัดให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรจัดทำมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ (อ้อย)
บริษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) เป็นอุตสำหกรรมที่ผลิตน้ำตำลทรำยซึ่งใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลัก นอกจำกนี้บริษัทยัง
มีกำรลงทุนในโครงกำรต่อยอดอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้และของเสียที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตน้ำตำลมำเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม ดังนั้นผลประกอบกำรของบริษัทจึงมีควำมเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับปริมำณอ้อยที่สำมำรถจัดหำเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต โดยปัจจัยที่
มีผลต่อปริมำณอ้อยประกอบด้วย (1) ปริมำณพื้นที่ในกำรเพำะปลูกอ้อย (จ ำนวนไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอำจเกิดจำกเกษตรกร
เปลี่ยนไปเพำะปลูกพืชไร่อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ำ รวมถึงเกิดจำกนโยบำยกำรส่งเสริมของภำครัฐ (2) ผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่เพำะปลูก
(ตันอ้อยต่อไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจำกสภำวะอำกำศที่เปลี่ยนแปลง เช่น ภัยแล้ง และน้ำท่วม อันเนื่องมำจำกสภำวะโลกร้อน เป็น
ต้น
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ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยงข้ำงต้น บริษัทจึงได้ให้กำรส่งเสริมและช่วยเหลือแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อย ไม่ว่ำจะเป็น
เรื่องของเงินกู้ในกำรลงทุนเพำะปลูก กำรสนับสนุนในส่วนของวัตถุดิบในกำรเพำะปลูก กำรทำระบบชลประทำน กำรใช้เครื่องจักรกล
ทำงกำรเกษตร กำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภำพกำรผลิต กำรลดบทบำทของพ่อค้ำคนกลำงซื้อขำยอ้อย
(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้าตาลตลาดโลก
อุตสำหกรรมน้ำตำล ถือเป็นอุตสำหกรรมกำรเกษตรแปรรูปที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยวัตถุดิบจำกอ้อยมำ
แปรรู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ้ ำ ตำล เพื ่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรเพื ่ อ กำรบริ โ ภคภำยในประเทศ และส่ ว นที ่ เ หลื อ จำกกำรบริ โ ภค
ภำยในประเทศสำมำรถส่งออกซึ่งมีสัดส่วนมำกถึง 70 - 80 เปอร์เซนต์ ของปริมำณกำรผลิตทั้งหมด โดยมีตลำดหลักในภูมิภำคเอเชีย
ซึ่งถือเป็นภูมิภำคที่ขำดดุลต่อเนื่อง และประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้ำนต้นทุนขนส่งเพรำะเป็นผู้ผลิตที่อยู่ในภูมิภำค ประเทศไทยจึงมี
สถำนะเป็นผู้ส่งออกน้ำตำลสุทธิ ซึ่งสำมำรถทำรำยได้หลักให้โรงงำนน้ำตำล และเกษตรกรชำวไร่อ้อย
รำคำน้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์ค จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมน้ำตำลไทย นอกจำกอุปสงค์ อุปทำนของ
ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ส่งออก ผู้นำเข้ำ รวมทั้ง สภำพภูมิอำกำศ นโยบำยกำรส่งเสริม กำรแทรกแซงของภำครัฐทั้งในประเทศผู้ผลิต และ
ผู้บริโภค รวมถึงรำคำของพลังงำน ถือเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อทิศทำงของรำคำน้ำตำลในตลำดโลก ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับสถำนะของนักเก็ง
กำไรในตลำดสินค้ำโภคภัณฑ์ที่ลงทุนกันอย่ำงแพร่หลำย โดยทำงบริษัทฯ มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรกำหนดรำคำน้ำตำลในตลำดโลก
เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงของรำคำอ้อ ยที่จะประกำศใช้ ซึ่งมีกำรคำนวณผลตำมระดับรำคำน้ำตำลของตลำดโลก และอัตรำแลกเปลี่ยน
ค่ำเงินบำท กับเงินดอลล่ำร์ สรอ. หำกค่ำเงินบำทแข็งตัวมำกขึ้น ก็จะส่งผลให้กำรคำนวณรำคำอ้อยที่ได้ลดลง โดยมีจุดประสงค์ของ
คณะกรรมกำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงของส่วนต่ำงรำคำขำยน้ำตำลในตลำดโลก กับรำคำอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของโรงงำนน้ำตำล
ในฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 ผลผลิตน้ำตำลของประเทศไทย โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อย และน้ำตำลทรำย รำยงำน
ปริมำณอ้อยเข้ำหีบทั้งสิ้น 66.67 ล้ำนตันอ้อย ลดลงจำกปีกำรผลิต 2562/2563 อีกกว่ำ 10 เปอร์เซนต์ อันเนื่องมำจำกภำวะภัยแล้ง
รุนแรงในเอเซีย ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยลดลง และกำรเจริญเติบโตของอ้อยเสียหำย นอกจำกนั้นยังมีกำรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นๆ ใน
บำงพื้นที่
ในส่วนของรำคำของน้ำตำลทรำยดิบ ตลำดนิวยอร์ค ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ รำคำน้ำตำลทรำยดิบขยับสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี
โดยในช่วงไตรมำสที่ 1 รำคำน้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์ค มีรำคำเคลื่อนไหวอยู่ที่ 14 - 16 เซนต์ต่อปอนด์ โดยรำคำเทรดเฉลี่ยอยู่ที่ 15.50
เซนต์ต่อปอนด์ ในไตรมำสที่ 2 รำคำเฉลี่ยของไตรมำส ก็ปรับตัวสูงขึ้นอีกเป็น 17 เซ็นต์ต่อปอนด์ โดยปัจจัยหลักๆ มำจำกผลผลิตจำก
ทำงประเทศผู้ผลิตหลัก คือ บรำซิล ซึ่งในฤดูกำรผลิตปี 2564/2565 ผลผลิตในภำคกลำงตอนใต้ของบรำซิลจะลดลงจำก 600 กว่ำล้ำน
ตันอ้อย มำอยู่ที่ 510 ล้ำนตันอ้อย คิดเป็น 15% สำเหตุมำจำกสภำวะแห้งแล้งรุนแรง และผลผลิตน้ำตำลลดลงจำก 38 ล้ำนตันน้ำตำล
มำอยู่ที่ 30 - 31 ล้ำนตันน้ำตำล และผลผลิตเอทำนอล จำก 30 พันล้ำนลิตร มำอยู่ที่ 26 พันล้ำนลิตร ในปีกำรผลิตของประเทศบรำซิล
ที่ 2564/2565
ในส่วนของรำคำน ้ำมันดิบปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน ขยับจำกรำคำเทรดต้นปีที่บริเวณ 70 เหรียญสหรัฐฯ มำอยู่ที่ 80
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ช่วยซัพพอร์ตรำคำน้ำตำล ถึงแม้ว่ำค่ำของเงินเรียลของบรำซิลเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ จะค่อนไป
ในแดนอ่อนค่ำ สู่ระดับอ่อนสุดที่ 5.97 เรียลต่อเหรียญสหรัฐฯ แต่รำคำของน้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์ค ยังปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อเนื่อง
มำจำกกองทุน และนักเก็งกำไร ที่เข้ำมำเปิดสถำนะซื้อน้ำตำลอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี 2564 ผู้ผลิตหลักอย่ำงบรำซิลจึงยังคงสัดส่วนกำร
ผลิตน้ำตำล ต่อเอทำนอล ที่ 46 : 54 เปอร์เซนต์ ในทำงตอนกลำง และใต้ของประเทศบรำซิล ไม่เปลี่ยนแปลงจำกปีก่อนหน้ำ
ในไตรมำส 3 และ 4 ระดับรำคำน้ำตำลตลำดโลกมีกำรขยับตัวสูงขึ้นต่อ โดยทำรำคำสูงสุดที่รำคำ 20.61 เซนต์ต่อปอนด์
ในช่วงเดือนตุลำคม 2564 โดยสรุป กำรเคลื่อนไหวของรำคำน้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์ค ปี 2564 ระดับรำคำน้ำตำลปรับตัวในทิศทำงที่ดี
ขึ้น โดยรำคำเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 18 - 21 เซนต์ต่อปอนด์ จำกระดับรำคำ 14 - 16 เซนต์ต่อปอนด์ ในปี 2563 อีกทั้งกำรวิกฤติโรคระบำด
โควิด - 19 ในประเทศเริ่มคลี่คลำย มีกำรฉีดวัคซีนให้กับประชำกรเป็นส่วนใหญ่แล้ว และเริ่มเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564
โดยมีกำรผ่อนปรนกฎระเบียบของกำรกักตัว
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ทำงบริษัทฯ คำดว่ำ ปี 2565 ด้วยภูมิอำกำศที่เอื้ออ ำนวยจะท ำให้ผลผลิตอ้อยและน ้ำตำลเพิ่ม ขึ้ น ส่งผลโดยตรงให้
อุตสำหกรรมน้ำตำลไทย มีแนวโน้มดีขึ้นตำมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ กำรบริโภคน้ำตำลในประเทศจำกผู้บริโภคโดยตรงจะเพิ่มขึ้นจำก
กำรเปิดประเทศและอุตสำหกรรมต่อเนื่อง เช่น อำหำร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น
(3) ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีลักษณะพิเศษแตกต่ำงจำกพืชชนิดอื่น เนื่องจำกมีกำรกำหนดกรอบกติกำที่ชัดเจนที่ผู้เกี่ยวข้องใน
อุตสำหกรรมนี้จะต้องปฏิบัติตำม และมีหน่วยงำนของรัฐทำหน้ำที่กำกับดูแล โดยเฉพำะพระรำชบัญญัติอ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ.
2527 เป็นกฎหมำยที่กำกับดูแลระบบอุตสำหกรรมอ้อยและน้ำตำลทรำยตั้งแต่กำรบริหำรจัดกำรในไร่อ้อย กำรผลิตในโรงงำนน้ำตำล
และกำรส่งออก ตลอดจนกำรแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่ำงชำวไร่อ้อยและโรงงำนน้ำตำล โดยตลอดระยะเวลำที่ใช้บังคับพระรำชบัญญัติ
อ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 มำจนถึงปัจจุบัน ผลของกำรใช้บังคับกฎหมำยได้ยึดหลักเหตุผล และควำมสมำนฉันท์เพื่อแก้ไข
ปัญหำระบบอุตสำหกรรมอ้อยและน้ำตำลทรำยให้มีเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจด้วยดี และสำมำรถสร้ำงสมดุลแห่งประโยชน์ตำมระบบ
แบ่งปันผลประโยชน์เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย ในระบบอุตสำหกรรมอ้อยและน้ำตำลทรำย
ตั้งแต่ปี 2563 ทำงภำครัฐได้มอบนโยบำยให้สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย (สอน.) เร่งรัดกำรปรับแก้พ.ร.บ.
อ้อยและน้ำตำล พ.ศ. 2527 ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สำมำรถนำน้ำอ้อยไปผลิตสินค้ำชนิดอื่นที่ไม่ใช่น้ำตำลทรำยเพียงอย่ำงเดียว เพื่อเพิ่ม
แหล่งรำยได้เข้ำสู่ระบบอุตสำหกรรมอ้อยและน้ำตำลทรำย เป็นกลไกสำคัญในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่ในอนำคตที่มี
ศักยภำพในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New S-Curve) ซึ่งจะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจของไทยอย่ำงอ้อย และเกิด
ผลิตภัณฑ์ฐำนชีวภำพที่มีควำมหลำกหลำย ได้แก่ พลำสติกชีวภำพ (Bioplastic) เคมีชีวภำพ (Biochemical) และชีวเภสัชภัณฑ์
(Biopharmaceuticals) รับกับมำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพของไทย ปี 2561 - 2570
กำรจัดสรรส่วนแบ่งรำยได้ของระบบระหว่ำงโรงงำนน้ำตำล และเกษตรกรชำวไร่อ้อยภำยใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 :
30 ยังคงเดิม ตำมพระรำชบัญญัติอ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 มีบทบัญญัติ 11 หมวด 87 มำตรำ เพื่อควบคุมกำรเข้ำมำทำธุรกิจ
ของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ และในปีนี้มีกำรพิจำรณำแก้ไขร่ำง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตำลทรำย เรื่องกำรนำกำกอ้อย และกำกตะกอนกรอง
เข้ำสู่ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งทำง 3 สมำคมโรงงำนน้ำตำลทรำยยังไม่เห็นชอบในเรื่องนี้ และคัดค้ำนกำรแก้ไขร่ำง พ.ร.บ.อ้อยและ
น้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ในมำตรำ 4 โดยร่ำงแก้ไขดังกล่ำวเสนอให้ กำกอ้อย และกำกตะกอนกรองเป็นผลพลอยจำกกำรผลิตน้ำตำล
เพื่อนำไปคำนวณในระบบแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งทำง 3 สมำคมโรงงำนน้ำตำลทรำย ย้ำว่ำกำรปรับปรุงร่ำงกฎหมำยจะต้องสร้ำงควำม
เป็นธรรมทุกฝ่ำย
ส่วนนโยบำยกำรขำยน้ำตำลภำยในประเทศ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย (สอน.) ยังคงประกำศรำคำ
จำหน่ำยน้ำตำลทรำยภำยในรำชอำณำจักร ประจำฤดูกำรผลิตปี 2564/2565 ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มไว้ เช่นเดิม ดังต่อไปนี้
1. น้ำตำลทรำยขำว รำคำกิโลกรัมละ 17.25 บำท (สิบเจ็ดบำทยี่สิบห้ำสตำงค์ถ้วน)
2. น้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ รำคำกิโลกรัมละ 18.25 บำท (สิบแปดบำทยี่สิบห้ำสตำงค์ถ้วน)
เพื่อเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนปัจจัยกำรผลิตแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อยในแนวทำงที่เหมำะสม และเป็นไปตำมพันธกรณี
ภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก (World Trade Organization : WTO) เพื่อให้ได้ฐำนข้อมูลของเกษตรกรชำวไร่อ้อยที่เป็นปัจจุบัน ซึ่ง
สำมำรถน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ และก ำหนดนโยบำยของอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำยในอนำคตได้ จะเห็นได้ว่ำนโยบำย
กฎระเบียบต่ำงๆ ที่ออกโดยคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย ล้วนมีผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิต และผลประกอบกำรของบริษัท
ส่วนมำตรกำรแก้ไขปัญหำอ้อยไฟไหม้ เพื่อลดปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM2.5) ในฤดูหีบอ้อยปี 2563/2564 ต่อเนื่องมำ
ในฤดูหีบ 2564/2565 ด้วย โดยสำระสำคัญของนโยบำยในปีกำรผลิตที่กำลังจะเริ่มขึ้นนั้น ให้โรงงำนสนับสนุนเงินให้กับชำวไร่อ้อยที่ส่ง
อ้อยสดคุณภำพดี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดปริมำณอ้อยไฟไหม้เหลือ 20% ปริมำณอ้อยสด 80% กำลังเป็นควำมท้ำทำยอีกครั้งสำหรับ
ชำวไร่อ้อยและโรงงำนน้ำตำล เมื่อวิถีกำรตัดอ้อยแบบเดิมๆ เปลี่ยนไป เพื่อให้สอดรับกับนโยบำยของรัฐบำลว่ำด้วยกำรลดปริมำณฝุ่น
ละอองขนำดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
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ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ ได้ติดตำมควำมเสี่ยงจำกนโยบำยภำครัฐ เหล่ำนี้อย่ำงต่อเนื่องและใกล้ชิด เพื่อก ำหนดแนวทำงกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนในส่วนที่ เกี่ยวข้องให้สำมำรถปฏิบัติงำนสอดรับกับนโยบำยของทำงภำครัฐได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสม
ต่อไปในลำดับต่อไป
(4) ความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสียจากระบบการให้สินเชื่อชาวไร่อ้อย (เงินเกี๊ยว)
ในกำรประกอบกิจกำรโรงงำนน้ำตำลจะมีกำรปล่อยเงินกู้ หรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ให้กับชำวไร่เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กำรเพำะปลูกอ้อย หรือที่เรียกว่ำ “กำรเกี๊ยวอ้อย” ซึ่งเป็นเสมือนกับกำรจองอ้อยสำหรับเข้ำหีบในโรงงำนภำยหลังจำกที่อ้อยโตขึ้น
พร้อมตัด จะเป็นเวลำเดียวกับที่โรงงำนน้ำตำลเริ่มเปิดหีบอ้อย เกษตรกรชำวไร่อ้อยจะตัดอ้อยและส่งอ้อยให้กับโรงงำนและรับเงินค่ำ
อ้อย โดยมีกำรหักเงินกู้ยืมหรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ออก ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเกี๊ยวอ้อยคือ ชำวไร่ไม่สำมำรถส่งอ้อยหรือจ่ำยชำระ
เงินส่งเสริม (เงินเกี๊ยว) คืนได้ตำมระยะเวลำที่กำหนดซึ่งอำจมีสำเหตุมำจำกภัยธรรมชำติ สภำพภูมิอำกำศ หรือควำมแห้งแล้งที่ทำให้ผล
ผลิตอ้อยลดลง หรือเกิดควำมเสียหำยจำกโรคระบำด ส่งผลให้หนี้ที่เกิดจำกกำรเกี๊ยวอ้อยกลำยเป็นหนี้เสีย จึงทำให้บริษัทต้องตั้งสำรอง
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยควำมเสี่ยงดังกล่ำวจึงได้มีกำรพัฒนำระบบกำรเกี๊ยวอ้อยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดย
นำระบบดำวเทียม (Geographic Information System : GIS) ในกำรตรวจสอบและสำรวจพื้นที่ปลูกอ้อยมำช่วยในกำรลดปัญหำ
กำรอ้ำงสิทธิควำมเป็นเจ้ำของไร่อ้อยและยังใช้สำหรับกำรวำงแผนกำรจัดหำอ้อย อีกทั้งบริษัทได้พัฒนำโปรแกรมบนแท็บเล็ต เพื่อกำร
ติดตำมอ้อยและหนี้สินของเกษตรกรแต่ละรำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงพัฒนำระบบฐำนข้อมูลชำวไร่ทั้งในด้ำนควำมสำมำรถใน
กำรเพำะปลูก ลักษณะกำรก่อหนี้ ข้อมูลหลักประกัน ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำระหนี้ เพื่อช่วยวิเครำะห์วงเงินในกำรให้สินเชื่อที่
เหมำะสมกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้และมูลค่ำทรัพย์สินค้ำประกัน
(5) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศยังคงส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ
เนื่องจำกบริษัทมีกำรส่งออกน้ำ ตำลประมำณร้อยละ 70 - 80 ของยอดขำย รวมถึงมีกำรนำเข้ำเครื่องจักร อุปกรณ์ และกำรดำเนิน
ธุรกิจในต่ำงประเทศ แต่อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทได้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของอัตรำ
แลกเปลี่ยนและพิจำรณำท ำสัญญำตรำสำรอนุพันธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ ยงอัตรำแลกเปลี่ยน (Derivative contract for foreign
currency hedging) อันได้แก่ กำรทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward contract) สัญญำสิทธิในกำรซื้อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศ (options contract) เป็นต้น รวมถึงกำรบริหำรอัตรำแลกเปลี่ยนแบบ Natural Hedge โดยกำรนำเงินจำกกำร
ขำยผลิตภัณฑ์น้ำตำลที่เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศมำจ่ำยชำระค่ำใช้จ่ำยที่เป็นเงินสกุลต่ำงประเทศเดียวกัน
กำรก ำหนดรำคำอ้อยผ่ำนระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 ทำให้ต้นทุนค่ำอ้อยของบริษัทซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ กับ
รำยได้ของบริษัทมีอัตรำแลกเปลี่ยนในทิศทำงเดียวกัน นอกจำกนี้ยังมีกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิด
เพื่อให้บริษัทสำมำรถดำเนินกำรได้ทันต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจำกรำยกำรข้ำงต้น ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ทำสัญญำเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยำวเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ (ดอลล่ำร์
สหรัฐ) ด้วยอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว จึงได้มีนโยบำยกำรทำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยง โดยทำสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและ
อัตรำดอกเบี้ย (Cross Currency Swap) ทั้งหมด โดยมีระยะเวลำเท่ำกัน กับสัญญำเงินกู้ในกำรชำระเงินเงินต้นและดอกเบี้ย โดยจะ
ชำระสุทธิเทียบเท่ำกับเงินบำทที่เคยได้รับจำกกำรกู้และใช้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ บริษัทฯ จึงไม่มีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสัญญำดังกล่ำว
(6) ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศลาว และกัมพูชา
โครงกำรทั้งสองประเทศเป็นโครงกำรที่ริเริ่มธุรกิจน้ำตำลในต่ำงประเทศของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับพื้นที่สัมปทำนจำก
ภำครัฐในกำรเพำะปลูกอ้อยและได้รับอนุญำตในกำรก่อสร้ำงโรงงำนน้ำตำล ซึ่งบริษัทฯ ได้บริหำรควำมเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้
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1) ปริมำณอ้อยไม่เพียงพอต่อกำรผลิต อันสืบเนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศที่แปรปรวน ภัยธรรมชำติ ศัตรูพืชระบำด รวมถึง
สภำพดินที่ได้รับสัมปทำนมีควำมเสื่อมโทรม จึงทำให้มีควำมผันผวนของปริมำณอ้อยเข้ำหีบในแต่ละปี และส่งผลให้ผลผลิตต่อพื้นที่มีไม่
มำกพอที่จะถึงจุดคุ้มทุนกำรผลิต
2) ปัญหำในกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรขำดเทคโนโลยีในกำรเพำะปลูกอ้อยในพื้นที่ขนำดใหญ่ กำรขำดโครงสร้ำงพื้นฐำน
ได้แก่ ถนน ระบบขนส่ง รวมถึงกำรขำดแคลนแรงงำนในกำรเพำะปลูกและบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ เป็นต้น ซึ่งกำรปรับปรุงแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำวต้องใช้เวลำในกำรพัฒนำมำกกว่ำแผนที่วำงไว้
3) กำรควบคุมจำกหน่วยงำนภำครัฐ โดยเฉพำะโครงกำรลงทุนในประเทศกัมพูชำ ประสบปัญหำในเรื่องนโยบำยพื้นที่
สัมปทำน ควำมไม่ชัดเจนของพื้นที่สัมปทำนกับพื้นที่ที่ชำวบ้ำนทำกิน นโยบำยที่เกี่ยวกับภำษีอำกร รวมถึงควำมไม่ชัดเจนเรื่องกฎเกณฑ์
กฎระเบียบทำงรำชกำรของประเทศนั้นๆ ที่มีกำรแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ซึ่งอำจส่งผลให้เกิดปัญหำข้อพิพำทกับชุมชน แต่อย่ำงไรก็ตำม
ประเด็นดังกล่ำวยังคงเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญและพร้อมที่จะบริหำรจัดกำรหรือแก้ไขให้ถูกต้องและเหมำะสม
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำที่บริษัทฯ เข้ำไปลงทุนได้มีกำร
ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำในกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีกำรเพำะปลูกและกำรจัดกำร แต่เนื่องจำกวิกฤตโรค COVID-19 ระบำดอยู่ในหลำยภูมิภำค
ต่ำงๆ ของโลก รวมถึงภูมิภำคเอเชียด้วย ทำให้สภำพเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย และส่งผลให้โครงกำรในต่ำงประเทศของบริษัทฯ ประสบ
ภำวะขำดทุนอย่ำงต่อเนื่อง แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทก็ได้ริเริ่มสำรวจพื้นที่สัมปทำนอีกครั้ง เพื่อจะได้ทรำบว่ำพื้นที่สัมปทำนเพำะปลู ก
ของบริษัทฯ คงเหลือเท่ำไร และจะเริ่มจัดทำ Master Plan และแผนงำนประจำปีให้สอดคล้องกับพื้นที่สัมปทำนเพำะปลูกดังกล่ำว ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงทิศทำงของบริษัท ฯ ที่ยังต้องกำรสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศอยู่
(7) ความเสี่ยงจากการสรรหาและรักษาบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจำเป็นต้องพึ่งพำบุคลำกรเป็นหลัก ตลอดจนจำเป็นต้องมีทั้งปริมำณบุคลำกรที่เพียงพอและมี
คุ ณ ภำพ เพื ่ อ สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ ก ลยุ ท ธ์ ข องบริ ษ ั ท ประสบผลส ำเร็ จ บริ ษ ั ท ฯ เล็ งเห็ น ควำมจ ำเป็ น ที ่ จ ะต้ อ งยกระดั บ
กระบวนกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และอีกสิ่งที่จะขำดไม่ได้ คือกำรให้ควำมสำคัญ เรื่อง
อำชีวะอนำมัยและควำมปลอดภัยแก่สุขภำพของพนักงำน (Occupational Health and Safety from COVID-19) ที่จะต้องมีสุขภำพ
แข็งแรงและปลอดจำกกำรติดเชื้อโควิด - 19
ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญกับภำวะวิกฤตหลังโควิด – 19 ซึ่งเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่ง บริษัทฯ จึงได้จัดสรร
งบประมำณและมีมำตรกำรรองรับต่ำงๆ ได้แก่ “กำรจัดสวัสดิกำรเพื่อสุขภำพพนักงำนในช่วงวิกฤติโควิด - 19” โดยมีกำรทำประกัน
กลุ่มที่ให้ควำมคุ้มครองเรื่องค่ำรักษำพยำบำลโควิด - 19 เพื่อให้พนักงำนมั่นใจว่ำจะได้รับกำรรักษำพยำบำลและดูแลอย่ำงเหมำะสม
รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนได้รับกำรฉีดวัคซีนให้ครบตำมมำตรฐำนอย่ำงรวดเร็ว บริษัทฯ ยังได้มีกำรประกำศ “มำตรกำรและ
แผนงำนในช่วงสภำวะวิกฤต” เพื่อให้พนักงำนสำมำรถทำงำนจำกที่บ้ำน (Work From Home) และกำรจัดสถำนที่ทำงำนให้ลดโอกำส
ในกำรติดเชื้อโควิด - 19 และบริษัทฯ ยังคงรักษำมำตรฐำนกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร ให้สำมำรถตอบสนองต่อ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อช่วยพัฒนำกำรทำงำนและเอื้อประโยชน์ต่อกำรใช้ชีวิตในภำวะปกติใหม่ (New Normal) โดยเพิ่ม
ช่องทำงอบรมแบบ ออนไลน์ทั้งรูปแบบที่พัฒนำช่องทำงเอง และกำรใช้บริกำรจำก Outsources นอกเหนือจำก In class Training
โดยแบ่งเนื้อหำให้พนักงำนสำมำรถเลือกได้ทั้งด้ำนวิชำชีพ (Hard Skill) และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Soft Skill) บริษัทฯ ได้เริ่มมีกำร
พิจำรณำข้อมูลเรื่องควำมแตกต่ำงของกลุ่มอำยุ (Generation Gap) ในกำรออกแบบแผนพัฒนำและจัดสวัสดิกำรพนักงำน อีกทั้ง
ส่งเสริมให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ภำยในองค์กร (Knowledge Management) กำรถ่ำยทอดแบ่งปันควำมรู้ภำยในสำย
งำนและภำยในองค์กร (Knowledge Sharing & Cross Functional Training) เพื่อให้เกิดกำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงวิธีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนสร้ำงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศกำรทำงำนที่เอื้อต่อกำรเสนอและรับฟังควำมคิด
ซึ่งกันและกัน บนพื้นฐำนค่ำนิยมหลักขององค์กร ควบคู่กับกำรพัฒนำ “โปรแกรมกำรบริหำรและประเมินผลงำนแบบออนไลน์ ” (EPerformance Management System) ให้มีควำมสัมพันธ์กับระบบบริหำรค่ำจ้ำงและผลประโยชน์ที่จูงใจให้อยู่ในระดับที่สำมำรถ
42

รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
แข่งขันได้ในอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและสร้ำงหลักประกันควำมมั่งคงในระยะยำวให้แก่พนักงำน อันจะ
เป็นกำรช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรที่องค์กรจะสรรหำบุคลำกรที่มีคุณภำพจำกภำยนอกองค์กร และสำมำรถรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
(8) ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
ปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ได้สร้ำงควำมเสียหำยและส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก ประเทศไทยเองก็
ต้องรับมืออย่ำงหนักกับสถำนกำรณ์ที่พบผู้ติดเชื้ออย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรระบำดหนักในช่วงเดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2564
ถึงแม้รัฐบำลจะมีประกำศมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรปิดสถำนที่และระงับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงของกำรแพร่เชื้อ
รวมถึงสนับสนุนให้ทำงำนจำกทีบ่ ้ำน (Work from Home)
ทั้งนี้ ธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นธุรกิจผลิตน้ำตำลที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเพื่อ ให้กำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงมีแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ดังนี้
- ตั้งคณะทำงำนและจัดทำแผนบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงและหำแนวทำงกำรรับมือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที
- จัดหำเครื่องมือในกำรตรวจคัดกรองและอุปกรณ์ป้องกันต่ำงๆ ตลอดจนกำหนดมำตรกำรควบคุมกำรระบำดและ
ป้องกันดูแลพนักงำนอย่ำงเพียงพอ
- จัดเตรียมควำมพร้อมในกำรดูแลพนักงำนหรือผู้ติดเชื้อในพื้นที่สถำนประกอบกำร (ศูนย์พักคอย) และฝึกซ้อมแผน
ดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
- จัดทำประกันภัยโรคโควิด – 19 แก่พนักงำน และสนับสนุนให้พนักงำนได้รับวัคซีนอย่ำงทั่วถึง โดยช่วยอำนวย
ควำมสะดวกในกำรจัดหำวัคซีนผ่ำนสิทธิประกันสังคม และช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัคซีนทำงเลือกให้
พนักงำน
- ทบทวนงบประมำณและจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์
ซึ่งผลจำกกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว ทำให้บริษัทมีพนักงำนติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ 2.43 ของพนักงำนในเครือ
ทั้งหมด และเท่ำที่ผ่ำนมำยังไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของบริษัทแต่อย่ำงใด
(9) ความเสี่ยงจากการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ปัจจุบันภัยคุกคำมและกำรก่ออำชญำกรรมทำงไซเบอร์สำมำรถสร้ำงควำมเสียหำยต่อระบบฐำนข้อมูลของทั้งระดับหน่วยงำน
และระดับบุคคลอย่ำงรวดเร็ว กำรป้องกันหรือกำรรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์จึงต้องอำศัยควำมรวดเร็วในกำรประสำนงำนกับทุก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรดูแลรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่ำงต่อเนื่อง โดยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินธุรกิจ กำรควบคุมประสิ ทธิภำพกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรดำเนินงำน เทคโนโลยี
สำรสนเทศจึงมีบทบำทสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจมำกขึ้น โดยเฉพำะพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลใน
วันที่ 1 มิถุนำยน 2565 บริษัทฯ จึงดำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถป้องกัน และรับมือควำมเสี่ยงได้อย่ำงทันท่วงที โดยมอบหมำยให้
KSL IT Center บริษัทย่อยของเคเอสแอล เป็นผู้จัดทำแผนงำนและดำเนินกำรป้องกันภัยคุกคำมจำกไซเบอร์ ดังนี้
1. ควบคุมควำมปลอดภัยในด้ำนกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลของผู้ใช้งำน และประกำศใช้นโยบำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศกลุ่มบริษัทเคเอสแอล
2. ดำเนินกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์ (Hardware) และโปรแกรม (Software) อย่ำงสม่ำเสมอ โดยแยกเป็น
a. กำรบำรุงรักษำอุปกรณ์ตำมแผนกำรบำรุงรักษำประจำปี
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b. จัดกำรทดสอบโปรแกรมและประเมิน Patch/Update ต่ำงๆ เพื่อศึกษำผลกระทบก่อนที่จะ Deploy ไปตำมส่วน
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ
3. ติดตั้งระบบ Anti-Virus ในระดับ End-Point เพื่อตรวจจับภัยคุกคำมทำง Cyber และเป็น Real Time Protection และ
มี Firewall ทำหน้ำที่ป้องกันกำรโจมตีจำกภำยนอก รวมถึงมีระบบ Network Access Control (NAC) เพื่อคอยควบคุม
หรือตรวจจับกำรโจมตีในรูปแบบต่ำงๆ ด้วยกำรทำ Decoy เพื่อจำกัดวงควำมเสียหำยและป้องกันระบบที่ถูกโจมตี
4. มีกำร Backup Data ในระบบงำนที่เป็น Critical ในลักษณะกำรทำงำนแบบ D/R ที่สำมำรถกู้คืนระบบได้จำก Second
Site ได้ภำยใน 3 ชั่วโมง และ Backup ถึง 30 รอบในกำรกู้คืนแต่ละระบบ
2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติวาระที่นาเสนอ
ตระกูลชินธรรมมิตร์และบริษัทของตระกูลชินธรรมมิตร์ถือหุ้นในบริษัทมำกกว่ำ ร้อยละ 60 ของจำนวนทุนเรียกชำระแล้ว
ทั้งหมด สัดส่วนดังกล่ำวทำให้กลุ่มตระกูลชินธรรมมิตร์สำมำรถควบคุมกำรออกเสียงลงมติในวำระที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ สำมำรถ
จัดกำรควำมเสี่ยงจำกกำรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะไม่เห็นชอบวำระที่คณะกรรมกำรเสนอเพื่อพิจำรณำได้ตำมสมควรแล้ว
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเป็นกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมและแสดงควำมโปร่งใสของกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบและ
สำมำรถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 6 ท่ำนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
กฎหมำยและมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ท่ำน ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยและกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนด ดังนั้นจึง
มีกำรถ่วงดุลอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรในระดับที่เหมำะสม นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่ปฏิบัติงำนเป็นอิสระ
ตำมควำมเหมำะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งมีหน้ำที่หลักในกำรดูแลระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบ
ภำยใน
2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ไม่มี –
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) ได้ดำเนินธุรกิจมำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2488 มีทุนจดทะเบียน 2,205 ล้ำนบำท มีสถำนะ
เป็นบริษัทมหำชนจดทะเบียนซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มีนำคม 2548 โดยใช้สัญลักษณ์
“KSL”
ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของโรงงำนผลิตน้ำตำลในประเทศไทย ด้วยกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ
ให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่ำและส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กร รวมถึงกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักกำรที่ดีอันเป็นสำกลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและด ำรงรักษำควำมเป็นเลิศ ใน
คุณธรรม อันเป็นคุณค่ำพื้นฐำนขององค์กรชั้นนำ
ในปี 2564 ได้ทำกำรจัดตั้งบริษัทคุณชวน จ ำกัด ขึ้นมำอยู่ภำยใต้ควำมดูแล บริษัทคุณชวน จำกัด ถือว่ำเป็นองค์กรที่ไม่
แสวงหำผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนและสังคมให้มรี ำยได้ และนำภูมิปัญญำชำวบ้ำนมำพัฒนำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ศึกษำประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนที่สำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
สำมำรถสร้ำงผลกระทบเชิงบวกทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงแท้จริง
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่ธุรกิจ

จำกรูปกำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำแสดงให้เห็นว่ำ ต้นน ้ำของธุรกิจคืออ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ทำงกลุ่มบริษัทฯได้เล็งเห็นถึง
ควำมสำคัญดังกล่ำวจึงต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภำพ ซึ่งหำกได้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภำพจะส่งผลให้ได้สิ นค้ำที่ดี
ตำมมำด้วยเช่นกัน
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
กลุ่มบริษัทได้ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยเริ่มจำกกำรกำหนดประเด็นสำคัญด้ำนควำมยั่งยืน (ระหว่ำงปีกำรเงินของบริษัท คือ
วันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 - 31 ตุลำคม พ.ศ. 2563) โดยมีผู้ส่วนเสียที่สำคัญทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท ซึ่งถือเป็นกระบวนกำร
ที่สำคัญที่จะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมมั่นคงแก่บริษัท บริษัทมีกระบวนกำรประเมินประเด็นสำคัญ กำรรวบรวมและประมวลผล
ข้อมูล กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย กำรดำเนินงำนด้ำนสังคม ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อมูลมีควำมถูกต้องและ
ครบถ้วน และเพื่อให้มั่นใจว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน
กลุ่มผู้ส่วนเสียที่สำคัญทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท มีดังนี้
1. เกษตรกรไร่อ้อย
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
1. กำรส่ งเสริม มำกขึ ้ นทั ้ งทำงด้ำ นเทคโนโลยี และกำรจั ดกำรบริ หำรเงิ นทุน
หมุนเวียน
2. กำรส่งเสริม และสนับสนุน ในด้ำนนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือและ
อุปกรณ์กำรทำกำรเกษตร
3. รำคำอ้อยที่เหมำะสม
4. ผลตอบแทนและรำยได้ที่เป็นธรรม
5. สภำพแวดล้อม ปัญหำมลพิษ บริเวณรอบ ๆ โรงงำน
กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ
1. พัฒนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับเกษตร
ผู้มีส่วนได้เสีย
2. สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภำพให้กับเกษตรกร
3. รำคำน้ำตำลตลำดโลกสูงขึ้น ส่งผลต่อรำคำอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้ำย
4. คัดเลือกเกษตรกรที่ผ่ำนเกณฑ์และจ่ำยผลตอบแทนตำมคุณภำพของกำรทำ
กำรเกษตร กำรปลูกอ้อยที่มีคุณภำพ
5. ดูแลสภำพแวดล้อม บริเวณรอบ ๆ โรงงำนไม่ให้เกิดมลพิษ
2. ผู้ถือหุ้น
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

3. คู่ค้า/ผู้รับเหมา
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

1. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม
2. กำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงต่อเวลำ ในหลำกหลำยช่องทำงที่เข้ำถึงง่ำย
3. มีผลกำรดำเนินงำนที่เติบโต สร้ำงผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น
1. ปฏิบัติตำมแนวทำงและกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
2. มีช่องทำงส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูลและสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่
หลำกหลำย
3. มีกำรลงทุนเพื่อสร้ำงควำมเจริญเติบโต

1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่โปร่งใสยุติธรรม
2. กำรจ่ำยสินค้ำ/ค่ำจ้ำงตรงเวลำ
3. รำคำที่เหมำะสม
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กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

4. พนักงาน
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

5. ลูกค้า
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

1. กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นลำยลักษณ์อักษร ง่ำยต่อกำร
เข้ำใจ และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
2. มีขั้นตอนตรวจรับงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรมและชำระค่ำสินค้ำหรือค่ำจ้ำงใน
เวลำที่เหมำะสม
3. มีกำรกำหนดคุณสมบัติของคู่ค้ำที่มีสิทธิเข้ำเสนอรำคำและประกำศให้ทรำบโดย
ทั่วกันซึ่งข้อมูลและเงื่อนไขกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้ำที่มีสิทธิเสนอ
รำคำโดยวิธีที่เปิดเผยและเท่ำเทียมกัน

1. ได้รับค่ำตอบแทน และสวัสดิกำรที่เหมำะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
2. กำรพัฒนำศักยภำพที่จำเป็นต่อกำรทำงำน และควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
3. มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและเป็นธรรม
1. สื่อสำรผลกำรดำเนินงำนของบริษัทไปสู่พนักงำนในทุกระดับ
2. ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพแก่ พนักงำนโดยพัฒนำกำรประเมินผลกำร
ดำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ ทักษะ ควำมรู้ให้แก่พนักงำน โดยมีช่องทำงกำร
เรียนรู้ที่เหมำะสมกับพฤติกรรมของพนักงำน และมีหัวข้อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย

1. สินค้ำตรงตำมคุณภำพและได้มำตรำฐำน มีกำรส่งมอบตรงเวลำ
2. กำรพัฒนำกำรให้บริกำรทำงช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภำพ
รวดเร็ว ตรงกับปัญหำและควำมต้องกำร
3.กำรมีมำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภัยของขอมูลส่วนตัวของลูกค้ำ และกำรไม่
ละเมิดข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ำ
1. พัฒนำกำรผลิตสินค้ำ ภำชนะบรรจุ และกำรส่งมอบที่ตรงตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ
2. มีกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบและช่องทำงกำรให้กำรบริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อให้กำรบริกำรมีประสิทธิภำพ และสำมำรถแก้ปัญหำให้ลูกค้ำได้อย่ำง
รวดเร็วอยู่เสมอ ด้วยกำรใช้ข้อมูลควำมพึงพอใจ และคำแนะนำจำกลูกค้ำ
3. กำรปฏิบัติตำมนโยบำยขององค์กร ในเรื่องกำรปกป้องคุมครองข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้ำ อย่ำงเคร่งครัด โดยกำหนดให้กำรดำเนินงำนเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลต้องกระทำด้วยควำมระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นไปตำมขั้นตอนที่กำหนด
ไว้เท่ำนั้นกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้จำกัดเพียงเท่ำที่จำเป็นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น
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6. เจ้าหนี้
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
7. ชุมชน/สังคมและสิ่งแวดล้อม
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

8. หน่วยงานภาครัฐ
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

1. ชำระหนี้ตรงเวลำ
2. แผนงำนสำหรับกำหนดชำระหนี้
1.ปฏิบัติตำมสัญญำและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่ำงเคร่งครัด

1. กำรมีส่วนร่วมและให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อบรรเทำสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดเชื้อไวรัส COVID-19
2. กำรลดภำวะและผลกระทบจำกกำรผลิตของโรงงำน
3. กำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน
1. ดำเนินกำรจัดส่งข้ำวของเครื่องใช้/สิ่งของที่จำเป็นให้กับชุมชนโดยรอบ
2. ประเมินผลกระทบของกำรดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ดำเนินกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง
เปิดโอกำสให้ชุมชน ได้เข้ำร่วมในกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำงๆของบริษัท

1. ปฎิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำย
2. ร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของหน่วยงำนภำครัฐ
1. ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐในกำรพัฒนำท้องถอิ่นตำมควำมเหมำะสม
2. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ และรักษำควำมสัมพันธ์ในทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและ
โปร่งใส่ เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนด้ำนต่ำงๆ ของภำครัฐให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่ำ ด้วย กำรส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำนอย่ำงประหยัด บริษัทสนับสนุนกำรนำวัสดุกลับมำใช้ใหม่ และบริษัทยังให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งกับกำร
ใช้วัตถุดิบและของเหลือใช้ให้คุ้มค่ำที่สุดโดยหมุนเวียนไปใช้ในกระบวนกำรผลิตต่ำงๆ ทั้งนื้ สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกใน
รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท บนเว็บไซต์
จำกกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ระบุประเด็น ที่อำจสร้ำงผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท กล่ำวคือ กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อบรรเทำกำรเปลี่ยนแปลงทำงภูมิอำกำศ (climate change) ,
กำรจัดกำรกำรใช้น้ำ และกำรจัดกำรกำกของเสียอุตสำหกรรมและขยะทั่วไป และรวมถึงกำรจัดกำรเพื่อลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
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3.3.2 ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ควำมสำคัญต่อกำรจัดกำรด้ำนพลังงำนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเพื่อไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม และยังช่วยในกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียยังให้ควำมสำคัญต่อประเด็นกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศและภำวะโลกร้อนซึ่งมีสำเหตุจำกกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
กำรสูบน้ำจำกแหล่งน้ำดิบเพื่อนำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตน้ำตำล จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ น้ำใช้ในกระบวนกำรผลิต และ
น้ำใช้ในสำนักงำน น้ำทิ้งจำกกระบวนกำรผลิตน้ำตำลส่วนใหญ่เป็นน้ำจำกระบบหล่อเย็นที่ใช้ในกำรแลกเปลีย่ นอุณหภูมิ โดยน้ำที่ใช้แล้ว
จะถูกส่งเข้ำสู่ระบบบำบัด ด้วยกำรตกตะกอนและลดอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับสภำพธรรมชำติ ก่อนปล่อยออกจำกโรงงำน เพื่อให้มั่นใจ
ว่ ำ คุ ณภำพน ้ำ ที ่ป ล่อ ยออกสู ่แ หล่ งรองรั บน ้ ำเป็น ไปตำมมำตรฐำนที ่ก ำหนด ได้ แ ก่ มำตรฐำนชลประทำน มำตรฐำนกระทรวง
อุตสำหกรรม เป็นต้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของแหล่งรองรับน้ำ ส่วนน้ำใช้ในอำคำรที่บำบัดจนได้
มำตรฐำนแล้วจะถูกน้ำไปใช้ในระบบรดน้ำต้นไป แปลงสำธิตเกษตร และพื้นที่ชุ่มน้ำต่อไป
การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
เพื่อให้ปริมำณวัสดุที่เหลือใช้จำกกระบวนกำรผลิตและกำรบำรุงรักษำของกลุ่มบริษัทฯ มีปริมำณที่ต้องนำไปกำจัดน้อยที่สุด
กลุ่มบริษัทฯ จึงใส่ใจในกำรควบคุมดูแลกำรใช้วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ในกำรบำรุงรักษำอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรเลือกวิธีกำรกำจัด
วัสดุเหลือใช้ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยทุกแห่งจะให้ควำมสำคัญกับกำรคัดเลือกผู้รับกำจัดและวิธีกำรกำจัดว่ำต้อง
ดำเนินกำรอย่ำงรัดกุมและเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด นอกจำกนี้ ยังมีกำรตรวจติดตำมกำรกำจัดของผู้รับกำจัด เพื่อให้มั่นใจว่ำวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วจำกกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับกำรจัดกำรที่ถูกต้องและเหมำะสม เป็นไปตำมมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม
ในกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลทรำย จะมีกำกหม้อกรองซึ่งเป็นส่ วนผสมของดินทรำยและสำรอินทรีย์จำกอ้อยเกิดขึ้น โรงงำน
น้ำตำลทรำยจะนำกำกหม้อกรองนี้ไปผลิตปุ๋ยและสำรบำรุงดินหรือนำไปใส่ในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มคุณภำพของพื้นที่เพำะปลูก
ประเภทขยะ

วิธีกาจัด

ขยะอันตราย

ส่งกำจัด 100 เปอร์เซ็นต์

ขยะไม่อันตราย

รีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต์
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การจัดการก๊าซเรือนกระจก
กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินมำตรกำรเพื่อลดกำรปล่อยเรือนกระจกทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยกำรลดใช้พลังงำนในกระบวนกำร
ผลิตและในสำนักงำน กำรส่งเสริมกำรลดใช้พลังงำนในชุมชน ไปพร้อมกับกำรส่งเสริมกำรเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊ำซเรือนกระจก ด้วยกำร
สร้ำงพื้นที่สีเขียวในโรงงำน กำรปลูกป่ำ และกำรส่งเสริมกิจกรรมป่ำชุมชนทั่วประเทศ ตลอดจนกำรให้ควำมร่วมมือกับทั้งภำครัฐ และ
องค์กรต่ำงๆ
ทั้งนี้ บริษัท โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้อยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรขอดำเนินกำรจดทะเบียน
รับรองกำรจัดทำคำร์บอนฟุตพริ้นใหม่ เนื่องจำกสัญญำฉบับเดิมนั้น สิ้นสุดอำยุกำรรับรอง

ตลอดระยะเวลำกว่ำ 7 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งมั่นในกำรดำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
โดยบูรณำกำรเป้ำหมำยลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเศรษฐกิจ
หมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของกำรพัฒนำสินค้ำ บริกำร เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของทุกคน
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
กลุ่มบริษัทให้ควำมสำคัญและมีมุ่งมั่นในกำรสร้ำงคุณค่ำในกำรดำเนินธุรกิจและสร้ำงผลประโยชน์ให้ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภำค
ส่วนในสังคม เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนตำมเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ทั้งกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ
ภูมิอำกำศ เศรษฐกิจหมุนเวียน และสุขภำพและควำมปลอดภัย ทั้งนื้ สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนของบริษัท
3.4.2 ผลการดาเนินงานด้านสังคม
สิทธิมนุษยชน
กลุ่มบริษัทฯ เคำรพในสิทธิมนุษยชนและกำรปฎิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำย จึงได้ก ำหนดเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตำม
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของกลุ่ม KSL ซึ่งโดยครอบคลุมทั้งกำรปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งพนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ
เจ้ำหนี้ ตลอดจนสังคม
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บริษัทมีแนวปฎิบัติเกี่ยวกับสิทธิของพนักงำน และกำรกำหนดจรรยำบรรณทำงธุรกิจให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐำนเกี่ยวข้อง
ทั้งในเรื่องกำรดูแลสุขภำพ ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรทำงำนตำมมำตรฐำน รวมทั้งพนักงำนสำมำรถส่งข้อเสนอแนะ
หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อฝ่ำยจัดกำร หรือแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบำะแสกำรกระทำควำมผิดมำยังประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ
ส ำนักตรวจสอบภำยในได้ พนักงำนที่แจ้งข้อมูลใดๆแก่บริษัทจะได้รับกำรคุ้มครองไม่ให้ต้องรับโทษหรือกำรเปิดเผยตัวตนเพื่อให้มี
หลักประกันที่เพียงพอว่ำพนักงำนจะไม่ถูกปฏิบัติจำกกำรใช้อำนำจที่ไม่ชอบ
พนักงานและแรงงาน
พนักงำน ถือเป็นทรัพยำกรที่สำคัญต่อบริษัทฯ และกำรดำเนินธุรกิจ กำรส่งเสริมทักษะคุณภำพฝีมือแรงงำน จะส่งผลต่อทั้ง
พนักงำนและบริษัทฯ ในกำรพัฒนำศักยภำพและกำรเจริญเติบโตเพื่อก้ำวสู่ควำมสำเร็จร่วมกัน บริษัทฯ จึงถือปฎิบัติต่อพนักงำนด้วย
ควำมเป็นธรรมตำมหลักธรรมำภิบำลและจริยธรรม กำรบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใสมำโดยตลอด
การเคารพและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
หลักการที่สาคัญในเรื่องนี้ครอบคลุมถึง
1. กำรเคำรพในควำมเป็นส่วนตัวของพนักงำน และจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้น
แต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตำมบทบัญญัติของกฎหมำย
2. กำรปฎิบัติต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม งดเว้นกำรเลือกปฎิบัติต่อบุคคลอื่นให้ต้องเสียสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ อันเนื่องจำกควำม
เหมือนหรือแตกต่ำงกันในทำงใดทำงหนึ่งที่มิได้มีผลต่อกำรปฎิบัติงำน เช่น สภำพร่ำงกำยหรือจิตใจ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ
กำรศึกษำ ฐำนะ เป็นต้น
3. บุคคลควรให้เกียรติและเคำรพศักดิ์ศรี สถำนภำพหรือควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน
กลุ่มบริษัทมีช่องกำรสรรหำพนักงำนทั้งภำยในและภำยนอก โดยผ่ำนกำรทำแบบทดสอบ กำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อให้ได้บุคลำกร
ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับตำแหน่งงำน เข้ำมำร่วมงำนกับองค์กร บนพื้นฐำนของควำมสำมำรถและคุณสมบัติที่เหมำะสมเป็นหลัก ไม่
เลือกปฏิบัติจำกเรื่องเชื้อชำติ สัญชำติ เผ่ ำพันธุ์ สีผิว ศำสนำ สถำนะทำงสังคม เพศ และเพศสภำพ อำยุ ควำมพิกำร แนวคิดทำง
กำรเมือง และสถำนภำพสมรส รวมทั้งยังส่งเสริมให้มีกำรจ้ำงงำนของผู้พิกำร เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้พิกำรได้มีงำนทำ พนักงำนใหม่ทุก
คนจะต้องรับทรำบร่วมกันกับต้นสังกัดเป็นลำยลักษณ์อักษร เกี่ยวกับ รำยละเอียด เป้ำหมำย ตัวชี้วัดหลักของงำนที่ทำตำมระบบของ
บริษัทฯ อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนพนักงำนขององค์กรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ให้มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ เพื่อเป็นกำลังหลักในกำร
พัฒนำองค์กรต่อไป
ในด้านการดูแลพนักงานและแรงงาน บริษัทมีการดาเนินงานด้านพนักงานที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทเน้นเรื่องกำรทำงำนที่บ้ำน หรือ work from home โดยเป็นกำรเน้นกำรทำงำนแบบออนไลน์ และมี
กำรสอบถำมควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของพนักงำนเพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีควบคู่ไปพร้อมกัน
(2) การฝึกอบรมพนักงาน
บริษัทฯ ดำเนินกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์สำหรับพนักงำน KSL ขึ้นภำยใต้ชื่อ “KSL Knowledge Hub” โดยรวบรวม
หลักสูตรที่น่ำสนใจและสื่อควำมรู้ดี ๆ จำกเว็บไซต์ชั้นนำที่น่ำเชื่อถือมำรวมไว้ใน KSL Knowledge Hub รวมทั้งกำรพัฒนำสื่อสำหรับ
ใช้ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่สำหรับรูปแบบกลุ่มย่อย ผ่ำนเว็บไซต์ออนไลน์ซึ่งทีมพัฒนำทรัพยำกรได้ทำกำรพัฒนำขึ้นมำเพื่อให้เกิด
ควำมสะดวกต่อกำรใช้งำนผ่ำนช่องทำงคอมพิวเตอร์และมือถือ ในชื่อ “KSL FRESHY GUIDE” นอกจำกนั้นทีมพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ได้เข้ำร่วมจัดทำโครงกำร “KSL Explorers” ซึ่งเป็นโครงกำรฯ เรียนออนไลน์ร่วมกับสถำบันฝึกอบรม SEAC ในแพลตฟอร์มเว็บไซต์
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YourNextU โดยได้คัดเลือกผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ ทั้งหมด 30 คน ในกำรเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบ Virtual-Class/ Online-Class
เป็นระยะเวลำ 3 เดือน ซึ่งเป็นกำรเริ่มต้นในกำรก้ำวสู่กำรปรับเปลี่ยนกำรเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
(3) การดูแลพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
นอกจำกกำรเน้ นเรื ่อ งกำรท ำงำนที ่บ ้ำ น หรือ work from home ส ำหรับพนัก งำนเพื่ อเป็น กำรรัก ษำมำตรกำร social
distancing แล้ว บริษัทยังได้ดูแลพนักงำนในหลำยๆส่วน เช่น
1. จัดทำประกันสุขภำพ COVID-19 เพิ่มเติมให้แก่พนักงำนทุกคน ทั้งพนักงำนประจำและพนักงำนสัญญำจ้ำง
2. จัดหำหน่วยงำนจำกภำยนอกมำทำกำรตรวจ SWAB
3. ติดต่อ ประสำนงำนกับหน่วยงำนเพื่อจัดเตรียมวัคซีนให้กับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน
ลูกค้า
ลูกค้ำถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่มีควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งที่บริษัทต้องกำรให้ได้รับควำมพึงพอใจ สำหรับทุกควำมเห็น
ควำมพึงพอใจ ปัญหำ ควำมต้องกำร และพฤติกรรมของลูกค้ำล้วนเป็นวัตุดิบสำคัญในกำรกำหนดทิศทำงกำรบริหำรงำนของบริษัท
บริษัทใช้ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในระดับสำกล เช่น ISO 9001:2015, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL, KOSHER
Bonsucro และธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำบริษัทมุ่งเน้นและให้ควำมสำคัญด้ำนคุณภำพ
และมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์สินค้ำ กำรส่งมอบที่ตรงเวลำ และบริกำรในระดับโลก ตลอดจนรักษำควำมลับของลูกค้ำโดยเคร่งครัด โดย
ไม่นำมำเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทำงมิชอบ ตลอดจนกำรจัดช่องทำงกำรติดต่อสำหรับลูกค้ำ เพื่อแนะนำติชม หรือแจ้งข้อร้องเรียน
โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทฯจะได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะประมำณ 40-50 ครั้งต่อปีสำหรับกำรดำเนินกำรของโรงงำนน้ำตำลทรำย
5 แห่ง เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรทำธุรกิจกับบริษัทฯ จะไม่มีข้อขัดแย้งใดๆกับมำตรฐำนที่ลูกค้ำยึดถืออยู่ บริษัทได้ว่ำจ้ำง หน่วยงำนภำยนอก
มำประเมินกำรดำเนินกำรและให้กำรรับรองในส่วนของมำตรฐำนแรงงำนตำมมำตรฐำนของลูกค้ำด้วย
ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำย
และระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมเพื่ อ
พัฒนำชุมชนและสังคม ช่วยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต เสริมสร้ำงประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมที่บริษัทได้เข้ำไป
ด ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒ นำที่ยั่งยืน รวมทั้งปลูกฝังจิตส ำนึก และส่งเสริมให้พนักงำนและ
ผู้เกี่ยวข้องมีหน้ำที่ รับผิดชอบและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม เปิดโอกำสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัท รวมทั้งเสนอควำมเห็นและให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนที่เป็นผลมำจำกกำรดำเนินงำนของ
บริษัท
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การวิเคราะห์และคาอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ
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4. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
4.1 วิเคราะห์การดาเนินงานและฐานะการเงิน
สรุปสำระสำคัญ
บริษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (KSL) ขอชี้แจงผลกำรดำเนินงำนประจำปีบัญชี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกำยน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2564) บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 616 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 699 ล้ำนบำท
เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบกำรสำหรับปีบัญชี 2563 ซึ่งมีขำดทุนสุทธิ จำนวน 83 ล้ำนบำท
บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA) สำหรับปี 2564 จำนวน 2,223 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 811 ล้ำนบำท (ปี 2563: 1,413 ล้ำนบำท)
โดยผลกำรดำเนินงำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยสรุปได้ดังนี้
ภาพรวมของธุรกิจน้าตาลและข้อมูลธุรกิจที่สาคัญ
โดยภำพรวมของอุตสำหกรรม ธุรกิจน้ำตำลในประเทศไทย ได้รับผลกระทบจำกสภำวะภัยแล้งในประเทศไทยติดต่อกันในช่วง 2
ปีกำรผลิตที่ผ่ำนมำ ทำให้ปริมำณผลผลิตน้ำตำลของโรงงำนน้ำตำลในประเทศลดลงอย่ำงมำก โดยตั้งแต่ปีกำรผลิต 2562/2563 ปริมำณ
ผลผลิตอ้อยทั่วประเทศในปีกำรผลิต 2562/2563 ลดลงมำกกว่ำร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีกำรผลิต 2561/2562 โดยปริมำณอ้อยทั่ว
ประเทศลดลงจำก 131 ล้ำนตันอ้อย ในปีกำรผลิต 2561/2562 เป็น 75 ล้ำนตันอ้อย ในปีกำรผลิต 2562/2563 และยังคงต่อเนื่องมำถึงปี
กำรผลิต 2563/2564 ซึ่งมีอ้อยทั่วประเทศลดลง เหลือจำนวน 67 ล้ำนตันอ้อย กำรลดลงของปริมำณอ้อยนอกเหนือจำกส่งผลต่อรำยได้
จำกกำรขำยแล้ว ยังส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิตของน้ำตำลที่สูงขึ้น รวมไปถึงส่งผลต่อเนื่องไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยเฉพำะต้นทุนกำรผลิต
ไฟฟ้ำซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจำกรำคำวัตถุดิบที่ สูงขึ้นเช่นเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรประเมินโดยกลุ่มธุรกิจน ้ำตำลในประเทศไทยได้
คำดกำรณ์ว่ำธุรกิจน้าตาลจะฟื้นตัวในปี 2565 โดยผลผลิตอ้อยในฤดูกำรผลิตปี 2564/2565 จะปรับตัวดีขึ้นในอัตรำร้อยละ 20 - 30 อัน
เนื่องด้วยสภำพอำกำศที่อำนวยต่อกำรเพำะปลูก และรำคำน้ำตำลตลำดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่กลำงปี 2564 จะส่งผลให้ชำวไร่กลับมำ
ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น
ในปีกำรผลิต 2563/2564 บริษัทมีผลผลิตน้ำตำลเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทยหรือคิดเป็นร้อยละ 7.15 โดยผลิตน้ำตำลใน
ประเทศได้รวม 0.53 ล้ำนตัน ในขณะที่ปีก่อนผลิตได้ 0.58 ล้ำนตัน หรือลดลงประมำณร้อยละ 9 ส่งผลต่อรำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลที่
ลดลงจำนวน 1,323 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13 มีสำเหตุหลักจำกปริมำณกำรขำยน้ำตำลลดลง จำนวน 180,860 ตัน หรือลดลงร้อยละ 27
จำกปีก่อน เนื่องด้วยปริมำณอ้อยเข้ำหีบที่ลดลงในฤดูกำรผลิต 2563/2564 และปริมำณน ้ำตำลที่ยกมำจำกปีก่อนที่ลดลง อันเป็น
ผลกระทบมำจำกภำวะภัยแล้งในประเทศไทยติดต่อกันในช่วง 2 ปีกำรผลิตที่ผ่ำนมำตำมที่กล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม รำคำขำยน้ำตำล
เฉลี่ยในปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 23 อันเป็นผลมำจำกรำคำน้ำตำลตลำดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจำกปีก่อน
สรุปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
บริษัทมีผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนในปีบัญชี 2564 จำนวน 616 ล้ำนบำท จำกเดิมในปีบัญชี 2563 มีผลขำดทุนสุทธิจำนวน
83 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังต่อไปนี้
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สรุปผลประกอบการด้านการเงิน
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ปีบัญชี 2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวมทั้งสิ้น 10,470 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจำนวน 1,383 ล้ำนบำท หรือร้อย
ละ 12 โดยสรุปได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2564
ปี 2563
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
โครงสร้างรายได้
10,326

11,672

(1,346)

น้ำตำลทรำยและกำกน้ำตำล

8,720

10,043

(1,323)

ไฟฟ้ำ

1,178

1,253

(75)

428

376

52

144

181

(37)

10,470

11,853

(1,383)

รายได้จากการขาย

ปุ๋ย น้ำมัน และอื่นๆ (ธุรกิจสนับสนุน)
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ

(1) ในปีบัญชี 2564 รำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลและกำกน้ำตำลที่ลดลง จำนวน 1,323 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13 มีสำเหตุหลักมำ
จำกผลกระทบจำกสภำวะภัยแล้งติดต่อกันในช่วง 2 ปีกำรผลิตที่ผ่ำนมำตำมที่กล่ำวข้ำงต้น ส่งผลให้ปริมำณกำรขำยน้ำตำลรวมในปี 2564
ลดลงประมำณร้อยละ 27 ส่วนรำคำขำยน้ำตำลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เนื่องจำกรำคำตลำดโลกของน้ำตำลปรับตัวสูงขึ้นในปี 2564
(2) รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำลดลง จำนวน 75 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6 จำกปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำที่ลดลง
(3) รำยได้จำกธุรกิจสนับสนุนเพิ่มขึ้น จำนวน 52 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14 มีสำเหตุหลักมำจำกชำวไร่มีกิจกรรมเพิ่มผลผลิต
อ้อยในฤดูกำรเพำะปลูกหน้ำ
กาไรขั้นต้น
ปีบัญชี 2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้น ลดลงจำก 1,771 ล้ำนบำท เป็น 1,240 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 30 โดยมีสำเหตุหลัก
มำจำกปริมำณกำรขำยน้ำตำลที่ลดลง
รำคำขำยน้ำตำลและกำกน้ำตำลถัวเฉลี่ยตำมสัญญำขำยปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 23 และร้อยละ 41 ตำมลำดับ ส่วนต้นทุนขำย
น้ำตำลที่สูงขึ้นโดยถัวเฉลี่ยจำกปีก่อน ประมำณร้อยละ 22 นั้น มีสำเหตุหลักจำกรำคำวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมำจำกปริมำณ
อ้อยที่ลดลง (รำคำค่ำอ้อยสำหรับค่ำควำมหวำนที่ 10 ซี.ซี.เอส ในปี 2564 อยู่ในช่วง 975.43 - 1,019.62 บำทต่อตันอ้อย ในขณะที่ปี
2563 อยู่ในช่วงรำคำ 813.85 - 825.93 บำทต่อตันอ้อย) ทั้งนี้ งบกำรเงินของบริษัทแสดงอัตรำกำไรขั้นต้นลดลงจำกร้อยละ 15 ในปี
บัญชี 2563 เป็นร้อยละ 12 ในปีบัญชี 2564 อันมีสำเหตุหลักเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินทำให้มีกำรวัด
มูลค่ำและกำรจัดประเภทรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่ได้ปรับย้อนหลังงบกำไรขำดทุนปี บัญชี
2563 ในปีปัจจุบัน บริษัทได้จัดประเภทผลขำดทุนที่รับรู้จำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงรำคำโภคภัณฑ์ (น้ำตำล) และขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนที่รับรู้แล้ว รวมจ ำนวน 215 ล้ำนบำท เป็นส่วนหนึ่งของรำยได้จำกกำรขำย ในขณะที่ปี บัญชี 2563 ได้แสดงค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำวรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร หำกไม่รวมผลกระทบจำกรำยกำรดังกล่ำว อัตรำกำไรขั้นต้นจะอยู่ในอัตรำใกล้เคียงกัน เนื่อง
ด้วย รำคำน้ำตำลและกำกอ้อยที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้ชดเชยกันกับกำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนน้ำตำล
กำไรขั้นต้นของธุรกิจไฟฟ้ำลดลงจำกร้อยละ 31 เป็นร้อยละ 13 อันมีสำเหตุหลักจำกต้นทุนวัตถุดิบหลักสูงขึ้น อันเป็นผลจำก
ปริมำณกำกอ้อยไม่เพียงพอ ทำให้ต้องใช้เชื้อเพลิงชีวภำพอื่นที่มีต้นทุนสูงกว่ำมำทดแทน
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รายได้อื่น ๆ
กำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เพิ่มขึ้น 86 ล้ำนบำท
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย ลดลง 157 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 35 ซึ่งสอดคล้องกับปริมำณกำรขำยที่ลดลง โดยเฉพำะปริมำณ
กำรส่งออก ทำให้ค่ำขนส่ง ค่ำจัดเก็บน้ำตำลและค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งออกอื่นลดลง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น มีดังต่อไปนี้
- ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนและกรรมกำร ลดลง 93 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 21
- ค่ำใช้จ่ำยเงินนำส่งเข้ำกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำยลดลง จำนวน 292 ล้ำนบำท เนื่องด้วยในปี 2563 ได้รับรู้ค่ำใช้จ่ำย
เงิ น กองทุ น ฯ ของในอดี ต ของปี ก ำรผลิ ต 2561/2562 และปี 2562/2563 รวมจ ำนวน 330 ล้ ำ นบำท ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำในเดือน พฤษภำคม 2563 ซึ่งถือว่ำเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
(one time transaction) ทั้งนี้ บริษัทได้รับรู้ค่ำรักษำเสถียรภำพที่นำส่งกองทุนของปีกำรผลิต 2562/2563 จำนวน 38
ล้ำนบำท ในงบกำรเงินสำหรับปี 2564 ส่วนเงินนำส่งกองทุนของปีกำรผลิต 2562/2563 และปี 2563/2564 รวมถึงค่ำ
รักษำเสถียรภำพของปีกำรผลิต 2563/2564 ได้ถูกบันทึกเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตในปีเดียวกันอย่ำง
เหมำะสมแล้ว
- ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน จำนวน 15 ล้ำนบำท ในขณะที่ปีก่อนมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน จำนวน 29 ล้ำนบำท
- ขำดทุนจำกสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงจำกรำคำน้ำตำล ลดลงทั้งจำนวน คือ 394 ล้ำนบำท เนื่องด้วย ขำดทุนจำกกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงที่รับรู้แล้ว สำหรับปี 2564 จำนวน 128 ล้ำนบำท จัดประเภทเป็นส่วนหนึ่งของรำยได้จำกกำรขำย
น้ำตำล เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินสำหรับกำรบัญชีเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่
เริ่มใช้ในปี 2564
- หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้นจำนวน 127 ล้ำนบำท ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินในปี 2564 ซึ่งประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมวิธีผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected
credit loss)
- ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน ลดลงจำนวน 96 ล้ำนบำท
- ผลขำดทุนจำกกำรซื้อคืนสัญญำขำยน้ำตำล ลดลงทั้งจำนวน 171 ล้ำนบำท (ปีบัญชี 2564 : ไม่มี)
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงินลดลงจำก 497 ล้ำนบำท เป็น 425 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 14 เนื่องจำกกำรทยอยชำระคืนเงินต้นของ
เงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้ รวมถึงอัตรำดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินกู้ระยะสั้นที่ลดลง
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ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำก 323 ล้ำนบำท เป็น 511 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 โดยมีสำเหตุ
หลักจำกกำไรในธุรกิจเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ชีวภำพ จำกกำรดำเนินงำนของ บมจ. บีบีจีไอ
ในภำพรวมสถำนะทำงกำรเงิน ปีบัญชี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 41,521 ล้ำนบำท หนี้สินรวม 21,410 ล้ำนบำท และส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวม 20,111 ล้ำนบำท อัตรำหนี้สินที่มีดอกเบีย้ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 เท่ำกับ
0.92 เท่ำ
4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต (Forward Looking)
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจน้ำตำลอย่ำงมีสำระสำคัญ คือ ปริมำณอ้อย และรองลงมำคือรำคำน้ำตำลในตลำดโลก ในปีกำร
ผลิต 2564/2565 กลุ่มธุรกิจน้ำตำลในประเทศไทยคำดกำรณ์ปริมำณอ้อยในประเทศจะเพิ่มขึ้นในช่วงอัตรำร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 30
โดยคำดว่ำ ปริมำณอ้อยทั่วประเทศจะปรับเพิ่มขึ้นจำก 66.7 ล้ำนตัน ในปี 2563/2564 เป็นประมำณ 80 - 90 ล้ำนตัน ในปีกำรผลิต
2564/2565 อันเนื่องด้วยสภำพอำกำศที่เอื้ออำนวยต่อกำรเพำะปลูก และรำคำน้ำตำลตลำดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่กลำงปี 2564
ส่งผลให้ชำวไร่กลับมำปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น บริษัทฯ คำดว่ำหำกสำมำรถหีบอ้อยได้ตำมเป้ำหมำยและรักษำสัดส่วนกำรตลำดได้ รำยได้และ
ผลประกอบกำรของธุรกิจน้ำตำลและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ำยไฟฟ้ำและธุรกิจจำหน่ำยปุ๋ยและวัตถุดิบทำงกำรเกษตรอื่น) จะ
ปรับตัวดีขึ้นจำกปีก่อน ส่วนปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งออก ยั งคงเป็นปัจจัยบวกต่อผลประกอบกำร อันได้แก่ กำรปรับตัวของรำคำ
น้ำตำลตลำดโลกที่สูงขึ้นจำกปีก่อน และแนวโน้มกำรแข็งค่ำของเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินบำท ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจ
ส่งออก
4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบแสดงฐานะทางการเงินและข้อมูลสาคัญทางการเงิน
รอบบัญชีของบริษัทเริ่มวันที่ 1 พฤศจิกำยน และสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม ของทุกปี
รายงานของผู้สอบบัญชี
1) ผู้สอบบัญชี
ปี 2562
นำงสำวจันทิรำ จันทรำชัยโชติ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 6326
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ปี 2563
นำงสำวจันทิรำ จันทรำชัยโชติ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 6326
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ปี 2564
นำงสำววิมลพร บุณยัษเฐียร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4067
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
2) สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
ปี 2562
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข
ปี 2563
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข
ปี 2564
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และหลักเกณฑ์ในการทางบการเงินรวม
งบกำรเงินปีระหว่ำงปี 2562 - 2564 ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวนทั้งสิ้น 14 แห่ง โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ตุลำคม
ดังนี้
ตารางที่ 1: แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททางตรงและทางอ้อม

บริษัท น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
บริษัท โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด
บริษัท น้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จำกัด
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด*
บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด**
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จำกัด
บริษัท โรงไฟฟ้ำน้ำตำลขอนแก่น จำกัด
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท คุณชวน จำกัด
บริษัท น้ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด
Koh Kong Plantation Company Limited***
Koh Kong Sugar Industry Company Limited
Wynn In Trading Company Limited

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น
2564
2563
2562
90.21
90.21
90.21
95.78
95.78
95.78
98.61
98.61
98.61
91.02
91.02
91.02
79.55
79.55
79.55
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.97
98.00
98.00
98.49
80.00
80.00
80.00
88.02
88.02
80.00
100.00
100.00
100.00

หมำยเหตุ
*ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
**ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน บริษัท โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด บริษัท น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด และบริษัท น้ำตำลนิวกว้ำง
สุ้นหลี จำกัด
*** ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd.
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งบกาไรขาดทุนรวม
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ปี 2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรดำเนินงำนรวมทั้งสิ้น 10,470 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจำนวน 1,383 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อย
ละ 12 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
โครงสร้ำงรำยได้
ปี 2564
ปี 2563
รำยได้จำกกำรขำย

10,326

11,672

(1,346)

น้ำตำลทรำยและกำกน้ำตำล

8,720

10,043

(1,323)

ไฟฟ้ำ

1,178

1,253

(75)

428

376

52

144

181

(37)

10,470

11,853

(1,383)

ปุ๋ย น้ำมัน และอื่นๆ (ธุรกิจสนับสนุน)
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รวมรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร

ในปี 2564 (1) รำยได้จำกธุรกิจน้ำตำลทีล่ ดลงมีสำเหตุหลักมำจำกปริมำณกำรขำยนำ้ ตำลลดลง จำนวน 180,860 ตัน หรือ
ลดลงร้อยละ 27 จำกปีก่อน เนื่องด้วยปริมำณอ้อยเข้ำหีบที่ลดลงในฤดูกำรผลิต 2563/2564 และปริมำณน้ำตำลที่ยกมำจำกปีก่อนที่ลดลง
อันเป็นผลกระทบมำจำกภำวะภัยแล้งในประเทศไทยติดต่อกันในช่วง 2 ปีกำรผลิตที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรขำยในปีนี้ลดลงจำนวน 1,323
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13 อย่ำงไรก็ตำม รำคำขำยน้ำตำลโดยเฉลี่ยของปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 23 ตำมสภำวะรำคำน้ำตำลตลำดโลกที่
ปรับตัวสูงขึ้นในระหว่ำงปี 2564 (2) รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำลดลง จำนวน 75 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6 จำกปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำที่ลดลง
และ (3) รำยได้จำกธุรกิจสนับสนุนเพิ่มขึ้น จำนวน 52 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14 มีสำเหตุหลักมำจำกชำวไร่มีกิจกรรมเพิ่มผลผลิตอ้อยใน
ฤดูกำรเพำะปลูกหน้ำ ด้วยเหตุผลดังกล่ำวจึงส่งผลให้ในภำพรวมรำยได้จำกกำรดำเนินงำนโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
บริษัทมีต้นทุนขำยและกำรให้บริกำรรวมทั้งสิ้น 9,230 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำจำนวน 852 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8 โดย
ต้นทุนขำยน้ำตำลที่สูงขึ้นโดยถัวเฉลี่ยจำกปีก่อน ประมำณร้อยละ 22 นั้น มีสำเหตุหลักจำกรำคำวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมำจำก
ปริมำณอ้อยที่ลดลง (รำคำค่ำอ้อยสำหรับค่ำควำมหวำนที่ 10 ซี.ซี.เอส ในปี 2564 อยู่ในช่วง 975.43 - 1,019.62 บำทต่อตันอ้อย ในขณะ
ที่ปี 2563 อยู่ในช่วงรำคำ 813.85 - 825.93 บำทต่อตันอ้อย) และกำรลดลงของปริมำณอ้อยยังส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตอื่นต่อหน่วยสูงขึ้น
อันได้แก่ ค่ำเสื่อมรำคำและต้นทุนคงที่อื่น อีกทั้งต้นทุนวัตถุดิบในกำรผลิตไฟฟ้ำก็สูงขึ้นอันเป็นผลจำกปริมำณกำกอ้อยไม่เพียงพอ ทำให้
ต้องใช้เชื้อเพลิงชีวภำพอื่นที่มีต้นทุนสูงกว่ำมำทดแทน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร จำนวน 1,024 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 25 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยอื่น จำนวน 294 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 35 ซึ่งสอดคล้องกับปริมำณกำรขำยที่ลดลง โดยเฉพำะ
ปริมำณกำรส่งออก ทำให้ค่ำขนส่ง ค่ำจัดเก็บน้ำตำลและค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งออกอื่นลดลง
(2) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนและกรรมกำร ลดลง 93 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 21
(3) ขำดทุนจำกกำรยกเลิกสัญญำขำย จำนวน 171 ล้ำนบำท โดยลดลงทั้งจำนวน (2564 : ไม่มี)
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รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยอื่น ประกอบด้วย
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภทรายได้/ค่าใช้จ่าย

ปี 2564

ปี 2563

(1) รำยได้อื่น ประกอบด้วย
(1.1) รำยได้อื่น

191

159

(1.2) รำยได้ทำงกำรเงิน

95

89

รวมรำยได้อื่น

286

248

(16)
(5)
209
(14)
(17)
(38)

29
(394)
(36)
123
77
(113)
(330)

119

(644)

(2) กำไร (ขำดทุน) อื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น - สุทธิ ประกอบด้วย
(2.1) กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
(2.2) ขำดทุนจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ **
(2.3) ขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภำพ
(2.4) กำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
(2.5) กำไร (ขำดทุน) จำกกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยสินทรัพย์
(2.6) ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
(2.7) เงินนำส่งเข้ำกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำย *
รวมกำไร (ขำดทุน) อื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น - สุทธิ

หมำยเหตุ * เงินนำส่งเข้ำกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำย จำนวน 330 ล้ำนบำท เป็นเงินนำส่งของของในอดีตของปีกำรผลิต 2561/2562 และปี 2562/2563
รวม ตำมมติคณะรัฐมนตรีที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำในเดือน พฤษภำคม 2563 ซึ่งถือว่ำเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (one time
transaction) ทั้งนี้ บริษัทได้รับรู้ค่ำรักษำเสถียรภำพที่นำส่งกองทุนของปีกำรผลิต 2562/2563 จำนวน 38 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินสำหรับปี
2564
** ขำดทุนจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ สำหรับปี 2564 ได้มีกำรจัดประเภทเป็นส่วนหนึ่งของรำยได้จำกกำรขำยนำ้ ตำล เพื่อให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่เกีย่ วกับเครื่องมือทำงกำรเงินสำหรับกำรบัญชีเพือ่ ป้องกันควำมเสี่ยงที่เริ่มใช้ในปี 2564

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมเป็นจำนวน 511 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 (ปี 2563 : 323 ล้ำนบำท)
โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเติบโดของธุรกิจและผลประกอบกำรที่ดีขึ้นของบริษัทร่วม คือ กลุ่มบริษัทในเครือบริษัท บีบีจีไอ จำกัด
(มหำชน) (BBGI) ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ชีวภำพ ทั้งนี้รำยได้จำนวน 245 ล้ำนบำท จำกส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
ดังกล่ำว เกิดจำกผลกำไรจำกกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (IPO) ของบริษัท อุบล ไบโอ เอทำนอล จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วมในกลุ่มบริษัท BBGI ในช่วงสิ้นเดือน กันยำยน 2564
จำกข้อมูลดังกล่ำว ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (EBIT) จำนวน 1,131 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อน ร้อยละ 241 (ปี 2563 : 332 ล้ำนบำท)
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ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปี 2564 บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินจำนวน 425 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 14 อันเนื่องมำจำกกำรจ่ำยชำระคืนเงินกู้ ในระหว่ำงปี
และอัตรำดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง และมีภำระค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 92 ล้ำนบำท
จำกผลประกอบกำรดังกล่ำว สำหรับปี 2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 614 ล้ำนบำท (ปี 2563 : ขำดทุนสุทธิ 98 ล้ำน
บำท) ซึ่งเป็นขำดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 1 ล้ำนบำท และแสดงผลกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 616 ล้ำนบำท
ตารางที่ 2 : แสดงงบกาไรขาดทุนรวมของบริษัท และบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
งบกาไรขาดทุนโดยสรุป (ล้านบาท)
รายได้จากการดาเนินงาน
ต้นทุนจากการดาเนินงาน
กาไรขันต้
้ น
รายได้อน่ื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าธรรมเนียมกองทุน
กาไรก่อนหักกาไร(ขาดทุน)อืน่ ๆ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
กาไร(ขาดทุน)อืน่ ๆ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ-สุทธิ
ส่วนแบ่งกาไรบริษทั ร่วม
กาไรก่อนหักต้นทุนการเงินและภาษี
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ

2564

2563

%

2562

10,470
(9,230)
1,240
286
(294)
(730)
502
119
511
1,132
(425)

11,853
(10,082)
1,771
248
(451)
(914)
654
(644)
323
333
(497)

เปลี่ยนแปลง
-12%
-8%
-30%
15%
-35%
-20%
0%
-23%
-118%
58%
240%
-14%

(92)
1
616

66
15
(83)

-239%
-93%
-842%

(149)
(8)
822

0.14
11.8%
5.9%

(0.02)
14.9%
-0.7%

-800%

0.19
20.3%
4.6%

17,855
(14,230)
3,625
750
(944)
(832)
(1,262)
1,337
251
101
1,689
(710)

เมื่อพิจำรณำในส่วนของโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน ปี 2564 บริษัทมีรำยได้รวมทั้งสิ้น 10,470 ล้ำนบำท โดย
ประกอบด้วยรำยได้หลัก คือ (1) รำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลและกำกน้ำตำล 8,720 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 83.3 ของรำยได้รวมจำก
กำรด ำเนิ น งำน (2) รำยได้ จำกกำรขำยไฟฟ้ำ และไอน ้ำจ ำนวน 1,178 ล้ ำ นบำท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11 .3 ของรำยได้ รวมจำกกำร
ดำเนินงำน และ (3) รำยได้จำกงำนบริกำรอื่น จำนวน 144 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำรซื้อมำขำยไป จำนวน 419 ล้ำนบำท ส่วนที่
เหลือเป็นรำยได้อื่นๆ อีกจำนวน 9 ล้ำนบำท
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ตารางที่ 3 : โครงสร้างรายได้ของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง
โครงสร้างรายได้จากการดาเนิ นงาน
(ล้านบาท)
รายได้จากการดาเนินงานปกติ
รายได้จากการขายน้าตาลและกากน้าตาล
รายได้จากการขายไฟฟ้ าและไอน้า
รายได้จากงานบริการ
รายได้อน่ื ๆ
รวม
รายได้จากการดาเนินงาน ซือ้ มาขายไป
รายได้จากการขายน้ามัน
รายได้จากการขายปุ๋ ย
รายได้จากการขายพัสดุ
รวม
รวมรายได้จากการดาเนิ นงาน

2564

2563

%
เปลี่ยนแปลง

2562

8,720 83.3%
1,178 11.3%
144 1.4%
9 0.1%
10,051 96.0%

10,043 84.7%
1,253 10.6%
181 1.5%
23 0.2%
11,500 97.0%

-13%
-6%
-20%
-61%
-13%

15,413 86.3%
1,326 7.4%
365 2.0%
86 0.5%
17,190 96.3%

151 1.4%
240 2.3%
28 0.3%
419 4.0%
10,470 100.0%

182 1.5%
155 1.3%
16 0.1%
353 3.0%
11,853 100.0%

-17%
55%
75%
19%
-12%

362 2.0%
242 1.4%
61 0.3%
665 3.7%
17,855 100.0%
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งบแสดงฐานะการเงินรวม
ตารางที่ 4 : สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
งบแสดงฐานะการเงิ นโดยสรุป (ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ๆ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ ๆ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินทีจ่ ะได้รบั ชาระเกินกว่าหนึง่ ปี
ลูกหนี้กองทุนอ้อยและน้าตาลทรายทีจ่ ะได้รบั ชาระเกินกว่าหนึง่ ปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รวมสิ
สินทรันพทรั
ย์ไพม่ย์หมุนเวียนอืน่ ๆ
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ หมุนเวียน
รวมหนี
หนี้สนิ ไม่
้สนิ หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน
อัตราส่วนหนี้สนิ ส่วนทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อทุน

2564

2563

224
1,064
588
2,707
91
105
4,650
173
361
137

138
1,203
786
2,049
98
4,273
157
361
144

6,112
25,007
302
41,521
12,012
9,398
21,410
20,111
19,581
1.06
0.92

5,775
25,891
247
41,122
11,388
10,188
21,576
19,546
19,027
1.10
0.96

%
เปลี่ยนแปลง
62%
-12%
-25%
32%
100%
7%
9%
100%
-100%
0%
0%
-5%
6%
-3%
22%
1%
5%
-8%
-1%
3%

2562
2,430
1,287
926
2,774
97
3,965
245
541
146
5,637
25,868
205
44,121
11,818
13,282
25,100
19,021
18,606
1.32
1.16

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 41,521 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 20,111 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในขณะที่หนี้สินรวม 21,410 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1 จึงส่งผลให้อัตรำหนี้สินต่อทุนลดลงจำก 1.10 เท่ำ เหลือ 1.06
เท่ำ และอัตรำหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจำก 0.96 เท่ำ เหลือ 0.92 เท่ำ อันเนื่องมำจำกกำรทยอยชำระภำระเงินกู้ยืมระยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงิน
โดยรำยกำรที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ของรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดังต่อไปนี้
- สินค้ำคงเหลือ เพิ่มขึ้นจำนวน 658 ล้ำ นบำท หรือ ร้อยละ 32 จำกปริมำณสินค้ำคงคลังซึ่งได้แก่ น้ำตำล มีปริมำณเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจำนวน 377 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 9 มีสำเหตุหลักจำกผลกำไรของกลุ่ม บมจ. บีบีจีไอ
64

รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
- อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เพิ่มขึ้นจำนวน 337 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 6 มำจำกกำรรับโอนสินทรัพย์ประเภทที่ดินเพิ่มเติม
และกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ที่สูงขึ้น
- ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ลดลงจำนวน 884 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 3 มำจำกกำรรับรู้ค่ำเสื่อมรำคำระหว่ำงปีและงำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงสุทธิเพิ่มเติมระหว่ำงปี
- หนี้สินที่มีดอกเบี้ย ลดลงสุทธิจำนวน 225 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักอันประกอบด้วย เงินกู้ระยะสั้นลดลงสุทธิ จำนวน 931
ล้ำนบำท และในระหว่ำงปี 2564 ได้จ่ำยชำระหนี้หุ้นกู้จำนวน 1,350 ล้ำนบำท และชำระหนี้เงินกู้ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน รวม
ประมำณ จำนวน 1,946 ล้ำนบำท ในขณะที่บริษัทกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพิ่ม เป็นเงินกู้สกุลเงินบำทจำนวน 2,400 ล้ำน
บำท และเงินกู้สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ จำนวน 48 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (สกุลเงินบำทจำนวน 1,500 ล้ำนบำท) ทั้งนี้เงินกู้ระยะยำวสกุล
เงินดอลลำร์สหรัฐได้ทำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอั ตรำแลกเปลี่ยนและอัตรำดอกเบี้ยไว้ทั้งจำนวนแล้ว ที่อัตรำแลกเปลี่ยน 31.20
บำทต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ ตลอดระยะสัญญำกู้
งบกระแสเงินสดรวม
ตารางที่ 5 : แสดงงบกระแสเงินสดรวม เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
งบกระแสเงิ นสดโดยสรุป (ล้านบาท)
กาไร + ค่าเสือ่ ม + รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด (Non Cash)
เปลีย่ นแปลงใน Working Capital
กระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงาน
ลงทุนในทีด่ นิ อาคาร เครื่องจักร (สุทธิ)
กระแสเงิ นสดจากการลงทุน
กระแสเงิ นสดจากการจัดหาเงิ น
เงินสดเปลีย่ นแปลง
เงินสดต้นงวด
เงินสดปลายงวด
กาไรก่อนดอกเบีย้ และภาษี
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)

2564
1,572
(1,177)
395
(191)
31
(339)
86
138
224
1,132
1,092
2,224

2563
1,028
507
1,535
(435)
(228)
(3,591)
(2,292)
2,430
138
333
1,080
1,413

%
เปลี่ยนแปลง
53%
-332%
-74%
-56%
-114%
-91%

240%
1%
57%

2562
2,546
76
2,622
(414)
117
(457)
2,301
129
2,430
1,689
1,205
2,894

ในปี 2564 โดยภำพรวมบริษัทได้รับกระแสเงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน จำนวน 395 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกปี 2563 ร้อย
ละ 74 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนที่ดีขึ้น
ในส่วนกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิ จำนวน 31 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรลงทุน
สุทธิในสินทรัพย์ถำวร โดยมีเงินจ่ำยสุทธิจำนวน 191 ล้ำนบำท ในขณะที่มีกระแสเงินสดรับจำกเงินปันผลและดอกเบี้ยรับจำนวน 115
ล้ำนบำท รวมถึงกำรรับชำระหนี้จำกเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว จำนวนรวมประมำณ 99 ล้ำนบำท
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ในกิจกรรมจัดหำเงิน บริษัทมีกระแสเงินสดออกสุทธิ จำนวน 339 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยกำรที่สำคัญคือ กำรจ่ำยชำระคืน
หุ้นกูจ้ ำนวน 1,350 ล้ำนบำท รวมถึงกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นสุทธิ จำนวน 930 ล้ำนบำทและชำระคืนเงินกู้ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน รวมจำนวน 1,946 ล้ำนบำท ในขณะที่มีเงินสดรับระหว่ำงปี จำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน จำนวน 3,900 ล้ำนบำท
อัตราส่วนทางการเงิน
ตารางที่ 6 : แสดงอัตราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว
ระยะเวลาการเก็บหนี้ - ลูกหนี้การค้า (วัน)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้า (วัน)
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการชาระหนี้
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี้สนิ ระยะยาวต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราผลตอบแทนจากการใช้สนิ ทรัพย์
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตรากาไรขันต้
้ น
กาไรจากการดาเนินงานต่อยอดขาย
กาไรสุทธิก่อนภาษีต่อยอดขาย
กาไรสุทธิต่อยอดขาย
การวัดราคาทางการตลาด
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
กาไรต่อหุน้

2564

2563

2562

0.40
0.16
18
94

0.38
0.19
16
88

0.64
0.39
21
88

1.06
0.92
0.39

1.10
0.96
0.44

1.32
1.16
0.62

1%
3.1%

0%
-0.4%

2%
4.3%

12%
5%
7%
6%

15%
0%
-1%
-1%

20%
9%
5%
5%

4.56
0.14

4.43
(0.02)

4.31
0.19

จำกอัตรำส่วนทำงกำรเงินปี 2564 ข้ำงต้น อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกกำรลงทุนและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนจะ
เพิ่มขึ้น เนื่องจำกผลประกอบกำรที่ดีขึ้นโดยมีกำไรจำกผลประกอบกำรจำนวน 616 ล้ำนบำท ในขณะที่ในปี 2563 มีผลขำดทุน 83
ล้ำนบำท ส่วนอัตรำกำไรขั้นต้นลดลงอันมีสำเหตุหลักเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทำให้มีกำรวัดมูลค่ำ
และกำรจัดประเภทรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่ได้ปรับย้อนหลังงบกำไรขำดทุนปี 2563 ในปี
ปัจจุบัน บริษัทได้จัดประเภทผลขำดทุนที่รับรู้จำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงรำคำโภคภัณฑ์ (น้ำตำล) และขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่
รับรู้แล้ว รวมจ ำนวน 215 ล้ำนบำท เป็นส่วนหนึ่งของรำยได้จำกกำรขำย ในขณะที่ปี 2563 ได้แสดงค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรวมอยู่ใน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร หำกไม่รวมผลกระทบจำกรำยกำรดังกล่ำว อัตรำกำไรขั้นต้นจะอยู่ในอัตรำใกล้เคียงกัน เนื่องด้วย รำคำน้ำตำล
และกำกอ้อยที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้ชดเชยกันกับกำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนน้ำตำล
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อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ได้แก่ อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) และอัตรำส่วนหนี้สินที่มี
ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E Ratio) ลดลงโดยถือว่ำดีขึ้นกว่ำปีก่อน สืบเนื่องมำจำกผลประกอบกำรที่ดีขึ้นและกำรจ่ำยชำระหนี้ที่
มีดอกเบี้ยในระหว่ำงปี
อัตรำส่วนสภำพคล่อง พบว่ำอัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตรำส่วนสินทรัพย์คล่องตัวใกล้เคียงกับปีก่อน ทั้งนี้อัตรำส่วน
สินทรัพย์คล่องตัวลดลงเล็กน้อย อันเนื่องมำจำกในช่วงสิ้นปี 2564 มีระดับปริมำณสต็อคน ้ำตำลสูงกว่ำปีก่อน โดยบำงส่วนรอกำร
ส่งออกในไตรมำสถัดไป ทำให้สินทรัพย์สภำพคล่องลดลงช่วงสิ้นปี
5. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสาคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
บริษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยำ
แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

0-2642-6191-9

เว็บไซต์

www.kslgroup.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ (66 2) 009 9000
โทรสำร (66 2) 009 9991
ลูกค้ำสัมพันธ์ (66 2) 009 9999
เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

นำงสำว วิมลพร บุณยัษเฐียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4067
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
อำคำรเอไอเอ สำทร ทำวเวอร์ ชั้น 23-27 เลขที่ 11/1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร
กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ 0-2034-0000 โทรสำร 0-2034-0100
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5.2 ข้อมูลสาคัญอื่น
5.2.1 สรุปสัญญาที่มีสาระสาคัญ
-ไม่มี5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยใดๆ ที่มีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท
และบริษัทย่อยที่มีจำนวนรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของงบกำรเงินรวม
5.4 ตลาดรอง
-ไม่มี5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจา (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)
-ไม่มี-
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2. การกากับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้น าองค์กร ได้ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความมุ่งมั่นในการ
ดาเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่ดี
ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้นาเทคโนโลยี
ระบบการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท โคโนวานซ์ จากัด ซึ่งได้รับการจัดทาแบบประเมิน
ระบบการประชุมของผู้ให้บริการว่ามีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้กฎเกณฑ์และ
หลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกี่ยวข้องมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งการลงทะเบียนผู้
ถือหุ้น การนับคะแนน และแสดงผลเพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็วถูกต้องแม่นยา และเป็นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2564 KSL ได้เริ่มจัดการประชุมแบบไร้กระดาษ ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อย ไปจนถึงการประชุมภายใน โดยมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการนาเสนอ
เอกสารประกอบการประชุม การลงคะแนนเสียง การบันทึกการประชุม และการจดบันทึกของผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นต้น
2. คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับ ดูแลกิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ASEAN CG Scorecard เป็นต้น ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies (CGR) ประจาปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent)
เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
3. ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มจากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 (AGM Checklist ) จาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
4. เผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รั ปชั่น ในเว็บไซต์ของ
บริษัทและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกกลุ่มรับทราบ และยึดถือเป็นเป็น
แนวทางในการปฎิบัติงาน
5. ปรับปรุงจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ , ปรับปรุงคู่มือการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
นโยบายการกากับดูแลกิจการประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น, หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน, หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส, หมวดที่ 5. บทบาทและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ, หมวดที่ 6. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น และหมวดที่ 7. การให้ข้อมูลการกระทาผิดและการทุจริต
ทั้งนี้บริษัทฯได้ดาเนินการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายในระหว่างปีที่ผ่านมา
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีเป็นการล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซด์ของ
บริษัทฯ ที่ www.kslgroup.com ส่วนของ “ การประชุมผู้ถือหุ้น ”
2. แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนนการซักถาม หรือ การแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ม
ประชุม
3. นาเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการแต่ละตาแหน่งที่ชัดเจน ได้แก่ ค่าตอบแทนประจา
เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจาปี ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจาทุกปี
4. บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละ
คน
5. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆของบริษัทได้ที่ www.kslgroup.com ซึ่งจะมีข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
รวมถึงข้อมูลการประชุม ซึ่งจะอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้ อีกทั้งยังสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Email: ir@kslgroup.com และ secretary@kslgroup.com
6. บริษัทมีนโยบายที่จะอานวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่ เช่น มีวันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้น เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาปี และก่อนที่จะมีวันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกที่จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่ และบริษัทฯ ไ ด้ให้
ความสาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
7. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 บริษัทฯได้กาหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ
อย่างชัดเจน เช่น วาระงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน วาระจัดสรรเงินกาไรเพื่อจ่ายปันผลและสารองตามกฎหมาย วาระ
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกาหนดค่า
สอบบัญชี
8. ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์สาหรับการประชุมและวิธีการออก
เสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัทฯ แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ บริษัทมีการบันทึกการถ่ายวิดีทัศน์ บันทึกภาพและเสียงการประชุม ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบาย
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่มีการเพิ่ม
วาระอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญใดๆโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จากัดสิทธิ ใน
การเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น
9. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 มีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ มีการบันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน และบันทึกรายชื่อพร้อมตาแหน่งของกรรมการที่
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงบันทึกประเด็นคาถามคาตอบที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น พร้อมทั้งบันทึกจานวนคะแนน
เสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ ซึ่งทางบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้
ถือหุ้น
10. คณะกรรมการบริษัท ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน
2564 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่
ชัดเจนไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.kslgroup.com ส่วนของ “ การประชุมผู้ถือหุ้น ” ซึ่งภายหลังที่รับเรื่อง ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการต่อไปอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาไม่มีการเสนอชื่อแต่อย่างใด
3. บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ
ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอานาจให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
4. บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูล
ภายในที่มีนัยสาคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ งดการซื้อขายหลักทรัพย์ ในระยะเวลาหนึ่งเดือน ก่อน
จะมีการประกาศผลการดาเนินงาน หรือ ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน (หมวดที่ 2 - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน) นอกจากนั้น บริษัทฯ ใช้มาตรการแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการเปิดเผยงบการเงินทุกไตร
มาส ว่าให้งดซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ตั้งแต่วันใดถึง วันใดอย่างชัดแจ้ง ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารและกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ถึงการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร(หากมี) เพื่อความโปร่งใส
กับแจ้งข่าวจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีมีการกระทาผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้หรืออาจถูกมองว่าใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ
5. บริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการผู้บริห าร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
(แสดงรายละเอียดในหัวข้อ เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)
6. บริษัทได้กาหนดข้อบังคับของบริษัทว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วน
ไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และ
กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททาขึ้นในระหว่างรอบปี
บัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชีในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ ผ่านวาระการ
ประชุมของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
ดังกล่าว
7. ในปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และบริษัทไม่มีการฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การทารายการระหว่างกัน
8. บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Parties Transaction) ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
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หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในได้แก่ ผู้ถือหุ้นพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ในอดีต
ที่ผ่านมา บริษัทดาเนินนโยบายต่าง ๆ ในการสร้างจริยธรรมการดาเนินธุรกิจมาโดยตลอด
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
และกาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน
พนักงาน
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิ
เท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค นอกจากนี้บริษัทได้กาหนดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสาหรับพนักงาน และมี
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว เช่น เงินเดือน โบนัสที่เหมาะสมตามผลปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทยังมีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลั กประกันให้แก่พนักงานภายในบริษัท รวมถึงการ สนับสนุน การพัฒนา
ความรู้และศักยภาพของพนักงานให้พร้อมส าหรับปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กร และเปิดเผยตัวเลขจ านวนชั่วโมงเฉลี่ย ของการ
ฝึกอบรมของพนักงานต่อปี รวมเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทางาน (รายละเอียดใน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)
ลูกค้า
บริษัทใช้ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2015, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL, KOSHER
Bonsucro และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าบริ ษัทมุ่งเน้นและให้ความสาคัญด้านคุณภาพ
และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และบริการในระดับโลก ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัด โดย
ไม่นามาเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ตลอดจนการจัดช่องทางการติดต่อสาหรับลูกค้า เพื่อแนะนาติชม หรือแจ้งข้อ ร้องเรียน
โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทฯจะได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะประมาณ 40-50 ครั้งต่อปีสาหรับการดาเนินการของโรงงานน้าตาลทราย
5 แห่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการทาธุรกิจกับบริษัทฯ จะไม่มีข้อขัดแย้งใดๆกับมาตรฐานที่ลูกค้ายึดถืออยู่ บริษัทได้ว่าจ้าง หน่วยงานภายนอก
มาประเมินการดาเนินการและให้การรับรองในส่วนของมาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานของลูกค้าด้วย
คู่ค้า
คู่ค้าของบริษัทนั้น นอกจากหมายถึงคู่สัญญาในการซื้อขายและการจ้างระหว่างกันแล้ว ยังรวมไปถึงผู้ร่วมลงทุนกับบริษัทในบาง
กิจการด้วย บริษัทคานึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญาร่วมทุนมาโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต ความเท่าเทียมกันและสิทธิที่
จะได้รับผลประโยชน์จากเงินที่ลงทุน บริษัทมีนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าในหมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสียว่าสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมความเสมอภาคในการดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและยุติธรรม บริษัทกาหนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันซึ่ง
ข้อมูลและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้าที่มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีที่เปิดเผยและเท่าเทียมกัน รักษาข้อมูลการเสนอ
ราคาที่ได้รับจากคู่ค้าไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่คู่ค้าที่เสนอราคารายอื่น ไม่เรียกไม่รับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ ยนกับ
การได้ทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท และได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้องกันสาหรับการทางานของผู้
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รับจ้างในสถานประกอบการต่างๆนั้น บริษัทจะจัดเตรียมสภาพการทางานที่ปลอดภัยแก่ผู้รับจ้างและกาชับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎ
ความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัดด้วย เมื่องานแล้วเสร็จ บริษัทมีขั้นตอนการตรวจรับงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมและชาระค่า
สินค้าหรือค่าจ้างภายในเวลาที่เหมาะสม บริษัทโดยฝ่ายจัดซื้อได้สื่อสารกับคู่ค้า (supplier) ด้วยช่องทางต่างๆ ในเรื่องที่สาคัญ และจัด
ช่องทางร้องเรียนและแจ้งข้อมูลแก่ บริษัทโดยแจ้งให้คู่ค้าทราบ
นอกจากนั้น ในปี 2564 บริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งคู่ค้าถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ
บริษัทให้รับทราบ ทั้งนี้ หน่วยจัดซื้อส่วนกลางขอให้หัวหน้าแผนกพัสดุทุกโรงงานที่มีการจัดซื้อท้องถิ่นส่งหนังสือรับทราบนโยบายการ
ต่อต้านการคอรัปชั่นให้ผู้ขายท้องถิ่นรับทราบด้วย
เจ้าหนี้
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ทั้งในการชาระหนี้ตรงตามกาหนดเวลา การใช้
บริการทางการเงินที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของบริษัท การให้และรักษาหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กาหนด เช่น รายงานข้อมูลทาง
การเงินของบริษัทที่ถูกต้องแก่เจ้าหนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินและทุน เป็นต้น ในการดาเนินงาน
บริษัทได้สร้างความไว้วางใจให้กับเจ้าหนี้ผ่านการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และอานวยความสะดวกด้านข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทผ่านทางรายงานประจ าปีและรายงาน 56-1 กับสถานะทางการเงินของบริษัทอย่าง เปิดเผยผ่านทางงบ
การเงินที่ได้จัดทาและรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และได้กาหนดวิธีปฎิบัติ ไว้ในจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน
คู่แข่ง
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และได้ก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจว่า
บุคลากรต้องไม่ดาเนินธุรกิจของบริษัทโดยทาลายหรือกีดกันคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้วิธีการใดๆให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย ในทางปฏิบัติ คู่แข่งในอุตสาหกรรมจะเป็นสมาชิกในสมาคมเดียวกันซึ่งได้ประชุมปรึกษาหารือและ
แบ่งปันข้อมูลกันอยู่เป็นประจา จึงไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม
ชุมชน/สังคม
บริษัทฯให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม หรือ เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้ างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทได้
เข้าไปดาเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งปลูกฝังจิตสานึก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
และทาประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรร มหรือโครงการต่างๆของ
บริษัท รวมทั้งเสนอความเห็นและให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดาเนินงานของบริษัท
ด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิม นุษยชน โดยบริษัทกาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการ ว่าบริษัท
สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน และด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของปฎิญญาและอนุสัญญาของ
สหประชาชาติ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆที่ประเทศไทยเป็นภาคี และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทาใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิ
มนุษยชน สถานประกอบการแต่ละแห่งของบริษัทในกลุ่มได้แสดงเจตนารมณ์ให้ปรากฏเด่นชัดว่าบริษัทฯไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงาน
บังคับ โดยประกาศให้ชุมชนทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางต่างๆ
74

รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่า บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารแล ะพนักงานใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด บริษัทสนับสนุนการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่บริษัทให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการใช้
วัตถุดิบและของเหลือใช้ให้คุ้มค่าที่สุดโดยหมุนเวียนไปใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ ส่วนที่โรงงานจะเน้นการรักษาคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียหรือมลภาวะสู่ชุมชน บริษัทได้มีการนาเครื่องดักจับฝุ่นละอองที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
โดยรอบบริษัทพัฒนาระบบบาบัดน้าเสียจากกระบวนการผลิตให้สะอาดพอที่จะนากลับมาใช้หรือปล่อยกลับสู่แหล่งน้าธรรมชาติได้และ
ได้สร้างระบบบาบัดน้าคอนเดนเสทจากกระบวนการผลิ ตแอลกอฮอล์ (โครงการต้นแบบ Submerged Aerated Fixed Film – SAF)
ขึ้นที่โรงงานในอาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ บริษัทได้ปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และได้กาหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างาน รวมถึงก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจภายใต้
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กาหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงาน
ด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและคานึงถึงสิ่งแวดล้อม และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดในรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน)
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดข้อกล่าวหาหรือเสี่ยงต่อข้อกล่าวหาว่า
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น อนึ่ง เนื่องจากความเสี่ยงทางกฎหมายในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะความไม่
คุ้นเคยกับประเด็นกฎหมายของบุคลากร บริษัทฯ จึงได้กาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯว่า
บุคลากรต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยไม่ใช้งานสร้างสรรค์หรือทรัพย์สินทางปั ญญาของ
บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการกระทาใดของหน่วยงานใดจะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
หรือไม่ ควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯก่อน ทั้งนี้ จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจได้ให้ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาไว้
ครอบคลุมเพียงพอว่า รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ข้อมูลคู่ค้า ข้อมูลลูกค้า สูตรการผลิต ตลอดจนข้อมูลหรือสิ่งอื่นๆ ที่
ถือเป็นความลับทางการค้า ในทางปฏิบัติ ปรากฏว่ามีการปรึกษาหารือเรื่องนี้บ่อยครั้ง และสามารถป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้หลายกรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานของรัฐ
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ควบคุมกิจการของบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่ก ากับดูแลโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและราชการส่วนกลาง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาท้องถิ่นตามความเหมาะสม กลุ่มบริษัทประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อกาหนดของทางราชการโดยไม่บกพร่อง เช่น การ
ติดต่อประสานกับเทศบาลตาบล สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงานทรัพยากรน้า
บาดาล ส านักงานทรัพยากรน ้า ส านักชลประทาน ส านักงานสรรพากรพื้นที่ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส านักงาน
ประกันสังคม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น กลุ่มบริษัทให้ความสาคัญกับการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงาน
ของรัฐที่ขอความร่วมมือหรือขอรับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทได้ประกอบกิจการอย่างสม่าเสมอ เช่น เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล โรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ/จังหวัด โรงเรียน สถานีตารวจภูธร เป็นต้น โดยได้แสดงข้อมูลไว้ในหั วข้อ
“ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม”
นอกจากที่บริษัทให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
หรือการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ที่ทาให้บริษัทสามารถพัฒนา หรือปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจัดช่องทางให้ผู้มี
ส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับบริษัทได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้น และผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้แก้ไข
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หรือขอความชัดเจน หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถทาได้โดยแจ้งต่อผู้บริหารของบริษทั
หรือหัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าส่วนงานทรัพยากรบุคคล หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทางโทรศัพท์หรือ
ทาง e-mail
ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทาความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในนโยบาย
การกากับดูแลกิจการว่าด้วยการให้ข้อมูลการกระทาผิดและการทุจริตและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ ที่ต้องแจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยความโปร่งใส
โดยบริษัทได้ดาเนินการ
1. เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลการดาเนินงาน ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดย
งบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตรงตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นยอมรับโดยทั่วไป
1.1 งบการเงินของบริษัท ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
1.2 ไม่มีรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมที่อาจะทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสาคัญ
2. เปิดเผยข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริษัท www.kslgroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกีย่ วข้องอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง นอกจากนี้
ในเว็บไซต์ของบริษัท ยังมีการนาเสนอข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
3. ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้ถูกสานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไป
ตามข้ อ ก าหนด ทั ้ งนี ้ บริ ษ ั ท ได้ มีก ารประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อ มู ลผ่า นการสอบถามความคิดเห็นจาก
บุคคลภายนอก
4. บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งข้อมูลจานวนครั้ งที่กรรมการ
บริษัทแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นโยบายการก ากับดูแลโดยสรุป นโยบาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนด จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวัติการอบรมกรรมการไว้ในแบบ
แสดงแสดงรายการข้อมูลประจาปี(แบบ 56-1 One Report) แล้ว
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี ใน
รายงานประจ าปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตาม
มาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทเกี่ยวกรรมการและผู้บริหาร ประกอบไปด้วย ชื่อ อายุ เพศ ตาแหน่ง ประวัติการศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทางาน และภาพถ่าย รวมถึงข้อมูลองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ นโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อมูล
นักลงทุน นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม รายงานประจาปี งบการเงิน และข่าวสารที่บริษัทเผยแพร่โดยมีทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
7. คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกาหนดให้
มีการทบทวนรายงาน ฯ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการ
บริษัท ภายใน 7 วันทาการ
76

รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
8. บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อ ง
ครบถ้วน ชัดเจน และโปร่งใส บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพื่อทาหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
สถาบัน และนักวิเคราะห์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ email: ir@kslgroup.com หรือติดต่อที่
1.นางสาวนพรัตน์ บุระประโคน
2. นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230
Email: nopparat@kslgroup.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230
Email: supap@kslgroup.com

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทได้ดีขึ้นและสามารถนาไปถ่ายทอดต่อนักลงทุนที่สนใจได้ บริษัทจึงจัดทาแผนงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ประจาปี โดยมีการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนาเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
กิจกรรมปี 2564
จานวนครั้งต่อปี
1.การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
จานวน 4 ครั้ง
2.การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ
จานวน 4 ครั้ง
3.จัดประชุมพบนักลงทุน (Opportunity Day)
จานวน 1 ครั้ง (ไตรมาส 3/2564)
4.การให้ข้อมูล และตอบซักถามของนักลงทุนสัมพันธ์
จานวน 25 ครั้ง
5.การตอบแบบสอบถามของนักลงทุนเกี่ยวกับ ESG
จานวน 2 ครั้ง
หมวดที่ 5 : บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในเรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้
มีส่วนได้เสีย
1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 21 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจ านวน 7 คนที่
ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ
บริษัทอยู่ในระหว่างดาเนินการพิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งแทนกรรมการอิสระที่ว่างหนึ่งคน
2. ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
2.1 นโยบายความหลากหลายของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการที่ต้องสรรหา ส าหรับผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็น
กรรมการโดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งวิ ชาชีพ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จากัดเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ที่จะมาทาหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ รายละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ การถือหุ้น
(รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท) และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อย่างน้อยหนึ่งคน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัทฯ
2.2 จานวนปีที่ดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัทฯไม่มีข้อห้ามการ
แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่
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2.3 วาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดและมีจานวนอย่างน้อยสามคน มีวาระการดารง
ต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสามวาระหรือไม่เกินเก้าปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรให้
กรรมการอิสระรายใดที่ด ารงต าแหน่งติดต่อกันมาครบสามวาระหรือเก้าปีด ารงต าแหน่งต่อไป ก็ให้คณะกรรมก ารบริษัทฯขยาย
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ตามที่เห็นสมควร
2.4 การกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดารงตาแหน่งกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดว่าเพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯได้ดี และ
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ กรรมการไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน ปัจจุบันนี้ ไม่มีกรรมการที่รายงานว่าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5
บริษัทในเวลาเดียวกัน
2.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
หน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการที่กาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแล
กิจการ หมวดที่ 5 กล่าวคือภารกิจการกากับดูแลให้บริษัทฯมีการบริหารจัดการที่ดีและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน อานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯจึงไม่ได้ก้า วล่วงการดาเนินกิจการตามปกติของฝ่ายจัดการ แม้กฎบัตรคณะกรรมการจะระบุอานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการเห็นชอบหรืออนุมัติเรื่องต่างๆไว้ แต่อานาจดังกล่าวก็มีขอบเขตตามที่คู่มืออานาจดาเนินการของบริษัทฯระบุไว้ในแต่
ละกรณี ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติคู่มืออานาจดาเนินการนี้
นอกจากนั้น นโยบายการกากับดูแลกิจการยังได้กาหนดสถานะและอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ไว้แตกต่างกันชัดเจน อีกทั้ง ประธานกรรมการบริษัทฯต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย
2.6 การกาหนดนโยบายการเป็นกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆภายนอกของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร
การเป็นกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆที่บริษัทฯร่วมลงทุนหรือในฐานะตัวแทนของบริษัทของกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ
ผู้บริหาร ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่เป็นผูอ้ นุมัติให้
ผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือองค์กรดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
3. ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการจานวนหนึ่งในสามออกจากตาแหน่ง ถ้าจานวน
กรรมการแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม ดังนั้น กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่
คณะกรรมการทั้งชุดครบวาระ หากยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทาหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน
4. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยโดยก าหนดคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบและระยะเวลาด ารง
ตาแหน่งไว้ในกฎบัตรหรือประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ซึ่งได้แก่
4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
4.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.4 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้สานักบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่ประเมินและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นตาม
เกณฑ์การประเมินตนเองที่เคยรับการประเมิน โดยประสานงานกับผู้ปฏิบัติของทุกหน่วยงานและสานักตรวจสอบภายใน รวมทั้งดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
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ต่อเนื่อง และบริษัทมีแนวทางขยายผลไปยังผู้มีส่วนได้เสียให้เข้ามาอยู่ในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านการทุจริตให้
มากขึ้นเป็นลาดับ
ในด้านการดาเนินการตามระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทมอบหมายให้สานักบริหารความเสี่ยง จัดทาประเมินความ
เสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยใช้หลักเกณฑ์ของ COSO-ERM และจัดทาคู่มือการบริหารความเสีย่ งด้านทุจริต เพื่อให้เป็นแนวปฏิบตั ิ
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกากับดูแล ควบคุม ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าพนักงานได้
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นอย่างมีประสิทธิผล บริษัทจึงกาหนดให้สานักบริหารความเสี่ยง ติดตาม
และสรุปผลการติดตามงานอย่างสม ่าเสมอ และส านักตรวจสอบภายในทาหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในและมาตรการควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งกาหนดไว้ในแผนการสอบทานประจาปีของสานักตรวจสอบภายใน
ปี 2564 บริษัทได้ดาเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่สาคัญ ดังนี้
1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านงาน KSL CG & Anti-Corruption Week
2021 ภายใต้ธีม “KSL ยุคใหม่ยั่งยืนได้ด้วย CG” ในรูปแบบงานออนไลน์
2. การมอบป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับทุกโรงงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นต่อบุคคลภายนอก
3. การจัดอบรมให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับ โดยผ่านหลักสูตร “KSL Basic Knowledge 2021” เรื่องจริยธรรมในการ
ทางานและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานใหม่
4. การจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของตนเอง และนา
ผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชั่น ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และเว็บไซต์ภายใน (Intranet) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน
หมวดที่ 6 : การให้ข้อมูลการกระทาผิดและการทุจริต
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ บริษัทจัด ให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการกระทาผิดและการทุจริตหรือการ
ร้องเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ การระงับยับยั้ง และการป้องกันการ
กระทาผิดหรือทุจริต หรือการร้องเรียนเพื่อได้รับการเยียวยาแก้ไข
ช่องทางการให้ข้อมูลและกระบวนการ
1. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทาผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทฯหรือบริษัท
ในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์ อักษร หากไม่ได้รับการ
พิจารณาให้แจ้งต่อ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ตามแบบการให้ข้อมูลพบเห็นการกระทาผิดและการทุจริต ทั้งนี้ พนักงานไม่ควรที่จะ
ดาเนินการสอบสวน หรือซักถามใดๆ เกี่ยวกับการกระทาที่สงสัยด้วยตนเอง
2. หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาดังกล่าว หรือสงสัยว่าผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้บริหารของบริษัทฯเกี่ยวข้องกับการกระทาผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
2.1 ผู้จัดการสานักตรวจสอบภายใน โทร 02-642-6092 ต่อ 127
หรือ e-mail: ia@kslgroup.com หรือ chartchai@kslgroup.com
2.2 ผู้จัดการฝ่าย-งานบริหารทรัพยากรบุคคล สนญ.โทร 02-642-6092 ต่อ 969
หรือ e-mail: hr@kslgroup.com
2.3 ส่ง e-mail มาที่ ia@kslgroup.com ใน Intranet ของบริษัทฯ
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2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้
บริษัท น้าตาลขอนแก่นจากัด (มหาชน) 503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 22
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรือ e-mail: sitti@kslgroup.com
3. เมื่อบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ข้างต้นได้รับแจ้งว่ามีการกระทาผิดหรือการทุจริ ตต้องรายงานต่อสานักตรวจสอบภาย
ในทันที
4. สานักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดทาทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และต้องจัดทารายงานสรุปการรับเรื่องการแจ้งข้อมูลการ
กระทาผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป
5. สานักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบื้องต้นว่าการกระทาผิดเกิดขึ้นในหน่วยงานใด และให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงาน
นั้นเพื่อดาเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไปและติดตามผลการดาเนินการของหน่วยงานที่รับเรื่องไปนั้นเป็นระยะ
6. การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษทางวินัย และการดาเนินคดีทางกฎหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
นั้นๆ
7. เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้น ให้หน่วยงานที่เป็นผู้ดาเนินการแจ้งผลการดาเนินการต่อสานักตรวจสอบภายใน
เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งต่อไป
การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
1. บริษัทฯ จะไม่เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดาเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลการกระทาผิด
หากผู้ใดกระทาการฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัย
2. บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานผู้ให้ข้อมูลการกระท าผิด รวมถึงผู้ที่ให้ความร่ว มมือหรือความ
ช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต
3. บริ ษ ั ท ฯ จะให้ ค วามคุ ้ มครองเพิ ่ม เติ มเป็น พิเ ศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจ ารณาจากระดับ ความร้ ายแรงและ
ความส าคัญของเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อสั่งการใ ห้สายงาน
ทรัพยากรบุคคลจัดหามาตรการการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่กรณี
4. กรณีพนักงานแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลการกระทาผิดด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าบริษัทฯจะไม่พบการกระทาผิดตามที่ได้
ร้องเรียน บริษัทฯจะไม่ดาเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าเรื่องร้องเรียนไม่มี
มูลความจริง และได้ทาด้วยเจตนาหรือจงใจให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทฯจะพิจารณาดาเนินการลงโทษ
พนักงานที่ให้ข้อมูลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน รวมทั้งพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย
6.2 จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดทาจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระทาการในนามของบริษัท โดยเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ปี 2557 และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ และ
สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการ กับ การประเมินโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น ข้อมูลความเป็นส่วนตัว สิทธิมนุษยชน แรงงาน
สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดลอม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การควบคุม
ภายใน การเปิดเผยข้อมูล การทุจริตคอร์รัปชั่น ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหลักมาตรฐานสากล
นโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1 One Report)
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัทได้ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy ) โดยอ้างอิงจากหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (‘CG Code”) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้พิจารณาพบว่าบริษัทได้นาหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วและนาเสนอคณะกรรมการรับทราบใน
หลักการ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2563-2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 อย่างไรก็ตามสาหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่
เหมาะสม สาหรับการดาเนินธุรกิจของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาและได้มีการออกมาตราการทดแทนที่เหมาะสม
และได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจาทุกปี
โดยปี 2564 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการควรพิจารณาจ านวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีจ านวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ
- ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจานวน 20 คน โดยบริษัทเห็นว่าเป็นจานวนที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและความซับซ้อนเพิ่ม
มากขึ้น อันจาเป็นต้องมีจานวนกรรมการที่เพียงพอและมีความหลากหลายทางวิชาชีพเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อช่วยกันกากับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยซึ่งมีความหลากหลายและมีเป็นจานวนมาก
2. คณะกรรมการบริษัทมีการกาหนดนโยบายจากัดจานวนปีในการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
-

บริษัทไม่ได้กาหนดนโยบายจากัดจานวนปีในการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระ

ของบริษัทมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัทฯไม่มีข้อห้ามการแต่งตั้ง
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ กรรมการอิสระ มีวาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสาม
วาระหรือไม่เกินเก้าปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กรรมการอิสระรายใดที่ดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันมาครบสามวาระหรือเก้าปีดารงตาแหน่งต่อไป ก็ให้คณะกรรมการบริษัทฯขยายระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการ
อิสระออกไปได้ตามที่เห็นสมควร ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทจะดารงตาแหน่งเกิน 9 ปี แต่ก็ยังวางตนเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จากการสั่งสมความรู้ความเข้าใจในกิจการของ
บริษัทและบริษัทย่อยที่มีความเกี่ยวข้องกันในห่วงโซ่อุปทาน และตัดสินใจโดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
3. คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผย การดาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
-

บริษัทยังไม่ได้จัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่ วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ควรให้มีอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทฯกาหนดให้มีการจัดทาแบบประเมินตนเองซึ่งนา
แบบของตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้กับบริษัท ได้แก่ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ Self-assessment Form of
the Board of Directors (2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย Self-evaluation Form of sub-committees ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการ (3) แบบประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคลSelf-evaluation Form of individual directors เพื่อให้กรรมการได้
ร่วมกันทบทวนการทางาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึงพิจารณาผลงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหา
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการทางานของคณะกรรมการบริษัทในปีต่อๆ ไป
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โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ
และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร
พนักงานและอื่นๆ
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7.โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ
และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
7.1 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการเป็นดังนี้
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทจานวน 20 คน ประกอบด้วย
1. นายมนู
เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายจารูญ
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
3. นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย
กรรมการ
4. นายสุขุม
โตการัณยเศรษฐ์
กรรมการ
5. นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
กรรมการ
6. นางอินทิรา
สุขะนินทร์
กรรมการ
7. นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
8. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
9. นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
10. นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
11. นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการ
12. นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
13. นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
14. นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์
กรรมการ
15. นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ์
กรรมการ
16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
บาเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ
17. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
กรรมการอิสระ
18. นายวรภัทร
โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ
19. นางสาวนงลักษณ์
พินัยนิติศาสตร์
กรรมการอิสระ
20. นางอัญชลี
พิพัฒนเสริญ
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ บริษัทอยู่ในระหว่างดาเนินการพิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งแทนกรรมการอิสระที่ว่างหนึ่งคน

คณะกรรมการบริษัททั้ง 20 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจานวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จานวน 10 คน (ร้อยละ 47.62) ในจานวนนี้มีกรรมการอิสระจานวน 6 คน (ร้อยละ 28.60) โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 คน
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดาเนินการจัดการและกากับดู แลกิจการของบริษัทฯตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดนโยบายและเป้าหมายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนมี
บทบาทสาคัญในการกากับดูแลตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และติดตามผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส
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ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกันและไม่ใช่บุคคลเดียวกัน โดย
ประธานกรรมการมาจากการเลือ กตั้ งของกรรมการบริษ ั ท และท าหน้ าที ่ เป็ นประธานในที ่ป ระชุ มโดยควบคุ มก ารประชุ ม ของ
คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนใหกรรมการทุกท่านมีส่วนรวมในการประชุม เช่น ตั้งคาถาม
หรือข้อสังเกตให้คาปรึกษาและให้ ข้อเสนอ แนะต่อผู้บริหารและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวก่ายในการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทาหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทและก ากับดูแลให้การดาเนินงานของ
บริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
ชื่อ-นามสกุล
1. นายมนู
เลียวไพโรจน์
2. นายจารูญ
ชินธรรมมิตร์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ

3. นายพรศิลป์

แต้มศิริชัย

4. นายสุขุม
5. นายธวัทชัย

โตการัณยเศรษฐ์
โรจนะโชติกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6. นางอินทิรา

สุขะนินทร์

กรรมการ

7. นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

8. นายชลัช
9. นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

10. นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

11. นายชนะชัย
12. นายชาตรี

ชุติมาวรพันธ์
ชินธรรมมิตร์

13. นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

14. นายธัชพงษ์
15. นายตระการ
16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ

ภากรศิริวงศ์
ชุณหโรจน์ฤทธิ์
บาเพ็ญบุญ

17. นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

18. นายวรภัทร

โตธนะเกษม

19. นางสาวนงลักษณ์

พินัยนิติศาสตร์

20. นางอัญชลี

พิพัฒนเสริญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ /กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการกากับดูแลกิจการ / กรรมการ
ตรวจสอบ
84

รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
กรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
คือ นายจารูญ ชินธรรมมิตร์ หรือ นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย หรือ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ หรือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์
หรือ นางอินทิรา สุขะนินทร์ หรือนายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ หรือ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล หรือ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ กรรมการ
สองในแปดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมาจากการแต่งตั้งของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทาหน้าที่ให้
คาแนะนาและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การกากับดูแลกิจการเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี
อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กาหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎ
บัตรคณะกรรมการบริษัท คู่มืออานาจดาเนินการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการกาหนด นโยบาย ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กล
ยุทธ์ และแผนดาเนินงานของบริษัทตลอดจนเรื่องที่สาคั ญ เช่น การอนุมัติงบการเงิน การทารายการธุรกรรมที่กฎหมายกาหนดต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นโยบายทางการเงิน การลงทุน งบประมาณประจาปี การแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้น
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สัดส่วนและโครงสร้างของคณะกรรมการ
รายชื่อ – สกุล

ลาดับ

ประเภทของกรรมการ
ตัวแทนผู้
ถือหุ้น

กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการ
อิสระ

/

/

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร

1

นายมนู

เลียวไพโรจน์

2

นายจารูญ

ชินธรรมมิตร์

/

/

3

นายพรศิลป์

แต้มศิริชัย

/

/

4.

นายสุขุม

โตการัณยเศรษฐ์

/

/

5.

นายธวัทชัย

โรจนะโชติกุล

/

/

6.

นางอินทิรา

สุขะนินทร์

/

/

7

นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

/

/

8

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

/

/

9

นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

/

/

10

นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

/

/

11

นายชนะชัย

ชุติมาวรพันธ์

/

/

12

นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

/

/

13

นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

/

/

14

นายธัชพงษ์

ภากรศิริวงศ์

/

/

15

นายตระการ

ชุณหโรจน์ฤทธิ์

/

/

16

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ

/

/

17

นายสิทธิ

บาเพ็ญบุญ
ลีละเกษมฤกษ์

/

/

18

นายวรภัทร

โตธนะเกษม

/

/

19

นางสาวนงลักษณ์

พินัยนิติศาสตร์*

/

/

20

นางอัญชลี

พิพัฒนเสริญ*

/

/

14

11

6*

9

70%

55%

30%

45%

รวม
สัดส่วน
*กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 คน
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารประจาปี 2564
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปี 2564
หุ้นสามัญ(จานวนหุ้น)

ลักษณะ
ลาดับ

การถือหุ้น

ชื่ อ -นามสกุล

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

เพิ่ ม/(ลด)

ร้อยละ

ตุลาคม

ตุลาคม

ระหว่าง

จานวนหุ้น

2563

2564

รอบปี บัญชี

ที่ มีสิทธิ ออกเสี ยง

1

นายมนู

เลียวไพโรจน์

-

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

2

นายจารูญ

ชินธรรมมิตร์

ทางตรง

113,012,431

113,075,331

62,900

2.56

ม.ล.จารุวฒ
ั นา

ชินธรรมมิตร์

ทางอ้อม(คูส่ มรส)

52,775,901

52,775,901

-

1.20

นายพรศิลป์

แต้มศิรชิ ยั

ทางตรง

29,390,196

29,390,196

-

0.67

นางมนทนัฐ

แต้มศิรชิ ยั

ทางอ้อม(คูส่ มรส)

30,688,231

30,688,231

-

0.70

4

นายสุขุม

โตการัณยเศรษฐ์

ทางตรง

4,320,000

350,000

-3,970,000

0.01

5

นายธวัทชัย

โรจนะโชติกุล

ทางตรง

55,937,112

55,937,112

-

1.27

นางกรกช

โรจนะโชติกุล

ทางอ้อม(คูส่ มรส)

3,166,748

3,166,748

-

0.07

6

นางอินทิรา

สุขะนินทร์

ทางตรง

25,471,699

25,471,699

-

0.58

7

นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

ทางตรง

99,799,954

99,799,954

-

2.26

8

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

ทางตรง

43,279,926

43,279,926

-

0.98

นางสาวชลพิมพ์

ชินธรรมมิตร์

ทางอ้อม(บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)

374,000

374,000

-

0.01

นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

ทางตรง

96,475,726

96,475,726

-

2.19

นางสมจิตร

สมสุขเจริญ

ทางอ้อม(คูส่ มรส)

279,206

279,206

-

0.01

10

นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

ทางตรง

99,733,643

99,733,643

-

2.26

11

นายชนะชัย

ชุตมิ าวรพันธ์

ทางตรง

115,355,499

115,355,499

-

2.62

12

นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

ทางตรง

57,467,546

57,467,546

-

1.30

13

นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

ทางตรง

22,907,921

22,907,921

-

0.52

นางดรุณี

เลิศดารงค์ลกั ษณ์

ทางอ้อม(คูส่ มรส)

2,194,852

2,194,852

-

0.05

14

นายธัชพงษ์

ภากรศิรวิ งศ์

ทางตรง

158,162

158,162

-

0.00

15

นายตระการ

ชุณหโรจน์ ฤทธิ ์

ทางตรง

13,621,766

13,621,766

-

0.31

นางรัตนา

ชุณหโรจน์ ฤทธิ ์

ทางอ้อม(คูส่ มรส)

3,544,720

744,720

-2,800,000

0.02

16

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ

บาเพ็ญบุญ

-

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

17

นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

-

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

18

นายวรภัทร

โตธนะเกษม

-

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

3

9

*

19

นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิตศิ าสตร์

-

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

20

นางอัญชลี

พิพฒ
ั นเสริญ

-

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

21

นายธีระ

สงวนดีกุล

ทางตรง

1,650,000

1,650,000

-

0.04

22

นายธัชชัย

ศุภผลศิร ิ

-

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

23

นายพิรยิ ์พล

ชินธรรมมิตร์

ทางตรง

94,586,024

94,386,024

-200,000

2.14

นางวิกานดา

ชินธรรมมิตร์

ทางอ้อม(คูส่ มรส)

64,900

64,900

-

0.001

24

นายโสมนัส

โพธิสตั ย์

-

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

25

นางสาวสุภาพ

ฉันทวิทย์

-

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL

ไม่มหี นุ้ KSL
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1) นายจารูญ

ชินธรรมมิตร์

ประธานกรรมการบริหาร

2) นายพรศิลป์

แต้มศิริชัย

กรรมการบริหาร

3) นายสุขุม

โตการัณยเศรษฐ์

กรรมการบริหาร

4) นายธวัทชัย

โรจนะโชติกุล

กรรมการบริหาร

5) นางอินทิรา

สุขะนินทร์

กรรมการบริหาร

6) นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร

7) นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร

8) นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร

9) นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร

10) นายชนะชัย

ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริหาร

11) นายธัชพงษ์

ภากรศิริวงศ์

กรรมการบริหาร

12) นายตระการ

ชุณหโรจน์ฤทธิ์

กรรมการบริหาร

โดยประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. กาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดาเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯให้ความเห็นชอบ
2. กาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
3. กาหนดโครงสร้างองค์กรและกาหนดนโยบายด้านบุคคล
4. ติดตามและกากับการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติกิจการต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตอานาจตามคู่มืออานาจดาเนินการ
6. ดาเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น อยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัทและในกรณีที่การดาเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารคนใด หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขั ด แย้ ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้ ค ณะกรรมการบริห ารน าเสนอเรื ่ องดั งกล่ าวต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื ่ อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารผู้นั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมในเรื่องดังกล่าว
ปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอต่อคณะกรมการบริษัท
สาหรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละคนเปิดเผยตาม (ตารางเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจา ปี 2564)
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่
1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญของบริษัท กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกากับดูแล
การดาเนินงานโดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
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2. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจานวนที่จาเป็ นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ทุกตาแหน่ง รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอานาจในการปลดออก
ให้ออก ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม
3. มีอ านาจในการก าหนดเงื่ อนไขทางการค้ า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการช าระเงิน การท าสัญญาซื้อขาย การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้า เป็นต้น
4. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
6. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
ทั้งนี้ อานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
คู่มืออานาจดาเนินการ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และ/หรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว จะไม่รวมถึง การอนุมัติรายการที่ทาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
7.3.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่ได้รับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยโดยกาหนดคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบและระยะเวลาดารงตาแหน่ง
ไว้ในกฎบัตรหรือประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ซึ่ งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ , คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ในปี 2564 คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการทั้งหมดต้องเป็น
กรรมการอิสระ โดยในจานวนนี้อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกากับตลาดทุน กรรมการตรวจสอบมีวาระ
การด ารงตาแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรดารงให้ตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้ายความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงการดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึง
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่น
4. สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ซึ่งอ าจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
ของบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามวรรคหนึ่งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report) นี้
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2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทกาหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ประกอบด้วย
กรรมการ ไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ ที่มีความรู้
ประสบการณ์และเชี่ยวชาญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ดารง
ตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีขอบเขตและอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎ
บัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ด้านการสรรหา
(1) กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง โดย
พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความเป็นอิสระและการมีเวลามาปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่จะทาหน้าที่กรรมการ
(2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอชื่อต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ให้กาหนดวิธีการสรรหาเปิดรับการเสนอชื่อ รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติทางกฎหมายและ
ข้อกาหนดหน่วยงานทางการ และความยินดีในการมาเป็นกรรมการ
(3) สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมมาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ
2. ด้านค่าตอบแทน
(1) พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็น
ธรรมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่ อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2) พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี
(3) เปิดเผยรายชื่อกรรมการ จานวนครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจาปีของบริษทั ฯ
รวมถึงเนือ้ หาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการกากับดูแลกิจการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่าประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า
สามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงมี
วาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน
เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษั ท ฯเห็นควรให้ดารงตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตและอานาจหน้าที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก าหนดนโยบาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมซึ่ งต้อง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัท เช่น ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการจัดการ ความเสี่ยง
ด้านการลงทุน ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของ
บริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนด
4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด
ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เอกสารแนบ 5 ของ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

4. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการว่าประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า
สามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ กรรมการกากับดูแลกิจการมี
วาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกากับดูแลกิจการอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรให้ดารงตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีขอบเขตและอานาจหน้าที่ตามที่กาหนด
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การกากับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ
3. กากับดูแลและให้คาแนะนาตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของการกากับดูแลกิจการ
4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล
หรือมาตรฐานอื่นที่เหมาะสม
5. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานกากับดูแลกิจการให้มีอานาจหน้าที่
ตามที่เห็นสมควร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ เอกสารแนบ 5 ของ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report) นี้
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7.3.2 ระบุรายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
รายชื่อ

ตาแหน่ง

นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นายวรภัทร

โตธนะเกษม

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นางสาวนงลักษณ์

พินัยนิติศาสตร์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นางอัญชลี

พิพัฒนเสริญ

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนนโยบายการกากับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คือประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ านวนสี่คน คือ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกสามคนซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเงิน ระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางอัญชลี พิพัฒนเสริญ จบการศึกษาด้านบัญชี เป็นผู้ที่มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
โดยมีหัวหน้าสานักตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาแหน่งปัจจุบัน คือ นายชาติชาย
ภูวงษ์ ผู้จัดการสานักตรวจสอบภายใน
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ

ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

นางสาวดวงดาว

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ

ชินธรรมมิตร์

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปัจจุบัน คือ นายอานนท์ ศรีชาญกิจ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
รายชื่อ

ตาแหน่ง

นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ

นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปัจจุบัน นางสาวลลนา
วิวิธสุรการ ผู้จัดการส่วน-บริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบ
4. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย
รายชื่อ

ตาแหน่ง

นายวรภัทร

โตธนะเกษม

ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ

บาเพ็ญบุญ

กรรมการกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

นางอัญชลี

พิพัฒนเสริญ

กรรมการกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

กรรมการกากับดูแลกิจการ / กรรมการ

โดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ปัจจุบัน คือ นางกัลยรัตน์
สุมิตร ผู้จัดการฝ่าย – สานักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1 รายชื่อและตาแหน่งของผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกอบด้วย
1. นายจารูญ

ชินธรรมมิตร์1

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายชลัช

ชินธรรมมิตร์2

กรรมการผู้จัดการใหญ่

3. นายพรศิลป์

แต้มศิริชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สานักนวัตกรรม

4. นางอินทิรา

สุขะนินทร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ

5. นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

6. นายธีระ

สงวนดีกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มการผลิต
ธุรกิจน้าตาล

7. นายพิริย์พล

ชินธรรมมิตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหาวัตถุดิบ

8. นายโสมนัส

โพธิสัตย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

9. นางสาวสุภาพ

ฉันทวิทย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและ
การเงิน (CFO)
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หมายเหตุ: ในปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งผู้บริหาร ดังนี้
(1) นายจารูญ ชินธรรมมิตร์ ตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executives Officer) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
(2) นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2564

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมแก่กรรมการบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดาเนินการสารวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
โดยพิจารณาความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนาในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD) รวมถึงผลการดาเนินงานของบริษัทฯในภาพรวม และ การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจานวนทั้งสิ้นไม่เกิน 9,900,000.-บาท ทั้งนี้ ค่ าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทประกอบด้วย
1.ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
โดยค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1) ค่าตอบแทนประจา (Fixed Pay) ซึ่งจะจ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน
2) ค่ า เบี ้ ย ประชุ ม คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย (Meeting allowance for sub-commitees) เป็ น ค่ า ตอบแทนที ่ จ ่ า ยให้ กั บ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3) โบนั ส กรรมการ (Director’s bonus) เป็ น ค่ า ตอบแทนพิเศษที ่จ ่า ยให้ ก ับ กรรมการปีละครั ้ง โดยพิ จารณาจากผล
ประกอบการของบริษัทในแต่ละปี
บริษัทได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจา และโบนัสกรรมการ ในวงเงิน ดังนี้
ปีละไม่เกิน
1. ค่าตอบแทน – ประธานกรรมการ

810,000 บาท

2. ค่าตอบแทน – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

540,000 บาท

3. ค่าตอบแทน – กรรมการ 19 คน

8,550,000 บาท

4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ที่เข้าประชุม 3. ค่าตอบแทน – กรรมการ 19 คน
ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม

ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม

ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน

5. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร 1,200 บาทต่อครั้ง กรรมการบริหาร 1,000 บาทต่อครั้ง
6. สิทธิผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี
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หมายเหตุ 1.ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทย่อย

2. ค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและในตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนผลการดาเนินงานและขนาดของธุรกิจ เพื่อทาให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกาหนด โดยจะเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัท
และผลปฏิบัติงานของแต่ละคนทั้งนี้ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัท
ต้องการ
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7.4.3 จานวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
2. ค่าตอบแทนผู้บริหารในปีที่ผ่านมา
ค่าตอบแทนผู้บริหารรวมจานวน 9 คน (ตามรายชื่อคณะผู้ บริหารระดับสูง) มีค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน 35,659,183 ล้านบาท
ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
3. ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯมีระเบียบกาหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหารระดับสูงในลักษณะอื่น เช่น รถยนต์ เพื่อใช้งาน ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าใช้จ่ายบารุงรักษา กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ในสถานะพนักงานบริษัท
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของบริษทั มีดังนี้
งบรวม

งบเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

ช่วงฤดูการผลิต

5,032

5,791

1,604

1,972

ช่วงปกติ

3,925

4,268

1,280

1,506

1,067.97

1,266.15

399.55

520.41

จานวนพนักงานถัวเฉลี่ย (คน)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน(ล้านบาท)

ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานรวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 399,550,290 บาท และเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 9,355,060.63 บาท
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสาคัญอันมีผลกระทบทางด้านลบต่อบริษัท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทให้ความส าคัญกับพนักงานขององค์กรมาโดยตลอด และมีการก าหนดนโยบายเรื่องการฝึกอบรมและการพั ฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีความเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานในสายงานของตนโดยกาหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ
บริษัท มีการจัดอบรมทั้งในบริษัทโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนั กงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการทางานรวมทั้งเรื่อง
จริยธรรม และให้พนักงานเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้กับบริษัทอื่นๆภายนอกบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทมีการวาง
แผนการอบรม และสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสื่อสารเพื่ อถ่ายทอดและบริหารความรู้
(Knowledge Management) ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาพัฒนาเป็นระบบเพื่อให้
พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆผ่านระบบเว็บไซต์ภายใน(Intranet) และสามารถนามาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนา
ตนเอง
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การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานและให้การสนับสนุนอื่นๆ
กลุ่มบริษัทยังได้จัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกนอกเหนือจากที่กฎหมายฯ กาหนดให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มความมั่นคงในอนาคตของพนักงาน เช่น กองทุนเงินสารองเลี้ยงชีพ, การประกันชีวิตกลุ่ม
และประกันอุบัติเหตุ, โครงการบ้ านสร้างสุขจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งเป็นสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษสาหรับพนักงาน KSL โครงการ UOB Workplace Banking ซึ่งเป็นความร่วมมือของ KSL และธนาคารยูโอบีในการ
จัดหาสวัสดิการในรูปแบบเงินฝากประจาและสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่พนักงาน KSL สวัสดิการเงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือตาม
วาระต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างการทางานและการดารงชีวิตของพนักงาน โดยจัดสรรวันลาหยุดพักผ่อนให้
แบบขั้นบันไดตามอายุงาน และการส่งเสริมสุขอนามัยและให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่พนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการทาประกันภัยโควิด -19 แบบกลุ่มให้พนักงาน และการจัดหาวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สาหรับ
พนักงานและครอบครัว
การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
กลุ่มบริษัทฯได้ให้ความสาคัญต่อพนักงานของบริษัททุกระดับ ชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนาไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย
โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามตาแหน่งหน้าที่ที่พึงได้โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ และในการพิจารณาปรับต าแหน่งหรือเงินเดือนของพนักงานบริษัท ได้ ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
ด้านสิทธิและเสรีภาพ
กลุ่มบริษัทได้จัดทาข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Intranet เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและการดาเนินงานของ
กลุ่มบริษัทอย่างทั่วถึงและทันท่วงที รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงออกทางความคิดหรือรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานและการพัฒนาขององค์กรต่อไป
7.6 ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
7.6.1 รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี/ เลขานุการบริษัท/หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน
ผู้ที่ได้รบมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง

นางวรรณา อารีประยูรกิจ

ในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางกัลยรัตน์ สุมิตร ให้ด ารง
ตาแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายชาติชาย ภูวงษ์

*ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report) นี้
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7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ชัดเจน และโปร่งใส บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพื่อทาหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และ
นักวิเคราะห์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ email: ir@kslgroup.com หรือติดต่อที่
1. นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์
2. นายชลัช ชินธรรมมิตร์

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

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร
2. นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา
3. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ
4. นายชูพงษ์
สุรชุติกาล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4067
6523
4315
4325

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตุลาคม 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2564 เป็น จ านวนเงิน
3,290,100.-บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยดังนี้
(หน่วย:บาท)

ปี 2564

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี

1,555,000.-

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส

1,275,000.-

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) *

460,100.-

รวม

3,290,100.-

*ค่าบริการอื่น เป็นค่าตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ Expected Credit Loss (ECL) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทางการเงิน (TFRS 9)

7.6.4 บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย (กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ)
-ไม่มี-
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รายงานผลการดาเนินงานสาคัญ
ด้านการกากับดูแลกิจการ
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8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัทมีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี มากกว่า 6 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาวาระหลักที่ได้กาหนด
ไว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม หากมีวาระสาคัญ ประธานคณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมสาหรับวาระสาคัญนั้น ซึ่งจะมีการแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กฎหมายได้กาหนดไว้ โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจานวน 7 ครั้ง
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้โดยอ้างอิงกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด
พระราชบัญญัติ บริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อบังคับของบริษัท
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการ
เดิมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ต่อมา คณะกรรมการในการประชุม
ครั้งที่ 7/2559-2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติให้มีและเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2560 กฎบัตรนี้ได้กาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้ทบทวนให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ดังนี้
(1) บริหารกิจการโดยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่ว นได้เสีย ขจัดหรือลดการสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ตามปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
(2) กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการบนพื้นฐานการสร้างกิจการอย่างยั่งยืน โดยคานึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และกากับให้การดาเนินการตามวั ตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจาปีตอบสนองความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการ
(3) ดูแลให้กิจการมีคณะกรรมการมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการที่ดีที่มีการสรรหาที่
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะและความรู้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบ กาหนดให้มีกรอบและกลไกในการ
กากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทไปลงทุน แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่จาเป็นและสมควร
(4) ดูแลให้บริษัทฯมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมต่อการดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
บริษัท และมีการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงตลอดจนการสืบทอดงานที่เป็นระบบ
(5) ส่งเสริมนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการทาให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสาคัญซึ่งอาจกระทาได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มี
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทาธุรกรรมที่ เกี่ยวโยงกัน การต่อต้านคอร์รัปชั่น
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแสการกระทาทุจริตและคอร์รัปชั่น
(7) ดูแลให้มีการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิดเผยสารสนเทศให้โปร่งใส
และเป็นไปตามกฎหมาย
(8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถื อหุ้นในเรื่องสาคัญและรักษาสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางที่
เหมาะสมและทันเวลา
บทบาทหน้าที่ทั้ง 8 ประการข้างต้นสามารถแยกแยะเป็นหลักปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติอีกหลายประการ โดยอ้างอิงถึง
“หลักการบริหารกิจการที่ดี: หลักปฏิบัติสาหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์จัดทาขึ้น
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บทบาท หน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัทฯมีบทบาทเป็นผู้นาของคณะกรรมการและมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ก ากับติดตามและดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุต าม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(2) ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกากับดูแลกิจการที่
ดี
(3) กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสาคัญได้ถูก
บรรจุเป็นวาระการประชุม
(4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบ
โดยทั่วกันการส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบการให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นาสู่ที่ประชุมรวมทั้งประเด็นการ
กากับดูแลกิจการ
(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัตหน้าที่ของคณะกรรมการ
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นอิสระ และเพื่อเป็นการประกันความเป็นอิสระ
จากฝ่ายจัดการ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มากกว่ากรรมการที่ไม่เป็นอิสระ
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายได้ เ ท่ า เที ย มกั น และไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่
น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสาคัญ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมบริษัท และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสาคัญ ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสาคัญ ผู้มีอานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระรับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี
จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยสาคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม (ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคู่มืออานาจอนุมตั ิ
ดาเนินการ) โดยจะพิจารณารายชื่อในฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการอาชีพในทาเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
รวมถึงใช้ตารางความรู้ความชานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหา
กรรมการ และเชิญชวนให้คณะกรรมการบริษัทเสนอรายชื่อ เมื่อได้รายชื่อทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯจะตรวจสอบคุณสมบัติ
ขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการกฎบัตรคณะกรรมการ และข้อบังคับของบริษัทฯ พิจารณาความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง ตามที่บริษัทฯมีความต้องการในเวลานั้นๆที่ได้กาหนดไว้ก่อนโดยนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
บริษัทฯมาพิจารณาประกอบ
กฎบัตรคณะกรรมการ ได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการไว้ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
(3) ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
(4) มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯได้ดี และการเป็นกรรมการในบริ ษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรค
ต่ อ การปฏิบั ติ หน้า ที่ก รรมการของบริ ษัท ฯ ทั้ งนี้ กรรมการไม่ ควรดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษั ทจดทะเบี ยนเกิน 5 บริ ษั ทใน
เวลาเดียวกัน
การเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการ
ในกรณีปกติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยที่ข้อบังคับของบริษัทฯกาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปีทุก
ครั้ง ให้กรรมการจานวนหนึ่งในสามออกจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้น บริษัทฯจะจัดวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้นทุกปี และนาเสนอ
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รายชื่อกรรมการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่
ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดย
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะมี ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังมีวาระเหลือมากกว่าสอง
เดือน กฎหมายบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่ากรณีเช่นนี้ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริ ษัทในการแต่ งตั้ง
กรรมการทดแทน ฉะนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะใช้กระบวนการสรรหาตามที่กล่าวมาข้างต้น และนาเสนอผู้
ที่ได้รับการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และให้อยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่กรรมการใหม่นั้นแทน
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทฯแต่งตั้งกรรมการตามแต่กรณีนี้แล้ว บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อ
กรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในกาหนดเวลา
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
บริษัทตระหนักดีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ และคุณธรรมจะสามารถนาพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนา
อย่างยั่งยืนอย่างมีนัยสาคัญ บริษัทจึงมีนโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันปัญหาการ
ขาดพนักงานในตาแหน่งที่สาคัญและเพื่อสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติตรงต่อความต้องการของบริษัท
ในการนี้ บริษัทมีขั้นตอนงานในการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ลว่ งหน้าเป็นระยะ มีการสรรหา พัฒนา และเตรียมแผน
สืบทอดงานไว้ทดแทนกรณีที่มีตาแหน่งงานว่างลงตลอดเวลา เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีความรู้
ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิ บัติหน้าที่ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา และสายงานทรัพยากรบุคคลจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
ของผู้บริหารในระดับรองลงมาให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงนั้น อาจดาเนินการเองทั้งกระบวนการ
จนกระทั่งถึงการได้มาซึ่งผู้ดารงตาแหน่งที่ต้องการจากภายในหรือภายนอกบริษัท หรืออาจติดต่อกับบริษัทและสถาบันที่มีความเป็นมือ
อาชีพมาให้คาปรึกษาในการดาเนินตามแผนการสืบทอดงานแล้วแต่กรณี
บริษัทฯมีการกาหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้
1. การกาหนดตาแหน่งงานที่สาคัญหรือตาแหน่งงานหลัก
2. การกาหนดความสามารถหรือสมรรถนะของตาแหน่งงานหลัก
3. กระบวนการวิเคราะห์หาผู้สืบทอดตาแหน่ง
4. จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ในส่วนของกรรมการนั้น นโยบายการกากับดูแลกิจการกาหนดว่าบริษัทฯสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯและผู้บริหารได้รับการ
อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการบริษัทฯสามารถทาหน้าที่และกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทส่งกรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับหลายสถาบัน อาทิเช่น หลักสูตร Chairman, หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD), หลักสูตรพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่างๆ
ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัท มีการจัดให้คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ได้เข้าร่วม “สัมมนาผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง
- “แนวโน้มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กับการปรับตัวของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลไทย ใน 3 ปีข้างหน้า” โดย คุณวิศิษฐ์
ลิ้มลือชา รองประธานสภาหอการค้าไทย
- “โลกและไทย ในบริบทใหม่หลังโควิด : ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลไทย” โดย ดร.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบัน TDRI และ ดร.กิริฎา เภาพิจิตร
ผู้อานวยการวิจยั นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา
-

การใช้งานโปรเเกรม “ประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผ่านระบบออนไลน์” (E-PMS)

การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคนที่เข้ารับตาแหน่งในบริษัท เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในธุรกิจ และการดาเนินการด้านต่างๆของบริษัทฯ โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานต่างๆ เช่น ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
บริษัท ข้อบังคับที่ระบุขอบเขตอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับด้านกฎหมาย
กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ นอกจากนี้ หากกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ยังไม่ได้อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการบริษัท จะจัดให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ดังกล่าวเข้าอบรมหลักสูตรที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
บริษัทในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
เพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทางานให้ประสบความสาเร็จ และสร้ างบรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการริเริ่มสิ่ง
ใหม่ๆและการพัฒนาการทางานร่วมกันแบบเป็นทีม รวมถึงการจัดองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้บริหารและพนักงานรุ่นใหม่ ในปี 2564 ที่
ผ่านมา บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะใช้ระบบดิจิตัลในงานมากขึ้น แนวโน้มการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน จึงโยงไปสู่ทักษะการทางาน
ออนไลน์ และระบบงานใหม่ๆ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติของตนเองทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการแบ่งเป็นดังนี้
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. แบบประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ได้ แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
3. แบบประเมินตนเองของกรรมการเป็น รายบุคคล เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันทบทวนการทางาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรค
รวมถึงพิจารณาผลงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการทางานของ
คณะกรรมการบริษัทในปีต่อๆไป นาไปสู่การพัฒนาตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
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กระบวนการประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ
การประเมินผลการปฏิบัติงานในการดาเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก ตามแนวทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท/หน้าที่/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
2. สานักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะสรุปผลและนาเสนอผลประเมินนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
กระบวนการประเมินตนเอง - คณะกรรมการรายบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติงานในการดาเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ตาม
แนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท/หน้าที่/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการรายบุคคล
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
2. สานักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะสรุปผลและนาเสนอผลประเมินนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
กระบวนการประเมินตนเอง - คณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินผลการปฏิบัติงานในการด าเนินงานคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ตาม
แนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท/หน้าที่/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
2. สานักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะสรุปผลและนาเสนอผลประเมินนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ผลการประเมิน
ส าหรับปี 2564 แสดงผลคะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลอยู่ในระดับดีเลิศ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่1/2564 -2565
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เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาและอภิปรายตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการประเมินครัง้ นี้เพื่อให้มีการปรับปรุง
ต่อไป
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (PSD)
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กาหนดเป้าหมายและวิธีการประเมินผลงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีเกณฑ์การประเมิน และกาหนดเป้าหมาย ตามหลัก Balance Score Card
(BSC) โดยให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นประจาทุกปี
8.1.2 การเข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยกาหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้
คณะกรรมการแต่ละคนทราบโดยทาเป็นตารางนัดประชุมประจาปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ประธาน
เจ้ า หน้ า ที ่ บ ริ ห าร และ/หรื อ กรรมการผู ้ จ ั ด การใหญ่ และเลขานุ ก ารบริ ษ ั ท ร่ ว มกั น พิ จ ารณาเลื อ กเรื่ องเข้ า วาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่ ส าคัญได้น าเข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เ ป็น
ประโยชน์เข้าสู่วาระการประชุม
ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะ
อภิปรายปัญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลพินิจตัดสินใจ กรรมการให้ความ
สนใจกับทุกวาระที่น าเข้าสู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องการก ากับดูแลกิจการ นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญ
ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อนาเสนอข้อมูล ปัญหาและชี้แจงรายละเอี ยด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ทั้งยังเป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นเพิ่มเติมผ่านการสอบถามผู้บริหารระดับ สูง อีกทั้งในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่
เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเลขานุการของบริษัท และในกรณีที่จาเป็นอาจจะจัดให้มีความเห็น
อิสระจากที่ปรึกษา หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกเพิ่มเติม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย วันเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและขาด
ประชุม สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่
เห็นด้วย บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเล่มและในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งสามารถสืบค้นง่าย
แต่แก้ไขไม่ได้มีการบันทึกและเปิดเผยจานวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุก
ไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลการดาเนินงานของบริษัทจะจัดขึ้นทุกเดือนจึงมีการรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย
องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ทั้งนี้คณะกรรมมการบริษัท ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุม ขั้นต่า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้อง
มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
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ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการสามารถ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้ความเห็น หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือการดาเนินงานของบริษัท
ได้ ทั้งนี้ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกาหนด
ในปี 2564 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 7 ครั้ ง และมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 80 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้
ตารางเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2564

รายชื่อกรรมการ

1.นายมนู เลียวไพโรจน์
2.นายจารูญ ชินธรรมมิตร์
3.นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย
4.นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์
5.นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล
6.นางอินทิรา สุขะนินทร์
7.นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
8.นายชลัช ชินธรรมมิตร์
9.นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
10.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
11.นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
12.นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
13.นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
14.นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์
15.นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์
16.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ
17.นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
18.นายวรภัทร โตธนะเกษม
19.นางสาวนงลักษณ์
พินัยนิติศาสตร์
20.นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ

คณะ
คณะ
คณะ
ประชุม
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
สามัญ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ สรรหาและ บริหาร
กากับ
ผู้ถือหุ้น
บริษัท
บริหาร ตรวจสอบ พิจารณา
ความ
ดูแล
ปี 2563
( 7 ครั้ง) ( 12 ครั้ง) ( 5 ครั้ง) ค่าตอบแทน เสี่ยง
กิจการ
(1ครั้ง)
( 4 ครั้ง) ( 4 ครั้ง) (3 ครั้ง)
7/7
1/1
7/7
12/12
1/1
7/7
12/12
1/1
6/7
12/12
1/1
7/7
12/12
1/1
7/7
12/12
1/1
7/7
12/12
4/4
1/1
7/7
12/12
4/4
1/1
7/7
12/12
1/1
7/7
12/12
1/1
7/7
11/12
1/1
7/7
1/1
7/7
3/3
1/1
7/7
12/12
1/1
6/7
11/12
1/1
7/7
4/4
3/3
1/1
7/7
5/5
4/4
1/1
7/7
5/5
3/3
1/1
7/7
5/5
4/4
4/4
1/1
7/7

-

5/5

-

-

3/3

1/1
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หมายเหตุ
1. กรรมการอิสระ จานวน 7 คน ได้แก่ ลาดับที่ 1,16-20
2. กรรมการตรวจสอบ 4 คน ได้แก่ ลาดับที่ 17-20
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คน ได้แก่ ลาดับที่ 7,16,19
4. กรรมการบริหารความเสี่ยง 3 คน ได้แก่ ลาดับที่ 8, 17, 19
5. กรรมการกากับดูแลกิจการ 4 คน ได้แก่ ลาดับที่ 13, 16, 18, 20
6. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23

8.1.3 การกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม และดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็น
กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุม
กรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายสาคัญ
ต่อการดาเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่นๆ
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการ
1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกาหนดให้
มีการทบทวนรายงาน ฯ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการ
บริษัท ภายใน 7 วันทาการ
2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูล
ภายในที่มีสาระสาคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้
เสียและผู้เกี่ยวข้องในธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและวิธีรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ โดยดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ ดังนี้
บริษัทก าหนดจรรยาบรรณ : แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับ การใช้ข้อมูลภายในและการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน
1. ดาเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา
275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. ดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบว่า หากได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสาคัญ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ขอให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1เดือน ก่อนที่งบการเงิน
หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
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3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะต้องจัดทาและนาส่งรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย เพื่อนาส่งต่อไปยังสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ทุกครั้งเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลง และสานักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นรายเดือน
4. ข้อมูลภายในหรือเอกสารที่มีสาระสาคัญของบริษัท ทั้งในรูปแบบเอกสารและ Soft File จะถูกเก็บรักษาไว้ในที่รัดกุม
และจากัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงตามความจาเป็นเท่านั้น โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่เป็นความลับ ในกรณีที่จาเป็นต้องเปิดเผย
ต่อพนักงาน บริษัทจะให้พนักงานทราบถึงข้อจากัดในการนาข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่พนักงานนาข้อมูลที่เป็นความลับของ
บริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
5. การติดตามผลการปฏิบัติงาน จะดาเนินการสุ่มตรวจกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ รวมถึงการตรวจสอบผ่าน
ระบบสารสนเทศของบริษัทและข่าวสารจากภายนอก
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูล
ภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีสาระสาคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อน
การเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัดทานโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่น
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจสาหรับกลุ่มบริษัทเคเอสแอล ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและ
มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวเป็นประจาทุกปี อีกทั้งมีการเผยแพร่สื่อสารแก่พนักงานในทุกระดับขององค์กร
รวมถึงบุคคลภายนอก อันเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยรายละเอียดของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์ รัปชั่นสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.kslgroup.com/การกากับดูแล
กิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการนานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติจริง และมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจที่ปราศจาก
การคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จึงมีการจัดตั้งคณะทางานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและมอบให้สานักบริหารความเสี่ยงเป็นหน่วยงานหลักใน
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ และยึดหลักปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองของสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) อันส่งผลให้บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) ผ่านการ
รับรอง CAC ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 และผ่านการต่ออายุการรับรองสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เน้นย้าให้พนักงานตระหนักถึงการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการระบุ
และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจาทุกปี อีกทั้งมีการกาหนดวิธีการลดความเสี่ยง การควบคุม การสอบทาน
เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงดาเนินกิจกรรมสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดับในเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญๆ ดังนี้
1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นผ่านงาน KSL CG & Anti-Corruption Week 2021
ภายใต้ธีม “KSL ยุคใหม่ยั่งยืนได้ด้วย CG” ในรูปแบบงานออนไลน์
1) การให้ความรู้เรื่องการกากับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นออนไลน์ โดยพนักงานสามารถศึกษาข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. การก ากับดูแลกิจการ 2. ความหมายการทุจริตคอร์รัปชั่ น และ 3. นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
2) การเน้นย้าและปลูกฝังให้พนักงานตระหนักการกระทาที่ก่อให้เกิดทุจริตคอร์รัปชั่น โดยผู้บริหารได้สื่อสารถึงพนักงานผ่าน
Clip Video และ Message from management
3) การทดสอบความรู้เรื่องการกากับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านเกมออนไลน์ และป้ายประชาสัมพันธ์ที่
โรงงาน
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2. การมอบป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับ ทุกโรงงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นต่อบุคคลภายนอก

3. การจัดอบรมให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับ โดยผ่านหลักสูตร “KSL Basic Knowledge 2021” เรื่องจริยธรรมในการทางาน
และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานใหม่
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4. การจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของตนเอง และนาผลการ
ประเมินมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
เว็บไซต์ภายใน (Intranet) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
ให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิดหรือการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรียน และให้
ความสาคัญกับการเก็บข้อมูล การแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส โดยขั้นตอนการแจ้งเบาะแส การรับเรื่องร้องเรียน การสืบสวน การลงโทษสาหรับผู้เจตนาให้
ข้อมูลเป็นเท็จ และบทลงโทษบุคลากรที่กระทาการทุจริตและคอร์รัปชั่น ได้ระบุไว้ในคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับ
ทบทวนปี 2564 ดังนี้
1. ช่องทางภายในสาหรับพนักงานสามารถเลือกแจ้งโดยเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อก็ได้ ดังนี้
ช่องทางการติดต่อ
ผู้รับเรื่อง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
E-mail: IA@kslgroup.com
ผู้จัดการสานักตรวจสอบภายใน
E-mail: HR@kslgroup.com
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
หมายเลขติดต่อ: 02-642-6191-9 ต่อ 127
ผู้จัดการสานักตรวจสอบภายใน
หมายเลขติดต่อ: 02-642-6191-9 ต่อ 969
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ไปรษณีย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ
ตามที่อยู่ดังนี้
บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ชั้น 22
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบคณะกรรมการของบริษทั ฯ

2. ส าหรับบุคคลภายนอกสามารถแจ้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.kslgroup.com/contact ซึ่งเป็นการร้องเรียนแบบ
เปิดเผยชื่อ
ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจานวน
สี่ท่าน ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจานวนห้าครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

จานวนครั้งที่ร่วมประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

กรรมการ

5/5
5/5

3. ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

กรรมการ

5/5

4. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒนเสริญ

กรรมการ

5/5

*ทั้งนี้ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฎตามเอกสารแนบ 6 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อย
กว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรร มการอิสระกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 4 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการรายงานการทาหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา
รายชื่อ

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้า
ประชุม

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ

ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ

4/4

นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ

4/4

อิสระ
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ

4/4

*ทั้งนี้ รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฎตามเอกสารแนบ 6 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
นี้
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกัน
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ
ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอ
รายชื่อ

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้า
ประชุม

นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ

4/4

นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการอิสระ

4/4

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ

4/4

*ทั้งนี้ รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปรากฎตามเอกสารแนบ 6 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกัน
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ
ในปี 2564 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีการประชุม 3 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอ
รายชื่อ

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้า
ประชุม

นายวรภัทร

โตธนะเกษม

ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ

3/3

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ

กรรมการกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

3/3

นางอัญชลี

พิพัฒนเสริญ

กรรมการกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

3/3

นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

กรรมการกากับดูแลกิจการ / กรรมการ

3/3

*ทั้งนี้ รายงานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ปรากฎตามเอกสารแนบ 6 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report) นี้
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การควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เ กี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมทั้งประเมิน
การปฏิบัติงานตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG)
บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งเป็นการต่ออายุรับรองเป็นวาระที่สองของบริษัท โดยคณะกรรมการ
บริษัท ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ โดยกาหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอานาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม
รวมทั้งกาหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสาเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานและติดตามผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ กับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจาทุกปี ตามแนวทาง
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5
องค์ประกอบ และ 17 หลักการย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อง ว่าบริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทฯ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและ
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดทาผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสาย
งาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
บริษัท และกาหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการกากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการขัดแย้ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทั้งจัดทาอานาจดาเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สาคัญ ซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ
คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทาหน้าที่กากับดูแลและพัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
แสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น บริษัทฯได้จัดทาคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น พร้อมทั้งให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ
2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกับสานักบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯในการพิจารณาการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสานักบริหารความเสี่ยงได้ระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภท รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ยงที่สาคัญตามผลกระทบและโอกาส
ที ่ จ ะเกิด ขึ ้น ในแต่ละกระบวนการทางธุ รกิ จ เพื ่ อ ก าหนดแผนงานการบริห ารความเสี่ ยง และมี การทบทวนปัจ จัย เสี่ ยงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจาทุกปี
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ ซึ่งได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละตาแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทาและทบทวนคู่มืออานาจดาเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
กับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอานาจหรือสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่ มีความเสี่ยงสาคัญ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้าน
การเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ดาเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออานาจดาเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการจัดการ และการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้น าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานและการนาข้อมูลที่สาคัญ ไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกาหนดนโยบายความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล
การสื่อสารข้อมูลของบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งเรื่อง
ต่างๆให้พนักงานรับทราบ และกาหนดช่องทางที่ปลอดภัยสาหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น มีการ
สื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯและกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
5. ระบบการติดตาม
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านส านักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที
นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนาเสนอผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจ าทุกไตรมาส ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและส านั ก
ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็น ที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นผู้กาหนดนโยบายการจัดการความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายจัดการนาไปปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถวางแผนการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์ ก าหนด
แผนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานหรือออกแบบระบบงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดย
คานึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสานักบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการดาเนินการตามแผนพัฒนากิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ ขอบเขตอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ คู่มือการบริหารความ
เสี่ยงและคู่มือการปฏิบัติงานของสานักบริหารความเสี่ยง
2. กาหนดความเสี่ยงขององค์กร และผู้รับผิดชอบความเสี่ยงตามสายงาน สาหรั บแต่ละปัจจัยเสี่ยง ประจาปี 2563/2564 ที่
ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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3. จัดทาแผนสนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงใหม่ ประจาปี 2564/2565 พร้อมทั้งจัดหาแนวทางและมาตรการ
ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
4. ประชุมเตรียมการให้สานักบริหารความเสี่ยง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนสนับสนุนข้างต้น
5. สนับสนุนการจัดทารายงานสรุปสถานะความเสี่ยง ให้กับผู้รับผิดชอบความเสี่ยงตามสายงานของกลุ่มบริษัททั้ง 7 สถาน
ประกอบการพร้อมสานักงานใหญ่
6. สรุปรายงานสถานะความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยแสดงข้อมูลรายการความเสี่ยงที่คงที่ ความ
เสี่ยงที่ลดลง และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อให้ฝ่ายจัดการนาไปดาเนินการและวางแผนให้เหมาะสม เป็น
ประจาทุกไตรมาส
7. ผลักดันให้มีมาตรการป้องกันและรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีโรค COVID-19 ที่ระบาดอย่างรุนแรงในช่วงเดือนเมษายน –
กันยายน 2564
ด้วยความทุ่มเทและความร่วมมือของบุคลากรทุกส่วน ทาให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
อยู่ในเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้ และยังสามารถพัฒนาการให้สอดคล้องกับการกาหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรและส่วนงาน
ต่างๆ อีกด้วย
1. บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ทบทวนและประเมินการควบคุม
ทางการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท
มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดาเนินธุ รกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ งที่ 1/2564-2565 ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎตามเอกสารแนบ 6 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

3. บริษัทได้แต่งตั้ง นายชาติชาย ภูวงษ์ เป็นผู้จัดการสานักตรวจสอบภายใน-ผู้บริหารสูงสุดสานักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอกับการ
ปฏิบัติหน้าที่
4. การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานอื่นใดภายใต้หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน
จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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9.2 รายการระหว่างกัน
9.2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รายการระหว่างกันที่เปิดเผยในส่วนนี้เป็นรายการระหว่างกันในระหว่างปี 2564 ปี 2563 และ ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปี ประกอบด้วย รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย
กับบริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังต่อไปนี้
บริษัทย่อย
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
บริษัทถือหุ้นในบริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 90.21 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ ายน ้าตาลทรายและ ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 9.79 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยไม่ถือว่าเป็น
กากน้าตาล
รายการทีต่ ้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
บริษัทถือหุ้นในบริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 95.78 ทัง้ นี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท ถือหุ้นอยู่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ ายน ้าตาลทรายและ ซึ่งได้แก่ผเู้ กี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 4.22 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยไม่ถือว่า
กากน้าตาล
เป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด
บริษัทถือหุ้นในบริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.61 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่ง
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ ายน ้าตาลทรายและ ได้แก่ผเู้ กี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.39 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่า
กากน้าตาล
เป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
บริษัทถือหุ้นในบริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัดในอัตราส่วนร้อยละ 40.77 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด ถือหุ้นร้อยละ 50.25 ทั้งนี้ มี
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทั้งจัดสรร บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 8.98 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น
ที่ดินเพื่อการเกษตรและเป็นศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาและ รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
อาคารสานักงานให้เช่า
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บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน
บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จากัด
ประกอบธุรกิจตัวแทนในการส่งออกน้าตาลทราย

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 33.88 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด ถือหุ้นร้อยละ 20.85 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
ถือหุ้นร้อยละ 15.36 และบริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด ถือหุ้นร้อยละ 9.47 ทั้งนี้มีกรรมการร่วมกัน คือ นายจารูญ ชินธรรมมิตร์ นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์
บริษัท น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
บริษัทถือหุ้นใน บริษัทน้าตาลสะหวันนะเขด จากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.00 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและ ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
กากน้าตาล และดาเนินกิจการทางการเกษตร
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
บริษัทถือหุ้นใน Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้อยละ 88.02 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษทั
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและ ย่อย ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
กากน้าตาล
Koh Kong Plantation Co., Ltd.
บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษัท
ประกอบธุรกิจเพาะปลูกอ้อย
ย่อย ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัทร่วม
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังสินค้า รวมทั้ง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัท บีบีจีไอ จากัด (มหาชน)
ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยเอทานอลหรื อ
เชื้อเพลิงจากผลิตผลทางการเกษตร

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 23.82 ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการซึ่งถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 16.65 และมี
กรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ และนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ทั้งนี้มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายจารูญ ชินธรรมมิตร์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ และนายชนะ
ชัย ชุติมาวรพันธ์
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน
บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จากัด
เป็นผู้สนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ให้แก่บริษัทและบริษัทในกลุ่ม
บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง จากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ราชาเซรามิค จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิค
บริษัท ราชาชูรส จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผงชูรส
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยแอลกอฮอล์ ห รื อ
เชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร
บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จากัด
ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยเอทานอล
แอลกอฮอล์ และก๊าซชีวภาพ

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัท ราชาเซรามิค จากัด ถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท ราชาชูรส จากัด ถือหุ้นร้อยละ 50 ทั้งนี้
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 78.57 และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายจารูญ ชินธรรมมิตร์
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ และนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 48.27 และมีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายจารูญ ชินธรรมมิตร์
นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล และนายชลัช ชินธรรมมิตร์
เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 46.73 และมีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายจารูญ ชินธรรมมิตร์
นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ และนางอินทิรา สุขะนินทร์
มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์

มีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์
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9.2.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายการซื้อ-ขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ รวมถึงจานวนรายการคงค้าง ณ วันสิ้นปี (สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 2563 และ 2562)
ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ
ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ
ลักษณะรายการ / เงื่อนไข
มูลค่าของรายการ
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
ที่สาคัญ
(พันบาท)
31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62
บริษัท ราชาชูรส จากัด
บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
28 บริษัท และบริษัทย่อยขายน้าตาลให้บริษัท
- ขายน้าตาล
ราชาชูรส จ ากัด เพื่อเป็น สวัสดิการให้แก่
บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย
28 พนั ก งานของบริ ษ ั ท ซึ ่ ง การขายสิ น ค้ า
- ขายน้าตาล
ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามธุ ร กิ จ ปกติ ข องกลุ่ ม
จากัด
บริ ษ ั ท ราคาที ่ ค ิ ด ระหว่ า งกั น เป็ น ราคา
ตลาดซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
ทั่วไป
บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด
บริษัท ราชาชูรส จากัด
63
279
1,331 บริษัทซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์ ได้แก่ โซดาไฟ
- ค่าเคมีภณ
ั ฑ์ และค่าน้าดื่ม
(มหาชน)
1
18
28 และกรดเกลือ จากบริษัทราชาชูรส จ ากัด
- เจ้าหนี้อื่น
เพื่อใช้สาหรับล้างเครื่องจักรภายในโรงงาน
บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
137
11
6 น ้าตาล และซื้อน้าดื่มเพื่อใช้บริโภคภายใน
- ค่าเคมีภณ
ั ฑ์ และค่าน้าดื่ม
2
- บริษัท โดยราคาที่คิดระหว่างกันเป็นราคา
- เจ้าหนี้อื่น
ตลาดซึ ่ งมี เงื่ อนไขเป็ นไปตามการค้าปกติ
บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย
3,156
13
5
- ค่าเคมีภณ
ั ฑ์ และค่าน้าดื่ม
ทั่วไป
จากัด
บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด

- ค่าเคมีภณ
ั ฑ์ และค่าน้าดื่ม

186

20

3
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ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ

บริษัท เคเอสแอล กรีน
อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ

บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด
(มหาชน)

ลักษณะรายการ / เงื่อนไข
ที่สาคัญ
- ขายกากน้าตาล
- ลูกหนี้การค้า
- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด

- ขายกากน้าตาล
- ลูกหนี้การค้า
- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย
จากัด

- ขายกากน้าตาล
- ลูกหนี้การค้า
- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

บริษัท บางจากไบโอเอทานอล
(ฉะเชิงเทรา) จากัด

มูลค่าของรายการ
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
(พันบาท)
31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62
466,751
498,741 1,013,327 บริษัท และบริษัทย่อยขายกากน้าตาลและ
35,242
321
1,821 น้าตาลทรายดิบให้บริษัท เคเอสแอล กรีน
อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) เพื่อน าไปใช้
14,593 เป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งการขายสินค้า
214,134
199,862
224,589 ดั งกล่ า วเป็ น ไปตามธุ ร กิ จ ปกติ ข องกลุ่ม
17,468
45,220 บริ ษ ั ท ราคาที ่ ค ิ ด ระหว่ า งกั น เป็ น ราคา
ตลาดซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
15,344 ทั่วไป
254,275
384,845
164,689
29,329

40,751

1,760

6,488

-

49,451
-

บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด

- ขายน้าตาลทรายดิบ

23,701

-

บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด

- ขายน้าตาลทรายดิบ

-

-

- ลูกหนี้การค้า
- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

146,781 บริษัทย่อยขายน ้าตาลทรายดิบให้บริ ษัท
13,951 บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิ ง เทรา)
18 จากัด เพื่อนาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ซึ่งการขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท ราคาที่คิด ระหว่างกัน
เป็ น ราคาตลาดซึ ่ งมี เงื ่ อ นไขเป็ น ไปตาม
การค้าปกติทั่วไป
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ

บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด
(มหาชน)
บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ

บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต
เทรดดิ้ง จากัด

บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด
บริษัท น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด

บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด
(มหาชน)

บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ลักษณะรายการ / เงื่อนไข
ที่สาคัญ

มูลค่าของรายการ
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
(พันบาท)
31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62
4,371
7,944
5,006 ตามพรบ.อ้ อ ยและน ้ า ตาล การส่ ง ออก
- ค่าบริการเพื่อส่งออก
น ้ า ตาลต้ อ งท าผ่ า นบริ ษ ั ท ที ่ ส านั ก งาน
639
728
1,742 คณะกรรมการอ้ อ ยและน ้ า ตาลทราย
- ค่าบริการเพื่อส่งออก
(กอน.) อนุญาตเท่านั้น กลุ่มบริษัทและ
1,764
3,719
2,125
- ค่าบริการเพื่อส่งออก
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จากัด จึงได้ตั้ง
386
544
385 บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง
- ค่าบริการเพื่อส่งออก
จากัด ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวแทนจัดการสินค้า
580
400 และด าเนินการเรื่องเอกสารการส่ งออก
- ค่าบริการเพื่อส่งออก
เท่ า นั ้ น โดยบริ ษ ั ท เค เอส แอล เอ็ ก ซ์
ปอร์ ต เทรดดิ ้ ง จ ากั ด คิ ด ค่ า บริก ารกับ
บริษัทในกลุ่มตามปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นไป
ตามราคาทุน รวมค่าบริหารจัดการ
4,782
6,100
4,951 บริษัทมีความจาเป็นที่ต้องใช้ท่าเทียบเรือ
- ค่าฝากสินค้าและขนถ่าย
และบริการขนถ่ายน ้าตาลเพื่อส่งออกให้
น้าตาลเพื่อส่งออก
36
352
- กลุ่มโรงงานน้าตาล บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์
- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด
1,616
480 มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน) ก าหนดค่าบริการ
- เจ้าหนี้อื่น
2,409
5,823
21,572 ฝากสิ น ค้ า และค่ า ขนถ่ า ยน ้ า ตาลเพื่ อ
- ค่าฝากสินค้าและขนถ่าย
ส่งออก จากปริมาณสินค้าและระยะเวลา
น้าตาลเพื่อส่งออก
10
499
- การฝาก ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดและมี
- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด
500
243
1,815 เงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
- เจ้าหนี้อื่น
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ

บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด

บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด
(มหาชน)
บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที
เซ็นเตอร์ จากัด

ลักษณะรายการ / เงื่อนไข
ที่สาคัญ

มูลค่าของรายการ
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
(พันบาท)
31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62
1,855
11,102
32,944 บริษัทมีความจาเป็นที่ต้องใช้ท่าเทียบเรือ
- ค่าฝากสินค้าและขนถ่าย
และบริการขนถ่ายน ้าตาลเพื่อส่งออกให้
น้าตาลเพื่อส่งออก
16
1,657
- กลุ่มโรงงานน้าตาล บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์
- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด
41
63
7,780 มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน) ก าหนดค่าบริการ
- เจ้าหนี้อื่น
ฝากสิ น ค้ า และค่ า ขนถ่ า ยน ้ า ตาลเพื่ อ
ส่งออก จากปริมาณสินค้าและระยะเวลา
การฝาก ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดและมี
เงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
- ค่าฝากสินค้าและขนถ่าย
น้าตาลเพื่อส่งออก
- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด
- เจ้าหนี้อื่น
- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

149

98

4
6,538

14
6,413

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

453

499

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

1,915

2,046

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

105

104

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

2,535

3,073

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

173

193

7,132 บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จากัด
437 ได้ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น เพื ่ อ เป็ น ศู น ย์ บ ริ การ
คอมพิวเตอร์ให้บริการภายในกลุ่มบริษัท
2,070 บริษัทมีการกาหนดราคาค่าบริการระหว่าง
102 กันโดยค านวณจากต้นทุนเงินลงทุนและ
การดาเนินงานของบริษัท เค.เอส.แอล. ไอ
3,308
ที เซ็นเตอร์ จ ากัด และน าตัวเลขที่ได้ มา
188 จัดสรรเพื่อคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้
งานจริงของแต่ละบริษัท
126

รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ

บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ

ลักษณะรายการ / เงื่อนไข
ที่สาคัญ

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

เซ็นเตอร์ จากัด

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง
จากัด
บริษัท น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

Koh Kong Plantation Co., Ltd.

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

มูลค่าของรายการ
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
(พันบาท)
31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62
1,481
1,638
1,626 บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จากัด
68
68
73 ได้ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น เพื ่ อ เป็ น ศู น ย์ บ ริ การ
คอมพิวเตอร์ให้บริการภายในกลุ่มบริษัท
บริษัทมีการกาหนดราคาค่าบริการระหว่าง
175
130
135 กันโดยค านวณจากต้นทุนเงินลงทุนและ
229
187
200 การดาเนินงานของบริษัท เค.เอส.แอล. ไอ
ที เซ็นเตอร์ จ ากัด และน าตัวเลขที่ได้มา
782
733
602 จัดสรรเพื่อคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้
งานจริงของแต่ละบริษัท
150
166
266
-

18

101
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
ค่าเช่าพื้นที่ (สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 2563 และ 2562)
ผู้ให้เช่า
บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด
(มหาชน)

ผู้เช่า
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด

บริษัท ราชาชูรส จากัด

ลักษณะรายการที่สาคัญ
เช่าพื้นที่สานักงาน 196.69
ตารางเมตรและที่จอดรถ
ตารางเมตรละ 300 บาท
ต่อเดือน โดยต่อสัญญาทุก 3
ปี (01/11/61 - 31/10/64)
ในปี 2563 ลดค่าเช่า 20%
เป็นเวลา 3 เดือนจากเดือน
เม.ย.63 - มิ.ย.63 และใน
ปัจจุบันได้ยุติการเช่าแล้วใน
เดือน ก.พ.64
เช่ าพื ้ นที ่ โกดั ง 200 ตาราง
เมตร ตารางเมตรละ 100
บาท ต่อเดือน โดยต่อสัญญา
ท ุ ก 1 ป ี ( 01/ 0 8 / 6 4 31/07/65) และเช่ า พื ้ น ที่
สานักงานเพิ่มจานวน 46.50
ตารางเมตร ตารางเมตรละ
300 บาทต่ อ เดื อ น โดยต่ อ
สัญญาทุก 1 ปี (01/04/64
– 31/03/65)

มูลค่าของรายการ (พันบาท)
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62
236
708
708 บริษัทให้พื้นที่เช่าแก่บริษัทในกลุ่ มเป็น
ระยะเวลานานแล้ว เนื่องจากต้องการให้
บริ ษ ั ท ในกลุ ่ ม ตั ้ ง ส านั ก งานในพื ้ น ที่
เดี ย วกั น เพื ่ อ สะดวกในการบริ ห าร
จั ด การ โดยคิ ด ค่ า เช่ า ตามราคาตลาด
และมี เ งื ่ อ นไขเป็ น ไปตามการค้ า ปกติ
ทั่วไป ณ วันที่เริ่มทาสัญญาเช่าครั้งแรก
โดยเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่
และทรัพ ย์สินได้ก าหนดให้เป็นไปตาม
สั ญ ญาที ่ ต กลงร่ ว มกั น โดยค านึ ง ถึ ง
320
236
240 ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
ผู้ให้เช่า
บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด
(มหาชน)

ผู้เช่า

ลักษณะรายการที่สาคัญ

ในปี 2563 ลดค่ า เช่า 20%
เป็นเวลา 3 เดือนจากเดือน
เม.ย.63 - มิ.ย.63
บริษัท ราชาเซรามิค จากัด
เช่าพื้นที่สานักงาน 495.54
ตารางเมตร และที่จอดรถ
ตารางเมตรละ 300 บาท
ต่อเดือน โดยต่อสัญญาทุก 1
ปี (01/01/64 – 31/12/64)
ในปี 2563 ลดค่าเช่า 20%
เป็นเวลา 3 เดือนจากเดือน
เม.ย.63 – มิ.ย.63
บริษัท เค.เอส.แอล. ไอทีเซ็นเตอร์ เช่าพื้นที่สานักงาน 432.62
จากัด
และที่จอดรถ ตารางเมตรละ
300 บาท ต่อเดือน โดยต่อ
สัญญาทุก 3 ปี (01/08/64 31/07/67) ในปี 2563 ลด
ค่าเช่า 20% เป็นเวลา 3
เดือนจากเดือน เม.ย.63 มิ.ย.63

มูลค่าของรายการ (พันบาท)
31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62

บริษัท ราชาชูรส จากัด

1,739

1,695

1,518

1,480

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล

บริษัทให้พื้นที่เช่าแก่บริษัทในกลุ่มเป็น
ระยะเวลานานแล้ว เนื่องจากต้องการให้
บริ ษ ั ท ในกลุ ่ ม ตั ้ ง ส านั ก งานในพื ้ น ที่
1,784 เดี ย วกั น เพื ่ อ สะดวกในการบริ ห าร
จั ด การ โดยคิ ด ค่ า เช่ า ตามราคาตลาด
และมี เ งื ่ อ นไขเป็ น ไปตามการค้ า ปกติ
ทั่วไป ณ วันที่เริ่มทาสัญญาเช่าครั้งแรก
โดยเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่
และทรัพย์สินได้ก าหนดให้เป็นไปตาม
สั ญ ญาที ่ ต กลงร่ ว มกั น โดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ
1,557
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
ผู้ให้เช่า

ผู้เช่า
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต
เทรดดิ้ง จากัด

ลักษณะรายการที่สาคัญ
เช่าพื้นที่สานักงาน 33.48
ตารางเมตร ตารางเมตรละ
300 บาท ต่อเดือน โดย ต่อ
สัญญา ทุก 3 ปี (01/10/63
- 30/09/66) ในปี 2563 ลด
ค่าเช่า 20% เป็นเวลา 3
เดือนจากเดือน เม.ย.63 มิ.ย.63

มูลค่าของรายการ (พันบาท)
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62
118
115
121 บริษัทให้พื้นที่ เช่าแก่บริษัทในกลุ่มเป็น
ระยะเวลานานแล้ว เนื่องจากต้องการให้
บริ ษ ั ท ในกลุ ่ ม ตั ้ ง ส านั ก งานในพื ้ น ที่
เดี ย วกั น เพื ่ อ สะดวกในการบริ ห าร
จั ด การ โดยคิ ด ค่ า เช่ า ตามราคาตลาด
และมี เ งื ่ อ นไขเป็ น ไปตามการค้ า ปกติ
ทั่วไป ณ วันที่เริ่มทาสัญญาเช่าครั้งแรก
โดยเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่
และทรัพย์สินได้ก าหนดให้เป็นไปตาม
สั ญ ญาที ่ ต กลงร่ ว มกั น โดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ
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เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 2563 และ 2562)
หน่วย : พันบาท
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ผู้กู้

ผู้ให้กู้

บริษัท น้าตาลขอนแก่น
จากัด (มหาชน)

นิติบุคคลอาคารชุด
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์

ยอดยกมา
1 พ.ย. 63
4,100

กู้เพิ่ม
ระหว่างงวด
-

ชาระคืน
ระหว่างวด
-

ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย
ความจาเป็นและ
31 ต.ค. 64
ความสมเหตุสมผล
4,100
43
บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิติ
บุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะ
สั้น ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืม
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.80 - 1.22 ต่อปี และจ่ายชาระดอกเบี้ย
ทุกสิ้นเดือน
หน่วย : พันบาท

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ผู้กู้

ผู้ให้กู้

บริษัท น้าตาลขอนแก่น
จากัด (มหาชน)

นิติบุคคลอาคารชุด
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์

ยอดยกมา
1 พ.ย. 62
3,400

กู้เพิ่ม
ระหว่างงวด
1,000

ชาระคืน ยอดคงเหลือ
ความจาเป็นและ
ดอกเบี้ยจ่าย
ระหว่างงวด 31 ต.ค. 63
ความสมเหตุสมผล
(300)
4,100
56
บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิติ
บุคคลอาหารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะ
สั้น ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืม
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.22 - 1.24 ต่อปี และจ่ายชาระดอกเบี้ย
ทุกสิ้นเดือน
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หน่วย : พันบาท
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ผู้กู้
บริษัท น้าตาลขอนแก่น
จากัด (มหาชน)

ผู้ให้กู้
นิติบุคคลอาคารชุด
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์

ยอดยกมา
1 พ.ย. 61
3,800

กู้เพิ่ม
ระหว่างงวด
-

ชาระคืน
ระหว่างงวด
(400)

ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย
ความจาเป็นและ
31 ต.ค. 62
ความสมเหตุสมผล
3,400
66
บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิติ
บุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะ
สั้น ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงิน
กู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 - 1.95 ต่อปี และจ่ายชาระ
ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
หน่วย : พันบาท

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ผู้กู้

ผู้ให้กู้

บริษัท น้าตาลขอนแก่น
จากัด (มหาชน)

บริษัท เค.เอส.แอล.
ไอที เซ็นเตอร์ จากัด

ยอดยกมา
1 พ.ย. 63
3,000

กู้เพิ่ม
ระหว่างงวด
-

ชาระคืน
ระหว่างงวด
-

ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย
ความจาเป็นและ
31 ต.ค. 64
ความสมเหตุสมผล
3,000
32
บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก
บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด ผ่านทางเงินกู้ยืม
ระยะสั้น ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.80 - 1.22 ต่อปี และ
จ่ายชาระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
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หน่วย : พันบาท
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ผู้กู้

ผู้ให้กู้

บริษัท น้าตาลขอนแก่น
จากัด (มหาชน)

บริษัท เค.เอส.แอล.
ไอที เซ็นเตอร์ จากัด

ยอดยกมา
1 พ.ย. 62
-

กู้เพิ่ม
ระหว่างงวด
3,000

ชาระคืน
ระหว่างงวด
-

ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย
ความจาเป็นและ
31 ต.ค. 63
ความสมเหตุสมผล
3,000
9
บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จากบริษัท
เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จากัด ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสั้น ใน
รูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืมมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.20 - 1.22 ต่อปี และจ่ายชาระดอกเบี้ย
ทุกสิ้นเดือน
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9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังนี้
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทตามตารางที่แสดงข้างต้น และได้ให้ความเห็นว่า เป็นรายการที่
มีความจาเป็นและสมเหตุสมผลในการทารายการ ซึ่งรายการที่เป็นรายการค้าตามปกติของการดาเนินธุรกิจนั้น บริษัทได้กาหนดราคา
ตามราคาตลาด
นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
1. รายการค้าตามปกติของการดาเนินธุรกิจ เช่น การใช้ท่าเรือและคลั งสินค้าของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ล จากัด
(มหาชน) และการซื้อขายน้าตาลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะดาเนินการโดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ และราคาที่คิดต้องเป็นไปตามราคาตลาด
2. รายการเช่าพื้นที่และทรัพย์สิน จะเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นราคาค่าเช่าที่เท่ากับการให้บุคคลอื่นเช่า
3. รายการซื้อขายทรัพย์สินและเงินลงทุน รายการซื้อขายทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัท เป็นรายการเพิ่มทุนเพื่อรักษา
สัดส่วนการถือหุ้นและการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจปัจจุบันที่มีอยู่และธุรกิจในอนาคต ซึ่งนโยบายที่ซื้อขายทรัพย์สินระหว่างกันและการซื้ อ
ขายเงินลงทุนระหว่างกัน จะคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญและจะกระทาเท่าที่จาเป็นและเหมาะสม
4. รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง การกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะกระทาเท่าที่จาเป็น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ
5. รายการพิเศษอื่นๆ เป็นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1 - 4 ข้างต้น
รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทหรือบริษัท
ย่อยนอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทยที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี(56-1)ในปีต่อๆไป
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9.2.4 โครงสร้างการถือหุ้นที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10
จากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบนั ที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งเกินกว่าร้อยละ 10 นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท ถือหุ้นอยู่จานวนร้อยละ 16.65 และ
บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) จานวนร้อยละ 23.82 และไม่มีนโยบาย
ที่จะลงทุนเพิ่ม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นและกรรมการไม่มีแรงจูงใจที่จะกระทาการใดๆ เพื่อถ่ายเทผลประโยชน์ไปที่บ ริษัทใดบริษัทหนึ่ง
นอกจากนี้ในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ลจากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังมีกรรมการ
อีกหลายท่านที่มาจากบริษัทน้าตาลอื่นๆ ดังนั้น จึงมีการคานอานาจกันภายในอยู่แล้วในทั้ง 2 บริษัท ทาให้การทารายการระหว่าง
บริษัทและบริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน) เป็นไปตามราคาและกลไกทางการตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับ
ทั้งสองบริษัท
จะเห็นได้ว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันที่บางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งเกินกว่าร้อยละ 10 นั้น เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันบริษัทพยายามที่จะปรับโครงสร้างให้มีความขัดแย้งกัน
น้อยที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต โดยบริษัทจะเข้าลงทุนโดยตรงด้วยตัวเอง
และไม่ให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าที่กาหนดเว้นแต่จะกระทาเท่าที่จาเป็นและเหมาะสม
และคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ นอกจากนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่เข้าถือหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่จะทาให้เกิด
ความขัดแย้งกับทางบริษัท หรือธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท
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บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
รายงานและงบการเงินรวม
31 ตุลาคม 2564
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิ จอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลและรอบคอบ รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและดารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ที่เป็นอิสระทาหน้าที่กากับดูแลสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่น
ได้ว่า งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงสาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ตุลาคม 2564 แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายมนู เลียวไพโรจน์

นายจารูญ ชินธรรมมิตร์

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท นา้ ตาลขอนแก่ น จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษั ท น้ าตาลขอนแก่ น จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย
(“กลุ่ ม บริ ษั ท ”) และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท น้ าตาลขอนแก่ น จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”)
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 และงบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะ
กิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะ
กิจการ รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการข้ า งต้ น นี้ แสดงฐานะการเงิ นของบริ ษั ท
น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2564 และผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ปฏิบ ตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับ ผิดชอบของข้าพเจ้า ได้กล่า วไว้ในวรรค
ความรับ ผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี ที่ กาหนด
โดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสาหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้
มา
พิ จารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบทีใ่ ช้ เพื่อตอบสนอง

ค่ าเผื่ อผลขาดทุ นที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นของลู กหนี้ชาวไร่ และ วิธีการตรวจสอบที่สาคัญ รวมถึง
ลูกหนีเ้ งินยืมส่ งเสริมปลูกอ้ อย
ทาความเข้าใจเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเผื่อผล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่า ขาดทุ นด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น ของลู ก หนี้
จะเกิดขึ้นของลูกหนี้ชาวไร่ และลูกหนี้เงินยืมไร่ ส่งเสริ มปลูกอ้อย ชาวไร่ แ ละลู ก หนี้ เงิ น ยื ม ส่ ง เสริ มปลู ก อ้อ ยกรณี
ที่มีนยั สาคัญต่องบการเงิน ซึ่ งลูกหนี้ ชาวไร่ และลูกหนี้ เงินยืม ทัว่ ไปและแบบเฉพาะเจาะจง รวมถึงสอบทานความ
ส่งเสริ มปลูกอ้อยมีลกั ษณะและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
สม่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดงั กล่าว
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญในเรื่ องการพิจารณามูลค่าของค่าเผื่อ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว เนื่องจากการประมาณ
ค่ าเผื่ อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นของลูกหนี้
ชาวไร่ และลู ก หนี้ เงิ น ยื ม ส่ ง เสริ มปลู ก อ้ อ ยนั้ น ถื อ เป็ น
ประมาณการทางบัญชี ที่สาคัญที่ ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพิ นิ จ
อย่างสู งในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่
ใช้สาหรับการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรื่ องความเหมาะสมของสมมติฐาน
ที่ ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะ
เกิ ดขึ้นของลูกหนี้ ชาวไร่ และลูกหนี้ เงิ นยืมส่ งเสริ มปลู กอ้อย
เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ทั้งนี้ นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมู ลในงบการเงิ น
สาหรับค่าเผื่อผลขาดทุนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของลูกหนี้ ชาวไร่
และลูกหนี้ ชาวไร่ ส่งเสริ มปลูกอ้อย ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4.3 ข้อ 4.15 ข้อ 5 ข้อ 18 และข้อ 19

สอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับความเหมาะสมของ
กระบวนการในการพิจารณาและหลักเกณฑ์ในการ
ประมาณการค่า เผื่อ ผลขาดทุนที่ คาดว่า จะเกิดขึ้น
ซึ่ ง รวมถึ ง การประเมิ น ความสมเหตุ ส มผลของ
โอกาสหรื อความน่าจะเป็ นของการเกิ ดเหตุการณ์ผิด
นัดชาระหนี้ ร้อยละของความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
เมื่ อลูกหนี้ ผิดนัดชาระหนี้ ต่อยอดหนี้ และยอดหนี้
เมื่อลูกหนี้ ปฏิบตั ิผิดสัญญาโดยพิจารณาเหตุผลของ
ผูบ้ ริ หารที่ใช้ในการประมาณการความเพียงพอของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่ คาดว่า จะเกิ ดขึ้ นสาหรับลูกหนี้
ตามความเสี่ ยงด้านเครดิตที่มี และคาดว่าจะเกิดขึ้น
ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญภายในของผูส้ อบบัญชี มีส่วน
ร่ วมในการประเมิ น ความเหมาะสมของการ
ออกแบบโมเดล สมมติ ฐาน ข้อมูลนาเข้า สู ตรการ
คานวณที่ ใช้ โดยผูส้ อบบัญชี ได้สุ่มทดสอบข้อมูลที่
ใช้ในการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิ ดขึ้ นและสุ่ มทดสอบการค านวณตามที่ โ มเดล
กาหนดไว้
ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการ
เปิ ดเผยข้อมู ลในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ซึ่ งคาดว่าจะ
ถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุ มถึ งข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การ
อ่ า นและพิ จารณาว่า ข้อมู ล อื่ นมี ค วามขัดแย้ง ที่ มี ส าระส าคัญกับ งบการเงิ นหรื อกับ ความรู ้ ที่ ไ ด้รับ จากการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อ ข้า พเจ้า ได้อ่ า นรายงานประจาปี หากข้า พเจ้า สรุ ป ได้ว่า มี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดย
ถู ก ต้อ งตามที ่ค วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับ ผิด ชอบเกี่ ย วกับ การควบคุ ม ภายในที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่ มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความตั้งใจที่จะเลิ กกลุ่ ม
บริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดู แลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดู แลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุ สมผลว่ารายการที่ ข ดั ต่ อข้อเท็จจริ งแต่ ละรายการหรื อทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่ อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจ
เกี่ ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุ การณ์ ห รื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้า พเจ้า ต้อ ง
กล่ าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ เกี่ยวข้องใน
งบการเงิ น หรื อถ้า การเปิ ดเผยข้อมู ล ดัง กล่ า วไม่ เพี ย งพอ ความเห็ นของข้า พเจ้า จะเปลี่ ย นแปลงไป
ข้อสรุ ป ของข้า พเจ้า ขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุด
การดาเนินงานต่อเนื่อง
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ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม
รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ มบริ ษ ทั เพื่ อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่ อการ
กาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผู ้
เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ไ ด้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พ บจากการตรวจสอบรวมถึง ข้อ บกพร่ อ งที ่มี
นัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้คารั บ รองแก่ผู ม้ ีห น้า ที่ใ นการกากับ ดู แลว่า ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ตั ิต ามข้อ กาหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ ยวข้องกับ ความเป็ นอิ ส ระและได้สื่ อสารกับ ผูม้ ี ห น้า ที่ ใ นการก ากับ ดู แลเกี่ ย วกับ ความสั ม พันธ์ ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่ นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุ ผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิ สระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดู แล ข้า พเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในปี ปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ค วรสื่ อ สาร
เรื่ อ งดัง กล่ า วในรายงานของข้า พเจ้า เพราะการกระทาดัง กล่า วสามารถคาดการณ์ ไ ด้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 22 ธันวาคม 2564

วิมลพร บุณยัษเฐียร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
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บริษทั นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุล าคม 2564
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

2564

2563

2564

2563

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6.3

เงินลงทุนชัว่ คราว

224,064,164
-

137,729,493
263,973

7,093,086
-

-

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

8

1,064,093,678

1,202,630,557

ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงินหมุนเวียน

9

19,336,762

19,999,475

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

10

588,434,890

785,834,362

1,322,175,395

2,491,131,273

สิ นค้าคงเหลือ

11

2,707,437,417

2,049,298,360

1,269,883,150

1,120,819,020

สิ นทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน

12

46,380,239

41,680,290

13 และ 28

91,232,880

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

-

930,706,618

11,686,005

-

90,966,450

747,434,385
-

4,684,418
-

39,628,287

36,208,298

9,477,738

13,227,831

4,780,608,317

4,273,644,808

3,630,302,437

4,388,982,932

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย

14

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

13

172,883,030

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

15

4,649,914,827

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

16

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

17

-

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น

18

147,364,523

116,926,448

ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงินไม่หมุนเวียน

9

361,250,792

360,600,838

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว

19

136,623,772

144,347,254

2,469,520,961

2,059,172,684

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

20

6,111,603,918

5,774,844,664

2,009,268,162

1,811,801,873

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

21

25,006,759,320

25,890,581,776

9,007,137,280

9,474,701,899

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

22

42,748,819

-

298,824,344

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

30.2

-

149,565,340
4,273,201,242
7,551,354

165,636,010

149,565,340
-

3,380,458,786

3,380,458,786

4,613,845,717

4,572,347,333

64,024,710
-

23,292,211

326,950
17,127,614
-

-

29,710,527

37,358,296

1,131,195

1,014,109

80,825,441

91,919,271

54,700,404

64,388,117

36,740,816,164

36,847,910,592

22,086,708,585

21,559,573,733

41,521,424,481

41,121,555,400

25,717,011,022

25,948,556,665

-

29,309,577
373,560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริษทั นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุล าคม 2564
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ตุ ลาคม

31 ตุ ลาคม

31 ตุ ลาคม

31 ตุ ลาคม

2564

2563

2564

2563

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

23

5,981,934,281

6,912,515,000

3,755,159,281

4,901,000,000

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

24

1,064,170,817

1,191,331,175

638,609,737

784,475,002

ส่ วนของหุ ้นกูร้ ะยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

25

2,999,157,552

1,349,772,503

2,999,157,552

1,349,772,503

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

26

1,739,240,000

1,867,000,000

1,682,000,000

1,867,000,000

ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

27

9,987,752

เงินกูย้ มื ระยะสั้น

7.1

7,100,000

7,100,000

-

8,230,797

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

28

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน

147,457,735

-

-

39,138,288
409,100,000
147,457,735

545,500,000
-

63,264,812

51,944,785

19,160,732

18,318,881

12,012,312,949

11,387,894,260

9,689,783,325

9,466,066,386

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หุ ้นกูร้ ะยะยาว

25

2,648,442,958

5,646,224,969

2,648,442,958

5,646,224,969

เงินกูย้ มื ระยะยาว

26

5,167,208,590

2,985,000,000

4,853,068,590

2,985,000,000

หนี้ สินตามสัญญาเช่า

27

18,577,268

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

30.3

1,279,840,551

ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

31

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

-

267,014,278

-

1,210,254,060

55,156,926

-

210,312,887

260,620,383

87,247,880

109,262,766

73,068,930

85,669,525

24,474,186

28,647,965

9,397,451,184

10,187,768,937

7,935,404,818

8,769,135,700

21,409,764,133

21,575,663,197

17,625,188,143

18,235,202,086
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริษทั นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุล าคม 2564
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ตุ ลาคม

31 ตุ ลาคม

31 ตุ ลาคม

31 ตุ ลาคม

2564

2563

2564

2563

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 4,410,243,648 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท

2,205,121,824

2,205,121,824

2,205,121,824

2,205,121,824

2,205,116,310

2,205,116,310

2,205,116,310

2,205,116,310

2,946,439,199

2,946,439,199

2,946,439,199

2,946,439,199

220,512,200

220,512,200

220,512,200

220,512,200

12,113,767,259

11,456,284,012

2,121,592,608

1,629,706,647

2,094,967,350

2,198,503,415

598,162,562

711,580,223

19,580,802,318

19,026,855,136

8,091,822,879

7,713,354,579

530,858,030

519,037,067

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

20,111,660,348

19,545,892,203

8,091,822,879

7,713,354,579

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

41,521,424,481

41,121,555,400

25,717,011,022

25,948,556,665

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 4,410,232,619 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ชาระครบแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริษทั นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุล าคม 2564
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2564

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
เงินนาส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ า ตาลทราย
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
(ขาดทุน) กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ
(ขาดทุน) กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
โอนกลับ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(ขาดทุน) กาไรจากการจาหน่ ายและตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ผลขาดทุนสาหรับการป้องกันความเสี่ยงของกลุ่ม
ของรายการของฐานะสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จา่ ย) รายได้ภาษีเงินได้
(ค่าใช้จา่ ย) รายได้ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

8.3 และ 29

16

39
30.1

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

10,326,121,745
143,594,747
10,469,716,492

11,671,563,731
180,943,628
11,852,507,359

5,311,366,785
33,535,680
5,344,902,465

6,125,491,449
141,216,499
6,266,707,948

(9,189,442,384)
(40,463,066)
(9,229,905,450)
1,239,811,042
190,568,205
(37,671,647)
(293,985,338)
(730,221,974)
(15,394,211)

(10,026,198,070)
(55,336,524)
(10,081,534,594)
1,770,972,765
159,286,241
(329,899,051)
(451,138,856)
(914,027,250)
28,997,459

(4,872,487,173)
(25,453,164)
(4,897,940,337)
446,962,128
640,107,053
(19,052,757)
(185,471,232)
(220,452,310)
48,575,097

(5,810,826,110)
(101,628,237)
(5,912,454,347)
354,253,601
574,176,976
(190,928,037)
(243,629,799)
(368,259,632)
56,794,191

(5,394,092)

(35,858,963)

189,543

2,165,151

208,726,648
(14,054,907)
(17,323,711)
525,060,015
95,398,934
(425,120,268)
510,741,126

122,974,698
77,218,098
(113,049,862)
315,475,279
88,546,950
(496,535,061)
322,652,848

78,671,648
40,498,684
(12,302,799)
817,725,055
126,098,477
(406,855,146)
-

39,625,695
(338,064,694)
321,016
(5,212,297)
(118,757,829)
161,040,875
(461,734,423)
-

706,079,807
(91,623,438)
614,456,369

(394,331,954)
(164,191,938)
66,560,762
(97,631,176)

536,968,386
(76,124,406)
460,843,980

(242,457,991)
(661,909,368)
232,161,938
(429,747,430)

615,789,324
(1,332,955)
614,456,369

(82,743,112)
(14,888,064)
(97,631,176)

460,843,980
460,843,980

(429,747,430)
(429,747,430)

0.140
4,410,232,619

(0.019)
4,410,232,619

0.104
4,410,232,619

(0.097)
4,410,232,619

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน):
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ้นสามัญขั้นพื้นฐาน

36
บาท
หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริษทั นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุล าคม 2564
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รวมรายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่ - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ผลกาไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นจริ ง - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รวมรายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิ จากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

งบการเงินรวม
2564
614,456,369

2563
(97,631,176)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
460,843,980
(429,747,430)

98,707,758
(91,118,884)

46,198,388
-

(92,575,263)

-

7,588,874

46,198,388

(92,575,263)

-

11,352,608
12,594,976

876,791,441
(28,512,252)
(54,158,397)

(175,379)
12,594,976

92,494,668
(12,138,816)
(54,158,397)

(77,483,172)
(53,535,588)
(45,946,714)
568,509,655

794,120,792
840,319,180
742,688,004

12,419,597
(80,155,666)
380,688,314

26,197,455
26,197,455
(403,549,975)

556,167,196
12,342,459
568,509,655

736,387,570
6,300,434
742,688,004

380,688,314
380,688,314

(403,549,975)
(403,549,975)

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเ่ ป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริษทั นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ นรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุล าคม 2564
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

ส่ วนของผู้ ถื อหุ้นบริษทั ใหญ่
ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน

กาไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ ถื อหุ้น

และชาระแล้ ว

มูล ค่าหุ้น

จัดสรรแล้ ว

ยังไม่ ได้

สามัญ

ทุนสารอง

จัดสรร

ตามกฎหมาย

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่ างของ
อัตราแลกเปลี่ ยน
จากการแปลงค่า

รวม

ส่ วนของ

อานาจ

องค์ประกอบอื่น

ผู้ ถื อหุ้น

ควบคุม

จากการตีราคา

เบ็ดเสร็จอื่น

ภายในกิจการ

สั ดส่ วนการ

ของส่ วนของ

บริษทั ใหญ่

สิ นทรัพ ย์

ของบริษทั ร่ วม

ภายใต้ การ

ถื อหุ้นใน

ผู้ ถื อหุ้น

ที่ใช้ วธิ ีส่วนได้เสี ย

ควบคุมเดียวกัน

บริษทั ย่ อย

จากการวัดมูล ค่า

-

ผู้ ถื อหุ้น

ผลขาดทุนจาก
การเปลี่ ยนแปลง

จากการ

(169,685,672)

ส่ วนของ

ผลขาดทุนจาก

ผลกาไร (ขาดทุน)

กระแสเงินสด

รวม

ที่ไม่ มี

การปรับโครงสร้ าง

ผลกาไร (ขาดทุน)

งบการเงิน

ส่ วนได้เสี ย

ส่ วนแบ่ งขาดทุน

ผลขาดทุน

ป้ องกันความเสี่ ยง สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน

รวม

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุ ล าคม 2563
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

2,205,116,310

2,946,439,199

220,512,200

11,785,941,395

(106,189,331)

2,098,376,552

-

(263,275,867)

-

-

-

(220,510,728)

-

-

-

-

-

-

1,538,080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(27,941,623)

-

-

-

-

-

-

(82,743,112)

49,975,590

-

(54,158,397)

2,205,116,310

2,946,439,199

220,512,200

11,456,284,012

(119,710,082)

-

(160,347,728)

2,948,093,584

-

(263,275,867)

2,205,116,310

2,946,439,199

220,512,200

11,456,284,012

(119,710,082)

-

(160,347,728)

2,948,093,584

-

(263,275,867)

-

-

2,205,116,310

2,946,439,199

- จ่ายเงิ นปันผล

-

-

-

- โอนกาไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสิ นทรัพย์

-

-

-

-

-

-

10,476,563

-

-

-

615,789,324

85,908,389

(91,118,884)

12,594,976

2,205,116,310

2,946,439,199

12,113,767,259

(33,801,693)

(93,338,898)

(147,752,752)

(111,493,844)

1,447,731,838

18,605,740,942

415,525,681

19,021,266,623

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี
- จ่ายเงิ นปันผล
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- โอนกาไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

849,717,032

(220,510,728)

(521,496)

(221,032,224)

849,717,032

-

851,255,112

25,536,329

876,791,441

(94,762,648)

(94,762,648)

97,732,448

2,969,800

- ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วน
การถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย

(94,762,648)

- ปรับปรุ งผลขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง - สุ ทธิ จากภาษีเงิ นได้
- กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ตุ ล าคม 2563

(27,941,623)

(570,629)

(28,512,252)

(4,182,807)

-

(86,925,919)

(18,665,266)

(105,591,185)

(206,256,492)

2,198,503,415

19,026,855,136

519,037,067

19,545,892,203

(206,256,492)

2,198,503,415

19,026,855,136

519,037,067

19,545,892,203

(2,220,014)

(2,220,014)

2,196,283,401

19,024,635,122

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุ ล าคม 2564
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
- ก่อนการปรับปรุ ง
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับใหม่มาใช้ครั้งแรก

2.3.1, 3.1

-

-

-

(2,220,014)

-

-

-

-

-

-

(2,220,014)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
- หลังผลกระทบจากการใช้มาตรฐานใหม่

220,512,200

11,456,284,012

(119,710,082)

(2,220,014)

(160,347,728)

2,948,093,584

-

(263,275,867)

(206,256,492)

519,037,067

19,543,672,189

-

(521,496)

(521,496)

-

-

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี
31,217,360

-

-

-

-

-

-

(31,217,360)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(31,217,360)

-

- ปรับปรุ งผลกาไรตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง - สุ ทธิ จากภาษีเงิ นได้
- กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ตุ ล าคม 2564

220,512,200

-

-

-

2,916,876,224

(77,483,172)
(77,483,172)

(263,275,867)

(206,256,492)

10,476,563

876,045

11,352,608

(70,098,691)

-

545,690,633

11,466,414

557,157,047

2,094,967,350

19,580,802,318

530,858,030

20,111,660,348

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

148

รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริษทั นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ นเฉพาะกิจ การ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุล าคม 2564
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน

กาไรสะสม

และชาระแล้ ว

มูล ค่ าหุ้น

จัดสรรแล้ ว

สามัญ

ทุนสารอง

องค์ ประกอบอื่ นของส่ วนของผู้ถื อหุ้น

ยังไม่ ได้จัดสรร

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่ น
ผลขาดทุน

ตามกฎหมาย

ผลกาไร (ขาดทุน)

รวม
รวม

ส่ วนของ

ผลกาไร

องค์ ประกอบอื่ น

ผู้ถื อหุ้น

จากการ

จากการวัดมูล ค่ า

จากการตีราคา

ของส่ วนของ

ป้ องกันความเสี่ ยง

สิ นทรัพย์ทางการเงิน

สิ นทรัพย์

ผู้ถื อหุ้น

กระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุล าคม 2563
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

2,205,116,310

2,946,439,199

220,512,200

2,292,103,621

-

(106,189,331)

779,433,283

673,243,952

8,337,415,282

-

-

-

(220,510,728)

-

-

-

-

(220,510,728)

- ปรับปรุ งผลขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ยงั ไม่เ กิดขึ้นจริ ง

-

-

-

(12,138,816)

-

-

-

-

(12,138,816)

- กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

(429,747,430)

-

(54,158,397)

92,494,668

38,336,271

(391,411,159)

2,205,116,310

2,946,439,199

220,512,200

1,629,706,647

-

(160,347,728)

871,927,951

711,580,223

7,713,354,579

2,205,116,310

2,946,439,199

220,512,200

1,629,706,647

-

(160,347,728)

871,927,951

711,580,223

7,713,354,579

-

-

-

-

(2,220,014)

-

-

(2,220,014)

(2,220,014)

2,205,116,310

2,946,439,199

220,512,200

1,629,706,647

(2,220,014)

(160,347,728)

871,927,951

709,360,209

7,711,134,565

- โอนกาไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์

-

-

-

31,217,360

-

-

(31,217,360)

(31,217,360)

- ปรับปรุ งผลกาไรตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ยงั ไม่เ กิดขึ้นจริ ง

-

-

-

(175,379)

-

-

-

-

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี
- จ่ายเงินปั นผล
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ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ตุล าคม 2563
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุล าคม 2564
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - ก่อนการปรับปรุ ง
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาใช้ครั้งแรก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - หลังผลกระทบจากการใช้มาตรฐานใหม่

2.3.1, 3.1

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี

- กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ตุล าคม 2564

(175,379)

-

-

-

460,843,980

(92,575,263)

12,594,976

-

(79,980,287)

380,863,693

2,205,116,310

2,946,439,199

220,512,200

2,121,592,608

(94,795,277)

(147,752,752)

840,710,591

598,162,562

8,091,822,879

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริษทั นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุล าคม 2564
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จา่ ย) รายได้ภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย :
รายได้เงินปันผล
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น /ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการจาหน่ ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจาหน่ าย (เพิ่มขึ้น )
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุน (กาไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและเสื่อมสภาพของสิ นค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
กาไรจากการรับโอนทีด่ ินตามสัญญา
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ ายและตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (โอนกลับ)
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น ) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทางการเงินหมุนเวียน
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

706,079,807

(164,191,938)

536,968,386

(661,909,368)

201,049,243
(510,741,126)
(22,616)
16,349,413
5,413,858
(56,740,441)
108,314
(44,251,469)
1,092,052,178
13,666,765
18,652,036
(208,726,648)
9,036,019
(95,398,934)
425,120,268
1,571,646,667

(5,265,679)
55,497,044
(322,652,848)
1,818,600
(24,985)
14,137,129
37,058,989
7,891,919
2,071,618
1,080,164,495
(77,013,371)
113,540,223
(122,974,698)
22,891
(88,546,950)
496,535,061
1,028,067,500

(437,549,414)
(4,345,396)
6,424,797
(189,543)
(60,119,015)
108,314
(44,251,469)
451,543,126
12,024,287
(40,498,684)
(78,671,648)
(46,674,084)
(126,098,477)
406,855,146
575,526,326

(501,025,878)
4,038,343
1,818,600
5,954,575
(2,165,151)
(8,363,659)
1,069,194
374,286,850
(321,016)
5,212,297
338,064,694
(39,625,695)
(33,107,491)
(161,040,875)
461,734,423
(215,380,157)

(110,603,761)
(601,398,616)
(10,222,121)
1,110,037
(113,380,551)
18,658,029

267,497,302
717,191,192
(28,156,085)
27,300,490
312,001,780
(10,195,177)

(291,503,169)
(88,945,116)
4,765,647
(291,697)
(34,505,944)
18,404,524

1,932,432,424
400,716,306
(1,051,777)
22,247,808
98,779,656
(18,313,655)

101,587,536
39,045,532
11,320,027
(52,664,848)
(12,600,595)
842,497,336
(409,420,285)
(38,325,637)

(41,243,319)
(66,178,722)
(84,373,442)
(8,750,086)
2,113,161,433
(526,859,694)
(51,483,304)

(41,903,912)
37,225,060
841,852
(28,658,907)
(4,173,780)
146,780,884
(368,637,784)
(4,675,019)

(300,383,925)
(34,047,919)
(37,382,792)
(6,299,331)
1,841,316,638
(492,688,519)
(8,716,810)

394,751,414

1,534,818,435

(226,531,919)

1,339,911,309
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บริษทั นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุล าคม 2564
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น /เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้ เงินยืมส่งเสริ มปลูกอ้อยลดลง (เพิ่มขึ้น )
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว (เพิ่มขึ้น ) ลดลง
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริ ษทั ย่อยและกิจการอื่น
เงินสดรับจากลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายซื้อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ ายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ทไี่ ม่ได้ใช้ดาเนิ นงาน
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกูร้ ะยะยาว
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผถู้ ือหุ้นของส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ส่วนปรับปรุ งจากการแปลงค่าเงินสดของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2

6.3

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(2,457)
134,019,856
20,942,481
(55,963,792)
58,522,409
56,544,369
19,350,000
(209,088,453)
17,854,756
(9,906,206)
(916,685)
(270,005)
398,827
31,485,100

(3,561)
18,181,400
52,423,546
49,433,385
1,333,333
57,365,915
23,678,471
20,000,000
(461,628,097)
26,598,244
(16,847,953)
2,311,145
(1,303,935)
99,858
(228,358,249)

698,575,363
(999,700)
(6,125,034)
114,202,875
101,944,310
437,549,414
(23,531,718)
11,866,731
(668,241)
(215,000)
1,332,599,000

18,181,400
1,104,869,947
5,689,742
124,083,333
151,242,138
504,677,921
(179,821,016)
1,549,043
(2,944,305)
(1,150,000)
1,726,378,203

(929,740,000)
(1,350,000,000)
3,900,000,000
(1,945,620,000)
(13,064,609)
(521,496)
(338,946,105)
(955,738)
86,334,671
137,729,493
224,064,164

2,023,369,500
3,700,000
(3,500,000,000)
(1,897,000,000)
(220,510,728)
(521,496)
(3,590,962,724)
(8,155,263)
(2,292,657,801)
2,430,387,294
137,729,493

(1,145,000,000)
(136,400,000)
(1,350,000,000)
3,500,000,000
(1,917,000,000)
(62,260,000)
(1,110,660,000)
(4,592,919)
11,686,005
7,093,086

2,426,000,000
102,900,000
(3,500,000,000)
(1,897,000,000)
(220,510,728)
(3,088,610,728)
(22,321,216)
34,007,221
11,686,005

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั นำ้ ตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2564
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและกำรดำเนินงำนของบริษัท
บริ ษ ทั น้ ำ ตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ทั ”) จดทะเบีย นเป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษ ทั จำกัด ตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ ตำมทะเบี ยนเลขที่ 1163/2519 เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2519 และจดทะเบียน เป็ น
บริ ษทั มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2547 ทะเบียน บมจ. 32 เลขที่ 0107547000214 และจดทะเบียน กับตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2548 โดยมีสำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.
แอล . ทำวเวอร์ ชั้ น 9 ถ นนศรี อยุ ธ ย ำ แขวงถ นนพญ ำไ ท เขตรำชเ ทวี กรุ งเทพ มห ำ น ค ร
และมีโรงงำน (สำนักงำนสำขำ) 5 แห่ง ดังนี้
สำขำที่ 1 เลขที่ 43 หมู่ 10 ตำบลน้ ำพอง อำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น
สำขำที่ 2 เลขที่ 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้ำปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
สำขำที่ 3 เลขที่ 99 หมู่ 6 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี
สำขำที่ 4 เลขที่ 14/1 หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ำมะกำ อำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี
สำขำที่ 5 เลขที่ 24 หมู่ 1 ถนนบ้ำนหนองบัว ตำบลหมอนนำง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
บริ ษทั ดำเนินธุ รกิจหลักเกี่ยวกับกำรผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล และจัดจำหน่ำยอะไหล่และ
วัสดุ สิ้นเปลื องให้แก่ บริ ษทั ย่อย ผูร้ ั บเหมำช่ วงและชำวไร่ ซ่ ึ งมี ธุรกรรมกับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ย่อยดำเนินธุ รกิจหลักตำมหมำยเหตุขอ้ 2.2
ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ ได้แก่ บริ ษทั เคเอสแอล ชูกำร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่ งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยถือหุ ้น
ร้อยละ 33.29 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบนั ได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำง
ต่ อ เนื่ อ ง ท ำให้ เ กิ ด กำรชะลอตัว ของเศรษฐกิ จ และมี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ และอุ ต สำหกรรมส่ ว นใหญ่
สถำนกำรณ์ ดงั กล่ ำวอำจนำมำซึ่ งควำมไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนิ นธุ รกิ จ
อย่ำ งไรก็ ตำม ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่ ม บริ ษ ทั จะติ ดตำมควำมคื บ หน้ำ ของสถำนกำรณ์ ดัง กล่ ำ วอย่ำงต่ อเนื่ อง
และจะประเมินผลกระทบทำงกำรเงิ นเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้ สินและหนี้ สินที่อำจจะ
เกิดขึ้นอย่ำงสม่ำเสมอ
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2.

เกณฑ์ กำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยจัดทำบัญชี เป็ นเงินบำท และจัดทำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็ นภำษำไทย
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชีและวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีที่ รับรองทัว่ ไป
ในประเทศไทย
งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทเพื่อจัดทำงบกำรเงินรวม (ดูหมำยเหตุขอ้ 4.23)
2.1 งบกำรเงิ นของบริ ษัทได้ จ ัดท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง “กำรน ำเสนองบกำรเงิ น ”
และตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2560 เรื่ อง “กำรจัดทำและส่ ง
งบกำรเงิ นและรำยกำรเกี่ ยวกับฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2560”
และตำมประกำศกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ เรื่ อง “กำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้ งมีในงบกำรเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2562” ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นต้นไป
งบกำรเงิ นนี้ ได้จดั ทำขึ้ นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุ นเดิ ม ยกเว้นตำมที่ ได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชี ที่
สำคัญ
2.2 งบกำรเงินรวมนี้ จดั ทำขึ้นโดยรวมรำยกำรบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) โดยบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยได้ตดั รำยกำรค้ำและยอดคงเหลือที่มีสำระสำคัญระหว่ำงกันแล้ว ดังนี้
ชื่ อบริษัท

บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ น้ โดยตรง
บริ ษทั โรงงำนน้ ำตำลนิวกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลนิวกว้ำงสุ น้ หลี จำกัด
บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลำยส์ จำกัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้ำน้ ำตำลขอนแก่น จำกัด
บริ ษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

อัตรำของกำรถือหุ้น
จัดตั้งขึน้
ณ วันที่
ณ วันที่ ในประเทศ
31 ตุลำคม 2564 31 ตุลำคม 2563
ร้ อยละ
ร้ อยละ
95.78
90.21
98.61
100.00
100.00
100.00

95.78
90.21
98.61
100.00
100.00
100.00

บริ ษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
บริ ษทั คุณชวน จำกัด (ดูหมำยเหตุขอ้ 16)
บริ ษทั น้ ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด

100.00
99.97
98.00

100.00
98.00

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.****
Wynn In Trading Co., Ltd.

88.02
100.00

88.02
100.00

ประเภทกิจกำร

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล
ผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล
ผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล
ผลิตและจำหน่ำยปุ๋ ย และซื้อมำขำยไปวัสดุกำรเกษตร
ผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ
ซื้อมำขำยไปน้ ำตำลทรำยในประเทศ
และดำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร
ไทย บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยสิ นค้ำ
ไทย ธุ รกิจวิสำหกิจเพื่อสังคม
ลำว ด ำเนิ นกิ จกำรทำงกำรเกษตร ผลิ ตและจ ำหน่ ำย
น้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล
กัมพูชำ ผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำย และกำกน้ ำตำล
มอริ เชียส ซื้อมำขำยไปและบริ กำรให้คำปรึ กษำ
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ชื่ อบริษัท

บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
บริ ษทั เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด*
บริ ษทั เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จำกัด**

บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อมผ่ำน
Wynn In Trading Co., Ltd.
Koh Kong Plantation Company Limited***

อัตรำของกำรถือหุ้น
จัดตั้งขึน้
ณ วันที่
ณ วันที่ ในประเทศ
31 ตุลำคม2564 31 ตุลำคม2563
ร้ อยละ
ร้ อยละ
79.55

79.55

ไทย

91.02

91.02

ไทย

80.00

80.00

ประเภทกิจกำร

ส่งออกน้ ำตำลทรำย โดยเป็ นตัวแทนในกำร
ส่งออก
จัดสรรที่ ดิ นเพื่อกำรอยู่อำศัยและกำรเกษตรทำ
กิจกำรรี สอร์ ตเพื่อกำรพักผ่อน และเป็ นศูนย์
ฝึ กอบรมสัมมนำและอำคำรสำนักงำนให้เช่ำ

กัมพูชำ ดำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร

* บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อมผ่ำนบริ ษทั โรงงำนน้ ำตำลนิวกรุ งไทย จำกัด บริ ษทั น้ ำตำลท่ำมะกำ จำกัด และบริ ษทั น้ ำตำลนิวกว้ำงสุ น้ หลี จำกัด
** บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อมผ่ำนบริ ษทั น้ ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
*** บริ ษทั ย่อยในกัมพูชำมี ผลกำรด ำเนิ นงำนเป็ นขำดทุ นสะสมอย่ำงต่ อเนื่ อง ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั จึ งมี แผนกำรหยุดกำรดำเนิ นงำน เพื่ อปรั บ
โครงสร้ ำงภำยในของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั ได้วดั มูลค่ำและพิจำรณำจัดประเภทสิ นทรั พย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวที่ อยู่ใน งบ
กำรเงินรวมให้เหมำะสมแล้ว

รอบระยะเวลำบัญชี ของบริ ษ ทั ย่อยสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันกับบริ ษทั (รอบบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุ ล ำคม)
ยกเว้นบริ ษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด และบริ ษทั คุณชวน จำกัด ซึ่งมีรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงิ นรวมจัด ท ำขึ้ น โดยใช้น โยบำยกำรบัญชี เ ดี ย วกัน ส ำหรั บ รำยกำรบัญชี ที่ เ หมื อ นกัน หรื อ
เหตุกำรณ์บญั ชีที่คล้ำยคลึงกัน
ยอดคงค้ำงและรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนยอดเงิ นลงทุน ใน
บริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั และทุนเรื อนหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว
2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่มีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิ นสำหรั บงวด
บัญชีปัจจุบนั
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึ ง
แนวปฏิ บ ตั ิ ท ำงกำรบัญ ชี ที่ อ อกโดยสภำวิชำชี พ บัญชี ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ส ำหรั บ งบกำรเงิ น ที่ มี ร อบ
ระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนว
ปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ใหม่ ซึ่ ง มี ผ ลบัง คับ ใช้ใ นรอบระยะเวลำบัญชี น้ ี และมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงในหลักกำรสำคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
2.3.1 มำตรฐำนกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด
มูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงิ นด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำตำมประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตำมสัญญำรวมถึ ง แผนธุ รกิ จของกิ จกำร หลักกำรเกี่ยวกับ
วิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ ยวกับกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่ องมือทำงกำรเงิ น ทั้งนี้ ในกำรนำมำตรฐำนกลุ่ มนี้ มำถื อปฏิ บตั ิมีผลกระทบต่องบกำรเงิ นของกลุ่ ม
บริ ษทั จำกรำยกำรดังต่อไปนี้
- กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำของเงิ นลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั จดทะเบียนซึ่ งเดิมแสดงรำยกำร
เป็ นเงินลงลงทุนเผื่อขำย กลุ่มบริ ษทั เลือกจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่ำวเป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่วดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำของเงิ นลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่ บริ ษทั จดทะเบียน กลุ่ม
บริ ษทั วัดมูลค่ำเงินลงทุนดังกล่ำวด้วยมูลค่ำยุติธรรม และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่ำวเป็ นสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
- กำรวัดมูลค่ำตรำสำรหนี้ ที่ถือครองตำมโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ
และทำให้เกิ ดกระแสเงิ นสดซึ่ งเป็ นกำรจ่ำยเพียงเงิ นต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลื อของเงิ นต้นใน
วันที่กำหนด วัดมูลค่ำภำยหลังตำมรำคำทุนตัดจำหน่ำย
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- กำรรับรู ้รำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้น กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำด
ว่ำจะเกิ ดขึ้ นต่อสิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นโดยไม่จำเป็ นต้องรอให้เหตุ กำรณ์ ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิ ต
เกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั จะใช้วธิ ี กำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอด
อำยุสำหรับลูกหนี้ กำรค้ำ ลูกหนี้ อื่นและเงินให้กูย้ ืม และใช้วิธีทวั่ ไปในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุน
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุสำหรับลูกหนี้ชำวไร่ และลูกหนี้ เงินยืมส่ งเสริ มปลูกอ้อย
- กำรรั บรู ้ รำยกำรตรำสำรอนุ พ นั ธ์ กลุ่ มบริ ษ ทั รั บรู ้ รำยกำรตรำสำรอนุ พ นั ธ์ เมื่ อเริ่ มแรกด้วยมู ลค่ ำ
ยุติธรรม ณ วันที่เข้ำทำสัญญำ และวัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำน กำรเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุ พ นั ธ์ จะถู กรั บรู ้ ในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั นำกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยงมำถือปฏิบตั ิสำหรับรำยกำรตรำสำรอนุ พนั ธ์
ส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผล
- กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง กลุ่มบริ ษทั ถือว่ำควำมสัมพันธ์ของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงสำหรับตรำสำร
อนุ พนั ธ์ ที่ถูกกำหนดให้เป็ นเครื่ องมื อป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงิ นสด กลุ่ มบริ ษทั จะรับรู ้ กำร
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์จะถูกรับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
2.3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ
และกำรตี ควำมมำตรฐำนบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้
รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ ำ และกำหนดให้ผู ้
เช่ ำรับรู ้ สินทรัพย์และหนี้ สินสำหรับสัญญำเช่ ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ ำมำกกว่ำ 12
เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่
17 ผูใ้ ห้เช่ำยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกระทบสะสมของกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้น ได้แก่กลุ่ม
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินเรื่ องเครื่ องมือทำงกำรเงิน และสัญญำเช่ ำมำถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก
โดยปรั บปรุ งกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 และไม่ปรั บย้อนหลังงบกำรเงิ นปี
ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยูใ่ นหมำยเหตุขอ้ 3
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2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่ งได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ออกประกำศเกี่ยวกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่ งประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 เป็ นต้นไป มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี และกำรให้แนว
ปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำน
ดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีทเี่ ริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุ งหลำยฉบับ ซึ่ งจะมีผล
บังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชัดเจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บตั ิทำงกำร
บัญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นบำงฉบับมีกำรให้ขอ้ ผ่อนปรนในทำงปฏิ บตั ิ หรื อข้อยกเว้น
ชัว่ ครำวกับผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำน
ดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
3.

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถือ
ปฏิบัติ
ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 2.3 กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถื อปฏิ บตั ิในระหว่ำงปี ปั จจุบนั โดยกลุ่มบริ ษทั ได้ปรับ
ผลกระทบดังกล่ำว ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 และไม่ปรับย้อนหลัง งบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
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ผลกระทบจำกกำรเปลี่ ย นแปลงนโยบำยกำรบัญชี ต่องบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
เนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนเหล่ำนี้มำถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
หน่วย: พันบำท

ณ วันที่
31 ตุลำคม
2563
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ ครำว
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขำย
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
ผลกระทบจำก
มำตรฐำน
มำตรฐำน
กำรรำยงำน
กำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน
กลุ่มเครื่ องมือ ทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
ทำงกำรเงิน

264
-

(264)
264

149,565
7,551
91,919

(149,565)
157,116
(7,551)
-

42,188
(12,758)

157,116
42,188
79,161

2,775

9,720
-

9,720
2,775

19,710
-

19,710
1,209,699

-

2,196,284

-

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

1,210,254

(555)

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

2,198,504

(2,220)

-

ณ วันที่
1 พฤศจิกำยน
2563

264
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หน่วย: พันบำท

ณ วันที่
31 ตุลำคม
2563
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขำย
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

149,565
327
374

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลกระทบจำก
มำตรฐำน
กำรรำยงำน
มำตรฐำน
ทำงกำรเงิน
กำรรำยงำน
กลุ่มเครื่ องมือ ทำงกำรเงิน
ทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16

(149,565)
149,892
(327)
555

15,133
-

149,892
15,133
929

4,061
-

4,061
2,775

11,072

11,072

-

709,360

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

-

2,775

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

-

-

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

711,580

ณ วันที่
1 พฤศจิกำยน
2563

(2,220)
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3.1

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
รำยละเอียดผลกระทบที่มีต่อองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 จำก
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นกลุ่มเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นมำถื อปฏิ บตั ิครั้งแรก แสดงได้
ดังนี้
หน่วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
กำรรับรู ้รำยกำรตรำสำรอนุพนั ธ์ภำยใต้กำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
ในกระแสเงินสด - สุ ทธิจำกภำษี

(2,220)

ผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่ นของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจำก
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นกลุ่มเครื่ องมื อ
ทำงกำรเงิ นมำถื อปฏิบตั ิ

(2,220)

กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นตำมที่กำหนดในมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 ด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย ยกเว้น สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังต่อไปนี้
- สิ นทรัพย์ตรำสำรอนุพนั ธ์ ที่ใช้กำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยงวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
- เงินลงทุนในตรำสำรทุนวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
นอกจำกนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้กำหนดให้หนี้ สินทำงกำรเงิ นใดวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
หรื อขำดทุน ยกเว้นหนี้ สินตรำสำรอนุ พนั ธ์ซ่ ึ งมีมูลค่ำยุติธรรม 2.78 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร
3.2

สัญญำเช่ำ
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตำม
สัญญำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของเงิ นจ่ำย
ชำระตำมสัญญำเช่ำที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั อัตรำดอกเบี้ย
กำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของผูเ้ ช่ ำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่นำมำใช้กบั หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำที่รับรู ้ ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 คืออัตรำร้อยละ 4.49 - 5.26 ต่อปี
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ตำรำงต่อไปนี้ แสดงภำระผูกพันจำกสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนที่เปิ ดเผยตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ณ
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 โดยคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม ณ วันที่นำมำปฏิ บตั ิใช้ครั้ ง
แรก และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำรับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่นำมำปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
ผลกระทบ ณ วันที่ 1 พฤศจิ กายน 2563 มีดังนี ้
งบกำรเงินรวม
ภำระผูกพันจำกสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563
สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่ งสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำ
ผลกระทบจำกกำรคิดลดจำนวนเงินข้ำงต้น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่รับรู ้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563

34,929
(2,834)
(2,665)
29,430
งบกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ที่รับรู้ ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563
จัดประเภทรำยกำรใหม่เป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้:
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563

4.

29,430
12,758
42,188

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร
17,114
(443)
(1,538)
15,133
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร
15,133
15,133

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงิ นสด หมำยควำมรวมถึ ง เงิ นสด เงิ นฝำกธนำคำรประเภทออมทรั พ ย์
กระแสรำยวันและประจำไม่เกิ น 3 เดื อน และเงิ นลงทุ นระยะสั้นซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคื นในระยะเวลำไม่เกิ น
3 เดือน ซึ่งปรำศจำกภำระผูกพัน
4.2 เงินลงทุนชัว่ ครำว
ก.) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
เงิ นลงทุ นชั่วครำว ได้แก่ เงิ นฝำกประจ ำที่ มี ก ำหนดระยะเวลำมำกกว่ ำ 3 เดื อน แต่ ไม่ เกิ น 12 เดื อน
ซึ่ งปรำศจำกภำระผูกพันและเงิ นลงทุ นในตรำสำรหนี้ ที่จะถื อจนครบกำหนด โดยจะครบกำหนดภำยใน
หนึ่งปี นับตั้งแต่วนั ที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่ งแสดงด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
ข.) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
เงินลงทุนชัว่ ครำว ถือเป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินเปิ ดเผยไว้ที่หมำยเหตุขอ้ 4.15
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4.3 ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้ชำวไร่ และลูกหนี้อื่น
ก.) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้ชำวไร่ และลูกหนี้อื่นแสดงตำมมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรชำระหนี้ กำรคำดกำรณ์ เกี่ยวกับกำรรับชำระหนี้ ใน
อนำคตของลูกหนี้แต่ละรำย และมูลค่ำหลักทรัพย์ค้ ำประกัน (ถ้ำมี) ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ำยออกจำกบัญชี เมื่อ
ทรำบว่ำเป็ นหนี้สูญ
ข.) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
ลูกหนี้ กำรค้ำ ลูกหนี้ ชำวไร่ และลูกหนี้ อื่น แสดงตำมมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ โดยแสดงยอดลูกหนี้ สุทธิ
จำกค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 4.15)
4.4 สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลื อ แสดงในรำคำทุ นหรื อมู ลค่ ำสุ ทธิ ที่ จะได้ รั บแล้วแต่ รำคำใดจะต่ ำกว่ ำ และปรั บด้วย
ค่ำ เผื่อ สิ น ค้ำ เสื่ อ มสภำพหรื อ ล้ำ สมัย และค่ ำ เผื่อ กำรลดมู ล ค่ำ ของสิ น ค้ำ คงเหลื อ โดยรำคำทุ น มี
วิธีกำรคำนวณ ดังนี้
- สิ นค้ำระหว่ำงผลิ ตและสิ นค้ำสำเร็ จรู ป - น้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล คำนวณจำกต้นทุนกำรผลิ ตถัว
เฉลี่ยในแต่ละปี กำรผลิต ตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน
- สิ นค้ำสำเร็ จรู ป - ปุ๋ ยอินทรี ย ์ คำนวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน
- สิ นค้ำระหว่ำงผลิต - ปุ๋ ยอินทรี ย ์ คำนวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งตำมวิธีเฉพำะเจำะจง
- ต้นทุนพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ คำนวณด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง ซึ่ งประกอบด้วย มูลค่ำที่ดิน ค่ำถมที่ดิน ค่ำ
ก่อสร้ำง ค่ำพัฒนำระบบสำธำรณู ปโภค และค่ำใช้จ่ำยโดยตรงเพื่อให้ได้มำซึ่ งสิ นค้ำและพร้อมที่จะ
ขำย
- วัสดุโรงงำนคำนวณตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
- กำกอ้อย วัตถุดิบทำงตรง และสิ นค้ำสำเร็ จรู ปที่ซ้ื อมำขำยไป คำนวณตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน
- อะไหล่เพื่อกำรซ่อมแซมคำนวณตำมวีธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
กำกอ้อยและผลพลอยได้อื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรผลิตน้ ำตำลทรำย ไม่ได้มีกำรจัดสรรต้นทุนกำรผลิตร่ วมที่
เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรผลิตให้ ดังนั้นรำยได้จำกกำรขำยผลพลอยได้ดงั กล่ำวจะแสดงเป็ นรำยกำรหักจำก
ต้นทุนผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิต
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4.5 สิ นทรัพย์ชีวภำพ
บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่ อยมี สิ นทรั พย์ชี วภำพเป็ นต้นอ้อย และผลิ ตผลทำงกำรเกษตรเป็ นอ้อยที่ เก็ บเกี่ ยว
ซึ่ งจะถูกวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย ณ จุดเก็บเกี่ยว
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภำพและผลิตผลทำงกำรเกษตรที่เกิดขึ้นในประเทศคำนวณโดยใช้วิธี
อ้ำงอิ งกำรคำนวณจำกส ำนัก งำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำ ตำลทรำยและสำหรั บส่ วนที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ต่ำงประเทศคำนวณโดยใช้รำคำที่กำหนดจำกรำคำขำยซึ่ งผูซ้ ้ื อและผูข้ ำยที่ร่วมตลำดเข้ำทำรำยกำร
ผลกำไรหรื อขำดทุ นที่ เกิ ดจำกกำรเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ำยุติธรรมของสิ นทรั พย์ชีวภำพและผลิ ตผล
ทำงกำรเกษตรบันทึกเป็ นกำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวดเมื่อเกิดขึ้น
ในกรณี ที่ไม่สำมำรถวัดมูลค่ำยุติธรรมได้อย่ำงน่ำเชื่ อถือ สิ นทรัพย์ชีวภำพวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำ
เสื่ อ มรำคำสะสม และค่ ำ เผื่ อ กำรด้อ ยค่ ำ (ถ้ำ มี ) อย่ำ งไรก็ ต ำม เมื่ อ สำมำรถวัด มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมของ
สิ นทรัพย์ชีวภำพได้อย่ำงน่ำเชื่ อถื อ สิ นทรัพย์ชีวภำพต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำร
ขำยในทันที
4.6 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมแสดงตำมวิธีรำคำทุนสุ ทธิ ดว้ ยค่ำ เผื่อกำรด้อยค่ำสำหรับ งบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงตำมวิธีส่วนได้เสี ยสำหรับงบกำรเงินรวม ในกรณี ที่
มีกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำว จะบันทึกรับรู ้ในงบกำไรขำดทุน
4.7 เงินลงทุน
ก.) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
4.7.1 เงิ นลงทุนในตรำสำรหนี้ และตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด ซึ่ งบันทึกเป็ นหลักทรัพย์เผื่อ
ขำย เป็ นเงินลงทุนที่ไม่ระบุช่วงเวลำที่จะถื อไว้ซ่ ึ งอำจขำยเมื่อต้องกำรเสริ มสภำพคล่องและแสดง
รวมอยู่ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่ผูบ้ ริ หำรจะแสดงเจตจำนงเพื่อถื อหลักทรัพย์ไว้น้อยกว่ำ 12
เดือนนับจำกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน หรื อผูบ้ ริ หำรต้องกำรขำยเพื่อเพิ่มเงินทุนในกำรประกอบ
กิ จ ก ำ ร ซึ่ ง จ ะ จั ด ป ร ะ เ ภ ท เ ป็ น สิ น ท รั พ ย์ ห มุ น เ วี ย น ผู ้ บ ริ ห ำ ร ก ำ ห น ด
กำรจัดประเภทที่เหมำะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลำที่ลงทุนและทบทวนกำรจัดประเภทเป็ น
ปกติอย่ำงสม่ำเสมอ โดยเงินลงทุนนี้ แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมซึ่ งคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อครั้งสุ ดท้ำย
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยรับรู ้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและจะ
รั บ รู ้ ใ น ง บ ก ำ ไ ร ข ำ ด ทุ น เ มื่ อ มี ก ำ ร จ ำ ห น่ ำ ย เ งิ น ล ง ทุ น ห รื อ เ งิ น ล ง ทุ น
เกิดกำรด้อยค่ำ
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4.7.2 เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่จะถือจนครบกำหนดแยกประเภทเป็ นเงินลงทุนระยะสั้นหรื อระยะยำว
ตำมอำยุคงเหลื อ แสดงมู ลค่ ำตำมวิธี รำคำทุ นตัดจำหน่ ำยและหักด้วยค่ ำเผื่อกำรด้อยค่ ำ (ถ้ำ มี )
ส่ วนเกิน/ส่ วนต่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ จะถูกตัดบัญชี ตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจำนวน
ที่ตดั จำหน่ำยนี้รวมอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน
4.7.3 เงิ นลงทุนทัว่ ไปเป็ นเงิ นลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด แสดงมูลค่ำด้วย
รำคำทุนสุ ทธิ ดว้ ยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) และจะบันทึกรับรู ้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงิ นลงทุ น
ทัว่ ไปในงบกำไรขำดทุนเมื่อจำหน่ำยเงินลงทุนหรื อเงินลงทุนเกิดกำรด้อยค่ำ
ข.) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
เงินลงทุน ถือเป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินเปิ ดเผยไว้ที่หมำยเหตุขอ้ 4.15
4.8 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน และอำคำรและโกดังเพื่อให้เช่ำ ที่ถือ
ครองไว้เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรื อจำกกำรเพิ่มขึ้ นของมูลค่ำของสิ นทรัพย์หรื อทั้งสอง
อย่ำง และไม่ได้มีไว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มบริ ษทั
อสั งหำริ มทรั พย์เพื่ อกำรลงทุ น แสดงรำยกำรด้วยมู ลค่ ำยุ ติ ธรรม มู ลค่ ำยุ ติ ธรรมอ้ำงอิ งรำคำในตลำด
ที่ มีกำรซื้ อง่ ำยขำยคล่ อง ปรั บปรุ งตำมควำมแตกต่ ำงของลักษณะ ทำเลที่ ต้ งั หรื อ สภำพของสิ นทรั พย์
ที่มีลกั ษณะเฉพำะ กรณี ที่ไม่สำมำรถหำข้อมูลเหล่ำนี้ ได้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้วิธีอื่นในกำรวัดมูลค่ำ
เช่น รำคำล่ำสุ ดของตลำดที่มีระดับกำรซื้ อขำยคล่องรองลงมำ มูลค่ำทดแทน หรื อประมำณกำรกระแสเงิน
สดคิดลด กำรวัดมูลค่ำจะกระทำ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนโดยใช้กำรประเมินมูลค่ำจำกผูป้ ระเมิน
รำคำอิสระ
กำรเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ำยุติธรรมจะรั บรู ้ ในกำไรหรื อขำดทุ น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องตัดรำยกำร
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเมื่อกิจกำรจำหน่ ำยหรื อเลิ กใช้อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนนั้นอย่ำง
ถำวร และคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรจำหน่ำย
4.9 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยรำคำที่ตีใหม่หกั ด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ รำคำที่ตีใหม่ หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมซึ่ ง
กำหนดจำกรำคำตลำด ณ วันที่มีกำรตีรำคำใหม่ อำคำรและอุปกรณ์ และพืชเพื่อกำรให้ผลิตผล แสดง
ด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
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กำรตีรำคำใหม่ดำเนิ นกำรโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระ ซึ่ งมีนโยบำยที่จะให้ผปู ้ ระเมินรำคำอิสระประเมินรำคำสิ นทรัพย์
ดังกล่ำวเป็ นครั้งครำว เพื่อมิให้รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมี
สำระสำคัญ ส่ วนที่เพิ่มขึ้นของรำคำที่ประเมินใหม่จะถูกบันทึกตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นภำยใต้บญั ชี ผลกำไร
จำกกำรตี รำคำสิ นทรั พย์ ส ำหรั บส่ วนที่ ลดลงข อ ง รำคำที่ ประเมิ นใหม่ จำก รำ คำทุ น
จะถือเป็ นรำยกำรขำดทุนจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ลดลงในงบกำไรขำดทุน
ค่ ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ปกรณ์ และพื ชเพื่ อกำรให้ ผลิ ตผลค ำนวณจำกรำคำทุ นโดยวิ ธี เส้ นตรง
ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ (ยกเว้นเครื่ องจักรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในกลุ่มธุ รกิจผลิ ตและ
จำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล) ดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยำนพำหนะและเครื่ องมือกลทุ่นแรง
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
พืชเพื่อกำรให้ผลิตผล

3 - 60
2 - 76
2 - 50
3 - 28
2 - 37
2

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

เครื่ องจักรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในกลุ่มธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำลคำนวณ
ค่ำเสื่ อมรำคำตำมจำนวนชัว่ โมงกำรผลิตของเครื่ องจักรโดยคิดเทียบเป็ นประมำณ 5 - 50 ฤดูกำรผลิต
โดยใช้ขอ้ มูลจำกกำลังกำรผลิตของเครื่ องจักรซึ่ งประมำณโดยวิศวกรของกลุ่มบริ ษทั
ค่ำเสื่ อมรำคำที่ ค ำนวณได้ขำ้ งต้นได้รวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนิ นงำนและไม่มีกำรคิ ดค่ำเสื่ อมรำคำ
สำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
ดอกเบี้ยจ่ำยที่เกิ ดจำกเงิ นที่กูย้ ืมมำโดยเฉพำะเพื่อใช้ในโครงกำรระหว่ำงก่ อสร้ ำง และอุปกรณ์ ระหว่ำง
ติดตั้ง ได้นำไปรวมเป็ นรำคำทุ นของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงดังกล่ำวจนกว่ำจะอยู่ในสภำพพร้ อมใช้งำนตำม
วัตถุประสงค์ของผูบ้ ริ หำร (ถ้ำมี)
4.10 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่ำสิ ทธิ สัมปทำนที่ดินแสดงในรำคำทุนหักด้วย
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ ำ ตัด จ ำหน่ ำ ยของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ค ำนวณโดยใช้วิ ธี เ ส้ น ตรงตำมอำยุก ำรให้ ป ระโยชน์
โดยประมำณของสิ นทรัพย์ 3 - 10 ปี
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ค่ำตัดจำหน่ำยของค่ำสิ ทธิ สัมปทำนที่ดินคำนวณโดยใช้วธิ ี เส้นตรงตำมอำยุสิทธิสัมปทำน 50 - 60 ปี
ผลขำดทุนที่เกิดจำกกำรด้อยค่ำรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยอื่นในงบกำไรขำดทุนเมื่อเกิดรำยกำร
4.11 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ณ วันที่รำยงำน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์โดยจะประเมินว่ำมีขอ้
บ่งชี้ ซ่ ึ งแสดงว่ำสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่ำลงหรื อไม่ หำกมีขอ้ บ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทำกำร
ประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์ และหำกพบว่ำรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั มี
มูลค่ำสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคื น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะลดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ ำกับ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ในงบกำไรขำดทุน (มูลค่ำที่
คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ ประมำณขึ้นจำกจำนวนที่สูงกว่ำของมูลค่ำ จำกกำรใช้กบั มูลค่ำยุติธรรม
หักต้นทุนในกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์)
4.12 หุ น้ กู้
ก.) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
หุ น้ กู้ บันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกด้วยรำคำทุนโดยคำนวณจำกมูลค่ำยุติธรรมของเงินที่ได้รับ ซึ่ งประกอบด้วย
เงินกูท้ ี่ได้รับสุ ทธิ ดว้ ยต้นทุนทำงตรงในกำรออกหุ ้นกู้ ได้แก่ ค่ำธรรมเนี ยมกำรจัดกำร ค่ำแต่งตั้งผูแ้ ทน
ออกหุ น้ กู้ และค่ำที่ปรึ กษำในกำรออกหุ น้ กู้ ซึ่งตัดจ่ำยด้วยวิธีเส้นตรงซึ่ งไม่แตกต่ำงจำกวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่
แท้จริ งอย่ำงมีนยั สำคัญ ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจะถูกบันทึกตำมงวดต่ำงๆ ตลอดอำยุหุ้นกูต้ ำมยอดคงเหลือของ
หุ ้นกูใ้ นแต่ละงวด ส่ วนหนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ยอื่นแสดงมูลค่ำรำคำทุนซึ่ งบันทึกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
เกิดหนี้สินเป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับปี
ข.) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
หุ น้ กู้ ถือเป็ นหนี้สินทำงกำรเงิน เปิ ดเผยไว้ที่หมำยเหตุขอ้ 4.15
4.13 ประมำณกำรหนี้สิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้ สินเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ของกำรเกิ ดภำระ
ผูกพันในปั จจุบนั ตำมกฎหมำยหรื อจำกกำรอนุมำนอันเป็ นผลสื บเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพัน
ดังกล่ำวคำดว่ำจะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจเพื่อจ่ำยชำระภำระผูกพันและ
จำนวนที่ตอ้ งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่ อถือ หำกคำดว่ำจะได้รับคืนรำยจ่ำยที่จ่ำยชำระไปตำม
ประมำณกำรหนี้ สินทั้งหมดหรื อบำงส่ วนอย่ำงแน่นอน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รำยจ่ำยที่ได้รับคื นเป็ น
สิ นทรั พย์แยกต่ำงหำก แต่ ต้องไม่ เกิ นจำนวนประมำณกำรหนี้ สิ นที่ เกี่ ยวข้อง และแสดงค่ ำ ใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องกับประมำณกำรหนี้ สินในงบกำไรขำดทุนโดยแสดงสุ ทธิ จำกจำนวนรำยจ่ำยที่จะได้รับคื นที่
รับรู ้ไว้
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4.14 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงำน
กลุ่ มบริ ษทั รั บรู ้ เงิ นเดื อน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ นประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่ อ เกิ ด
รำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนและผลประโยชน์ ระยะยำวอื่นของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จำกสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชี พรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี
ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภำระสำหรับเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
และตำมแผนสวัสดิกำรพนักงำนซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลัง
ออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
กลุ่ มบริ ษทั คำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit
Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำรประเมิ นภำระผูก พันดังกล่ ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
สิ นทรัพย์โครงกำร คือ สิ นทรัพย์ที่ถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน สิ นทรัพย์
โครงกำรไม่สำมำรถใช้ในกำรจ่ำยชำระเจ้ำหนี้ และไม่สำมำรถจ่ำยโดยตรงมำยังกลุ่มบริ ษทั ได้ ยกเว้น
ส่ วนที่ เป็ นไปตำมระเบี ย บข้อบัง คับ ของกองทุ นส ำรองเลี้ ย งชี พ กลุ่ ม บริ ษ ทั วัดมู ล ค่ ำ ยุติธ รรมของ
สิ นทรัพย์โครงกำรโดยใช้ขอ้ มูลรำคำตลำด
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินโครงกำรผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันตำมโครงกำร
ผลประโยชน์หกั ด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงกำรที่สำมำรถนำไปจ่ำยภำระผูกพันได้โดยตรง
ผลก ำไรหรื อขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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ผลก ำไรหรื อขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนบริ กำรในอดีตจะถูกรับรู ้ท้ งั จำนวนในกำไรหรื อขำดทุนก่อนหน้ำที่มีกำรแก้ไขโครงกำรหรื อลด
ขนำดโครงกำร หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง
4.15 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
ก.) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นและหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นประกอบด้วยเงิ นสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงินลงทุน เงินให้กยู้ ืมและ
เงินกูย้ มื นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและเกณฑ์กำรวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิ น
ดังกล่ำวได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชี ของรำยกำรที่เกี่ยวข้องแล้ว
ตรำสำรอนุ พนั ธ์ ซ่ ึ งส่ วนใหญ่กลุ่ มบริ ษทั ลงทุ นเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปลี่ยนหรื อรำคำสิ นค้ำโดยกำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนหรื อรำคำสิ นค้ำในอนำคตที่สินทรัพย์หรื อหนี้ สิน
ที่เกี่ยวข้องจะได้รับหรื อจ่ำยชำระ กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุ พนั ธ์จะบันทึกในงบกำไร
ขำดทุนเมื่อมีกำรปิ ดสถำนะของสัญญำหรื อเมื่อสัญญำสิ้ นสุ ดลงตำมอำยุ
ข.) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
สิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นและหนี้ สินทำงกำรเงิ นรั บรู ้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวมของกลุ่ มบริ ษทั เมื่ อกลุ่ ม
บริ ษทั เป็ นคู่สัญญำตำมข้อกำหนดของสัญญำของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่รับรู ้ท้ งั หมดวัดมูลค่ำภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำยหรื อมูลค่ำยุติธรรม ขึ้นอยู่
กับกำรจัดประเภทรำยกำรของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทำงกำร
เงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน ได้พิจำรณำตำมแผนธุ รกิจของกิจกำร
ในกำรจัดหำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน และลักษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ซึ่ ง
สรุ ปได้ดงั นี้
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(1) รำคำทุนตัดจำหน่ำยและวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งเป็ นวิธีกำรคำนวณรำคำทุนตัดจำหน่ำยของตรำสำรหนี้ และปั นส่ วนดอกเบี้ยรับ
ตลอดช่วงระยะเวลำที่เกี่ยวข้อง
ดอกเบี้ยรับรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนและรวมในรำยกำร “รำยได้ทำงกำรเงิน”
(2) ตรำสำรทุนที่แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่รับรู ้ รำยกำรเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั สำมำรถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซึ่ ง
ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้ำเป็ นตรำสำรทุนที่กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น โดยไม่สำมำรถเปลี่ยนกำรจัดประเภทในภำยหลังได้ ทั้งนี้ กำรจัดประเภทรำยกำรจะพิจำรณำ
เป็ นรำยตรำสำร
ผลกำไรหรื อขำดทุนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนี้ จะไม่สำมำรถ
โอนไปรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนได้ในภำยหลัง
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ไม่
มีขอ้ กำหนดให้ประเมินกำรด้อยค่ำ
(3) สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นที่ ไม่เข้ำเงื่ อนไขสำหรั บกำรวัดมู ลค่ำด้วยรำคำทุ นตัดจำหน่ ำยหรื อด้วยมู ลค่ ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
เงินลงทุนในตรำสำรทุน (ไม่ใช่เงินลงทุนเพื่อค้ำ) แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
ตรำสำรหนี้ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขรำคำทุนตัดจำหน่ำยหรื อมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
จัดประเภทแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุนวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้ น
รอบของแต่ละรอบระยะเวลำรำยงำนกับกำไรหรื อขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรมใด ๆ ที่รับรู ้ในกำไรหรื อ
ขำดทุน
การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนสำหรับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นกับเงินลงทุนในตรำ
สำรหนี้ ที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยหรื อด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและ
ลูก หนี้ ก ำรค้ำ จำนวนเงินของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ค ำดว่ำ จะเกิดขึ้ นจะถูกวัดมูลค่ำใหม่ทุกวันที่
รำยงำนเพื่อให้สะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต จำกที่เคยรับรู ้ รำยกำรเมื่อเริ่ ม แรก
ของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุเสมอสำหรับลูกหนี้กำรค้ำ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ นกับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นเหล่ำนี้ ประมำณกำรโดยใช้ตำรำง
กำรตั้งสำรองข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตจำกประสบกำรณ์ในอดีตของกลุ่มบริ ษทั ปรับปรุ งด้วยปั จจัย
เฉพำะของผูก้ ยู้ มื สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทัว่ ไป และกำรประเมินทิศทำงทั้งในปั จจุบนั และในอนำคต ณ วันที่
รำยงำน รวมถึงมูลค่ำเงินตำมเวลำตำมควำมเหมำะสม
(1) นโยบำยกำรตัดรำยกำร
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นเมื่อมีขอ้ มูลที่บ่งชี้ ว่ำลู กหนี้ มีปัญหำด้ำนกำรเงิ นอย่ำง
ร้ำยแรงและไม่มีควำมเป็ นไปได้ที่จะได้รับคืน เช่น เมื่อลูกหนี้ถูกชำระบัญชี หรื อเข้ำสู่ กระบวนกำร
ล้มละลำยหรื อในกรณี ของลูกหนี้ กำรค้ำเมื่อพ้นกำหนดชำระเกิ นสองปี แล้วแต่อย่ำงใดจะเกิ ดขึ้น
ก่อน สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถูกตัดรำยกำรอำจขึ้นอยูก่ บั วิธีกำรบังคับภำยใต้กระบวนกำรทวงถำม
ของกลุ่มบริ ษทั โดยใช้คำปรึ กษำทำงกฎหมำยตำมควำมเหมำะสม เงินที่ได้รับคืนรับรู ้ในกำไรหรื อ
ขำดทุน
(2) กำรวัดมูลค่ำและกำรรับรู ้รำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
กำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุ นด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ นเป็ นกำรคำนวณควำมน่ ำจะเป็ นของ กำร
ปฏิบตั ิผิดสัญญำ ร้อยละของควำมเสี ยหำยที่อำจจะเกิ ดขึ้นเมื่อลูกหนี้ ปฏิ บตั ิผิดสัญญำ (เช่น ผลกระทบ
ของควำมเสี ย หำยหำกมีก ำรผิดสัญญำ) และยอดหนี้ เมื่อลูก หนี้ ป ฏิ บ ตั ิผ ิดสัญญำ กำรประเมิ น
คำนวณควำมน่ ำจะเป็ นของกำรปฏิ บตั ิ ผิดสัญญำและร้ อยละของควำมเสี ยหำยที่ อำจจะเกิ ดขึ้ นเมื่อ
ลู กหนี้ ปฏิ บตั ิ ผิดสัญญำขึ้ นอยู่กบั ข้อมู ลในอดี ตปรั บปรุ งด้วยกำรคำดกำรณ์ เหตุกำรณ์ ในอนำคต
สำหรั บยอดหนี้ เมื่ อลู กหนี้ ปฏิ บตั ิ ผิดสัญญำของสิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นแสดงโดยมู ลค่ำตำมบัญชี
ขั้นต้นของสิ นทรัพย์ ณ วันที่รำยงำน กลุ่มบริ ษทั ทำควำมเข้ำใจควำมจำเป็ นด้ำนกำรเงิ นในอนำคต
โดยเฉพำะเจำะจงของลูกหนี้และข้อมูลกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
การตัดรายการของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่ มบริ ษทั ตัดรำยกำรสิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นเฉพำะเมื่อสิ ทธิ ตำมสัญญำที่จะได้รับกระแสเงิ นสดจำก
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมดอำยุหรื อเมื่อโอนสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทน
ของควำมเป็ นเจ้ำของเกื อบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ให้กิจกำรอื่น หำกกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้โอนหรื อไม่ได้
คงไว้ซ่ ึ งควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของและยังคงมีกำรควบคุมสิ นทรัพย์ที่โอน กลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงิ นที่อำจต้องจ่ำยหำกกลุ่มบริ ษทั
ยังคงไว้ซ่ ึ งควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่โอน กลุ่มบริ ษทั
ยังคงรับรู ้สินทรัพย์ทำงกำรเงินและรับรู ้กำรกูย้ มื ที่มีหลักประกันสำหรับสิ่ งตอบแทนที่ได้รับ
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ณ วันที่ตดั รำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชี
ของสิ นทรัพย์และผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับและค้ำงรับรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
หนี้สินทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรเริ่ มแรกสำหรับหนี้สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนกำรทำรำยกำร และ
จัดประเภทเป็ นหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ วดั มู ลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุ นตัดจำหน่ ำยโดยใช้วิธี ดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง ยกเว้นหนี้ สินตรำสำรอนุ พนั ธ์ซ่ ึ งเปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุขอ้ 39 “เครื่ องมือทำงกำรเงิน” กำรคำนวณ
มูลค่ำรำคำทุนตัดจำหน่ำยกลุ่มบริ ษทั คำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของอัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่ำตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนทำงกำรเงิ น
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ตรำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั เข้ำทำสัญญำตรำสำรอนุ พนั ธ์ทำงกำรเงินรับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่
เข้ำท ำสั ญญำอนุ พ นั ธ์ และวัดมู ลค่ ำใหม่ ในภำยหลังด้วยมู ลค่ ำยุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบของแต่ ละรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ผลกำไรหรื อขำดทุ นรั บรู ้ ในกำไรหรื อขำดทุ นทันที เว้นแต่อนุ พนั ธ์ ดงั กล่ำวถู กเลื อก
กำหนดให้เป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้ป้ องกันควำมเสี่ ยงที่ มี ประสิ ทธิ ผลในเหตุ กำรณ์ ที่ช่ วงเวลำของกำรรั บรู ้
รำยกำรกำไรหรื อขำดทุนขึ้นอยูก่ บั ลักษณะควำมสัมพันธ์ของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
อนุ พนั ธ์ที่มูลค่ำยุติธรรมเป็ นบวกรับรู ้ เป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นตรงกันข้ำมกับอนุ พนั ธ์ที่มูลค่ำยุติธรรม
เป็ นลบรับรู ้เป็ นหนี้สินทำงกำรเงิน อนุพนั ธ์จะไม่หกั กลบในงบกำรเงินเว้นแต่กลุ่มบริ ษทั จะมีท้ งั สิ ทธิ ทำง
กฎหมำยและมี ควำมตั้งใจในกำรหักกลบ อนุ พ นั ธ์ แสดงเป็ นสิ นทรั พย์ไม่ หมุ นเวี ยนหรื อหนี้ สิ นไม่
หมุ นเวียนหำกระยะเวลำที่ เหลื ออยู่ของอนุ พ นั ธ์ มี มำกกว่ำ 12 เดื อนและไม่คำดว่ำจะถู ก รั บ รู ้ หรื อจ่ ำ ย
ภำยใน 12 เดือน อนุพนั ธ์อื่นแสดงเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนหรื อหนี้สินหมุนเวียน
กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั มีประเภทอนุ พนั ธ์ที่เข้ำเงื่ อนไขเป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับ ควำม
เสี่ ยงเงินตรำต่ำงประเทศ และควำมเสี่ ยงอัตรำดอกเบี้ย รวมถึงกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงรำคำน้ ำตำลทรำย
(สิ นค้ำโภคภัณฑ์) โดยผ่ำนอนุ พนั ธ์ทำงกำรเงินหลัก ได้แก่ สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำแลกเปลี่ ยนอัตรำดอกเบี้ ยและเงิ นต้นที่ ต่ำงสกุลกัน สัญญำซื้ อขำยน้ ำตำลทรำยล่ วงหน้ำ และ
สัญญำใช้สิทธิ เลือกซื้ อขำยน้ ำตำลทรำยล่วงหน้ำ
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กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในมูลค่ำยุติธรรม
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือที่ใช้ในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงที่เข้ำเงื่ อนไขรับรู ้ในกำไร
หรื อขำดทุน ยกเว้นเมื่อเครื่ องมือที่ใช้ในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงตรำสำรทุนที่เลื อก
กำหนดให้แสดงด้วยมู ลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นซึ่ งกรณี ดงั กล่ ำ วจะรั บ รู ้ ในก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสด
ณ กำรเริ่ ม ต้น ของควำมสั ม พัน ธ์ ข องกำรป้ อ งกัน ควำมเสี่ ย ง กลุ่ ม บริ ษ ัท จัด ท ำเอกสำรซึ่ งระบุ ถึ ง
ควำมสัมพันธ์ของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงระหว่ำงเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงและรำยกำรที่มีกำร
ป้ องกันควำมเสี่ ยง และวัตถุ ประสงค์และกลยุทธ์ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงสำหรับรำยกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง นอกจำกนี้ ณ วันที่ เริ่ มต้นป้ องกันควำมเสี่ ยงและต่อเนื่ องไป กลุ่ มบริ ษทั
จัดทำเอกสำรว่ำ เครื่ องมื อที่ ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงมี ประสิ ทธิ ผลในกำรหักกลบกำรเปลี่ ยนแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรมหรื อกระแสเงิ นสดของรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับควำมเสี่ ยงที่มี
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยง เมื่อควำมสัมพันธ์ของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงเข้ำเงื่อนไขควำมมีประสิ ทธิ ผลใน
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกำไรหรื อขำดทุนของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผลสำหรับ
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสดรับรู ้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่ งจะโอนไปยังกำไรหรื อ
ขำดทุนเมื่อกระแสเงินสดที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงส่ งผลกระทบต่อส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนหรื อ
เมื่อคำดว่ำจะไม่เกิดขึ้นแล้ว ทั้งนี้ ผลสะสมภำยใต้รำยกำรสำรองกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงิน
สด ไม่เกิ นผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงนับ
จำกกำรเริ่ มต้นของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกี่ยวกับส่ วนที่ไม่มีประสิ ทธิ ผลรับรู ้
ทันทีในกำไรหรื อขำดทุน
4.16 ส่ วนเกินมูลค่ำหุ น้ สำมัญ
ส่ วนเกินมูลค่ำหุ น้ สำมัญ ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณี
ที่ บ ริ ษั ท เสนอขำยหุ ้ น สำมั ญ สู งกว่ ำ มู ล ค่ ำ หุ ้ น ที่ จ ดทะเบี ย นไว้ บริ ษั ท ต้ อ งน ำค่ ำ หุ ้ น ส่ วนเกิ น นี้
ตั้งเป็ นทุนสำรอง (“ส่ วนเกินมูลค่ำหุ น้ สำมัญ”) ส่ วนเกินมูลค่ำหุ น้ สำมัญนี้จะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
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4.17 องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.17.1 ผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน เป็ นผลต่ำงระหว่ำงรำคำ
สุ ทธิ ตำมบัญชี ของเงินลงทุนที่ได้รับมำกับต้นทุนกำรซื้ อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรปรับโครงสร้ำง
ภำยในกิ จ กำรภำยใต้ ก ำรควบคุ ม เดี ย วกั น ซึ่ งกำรลงทุ น ดั ง กล่ ำ วเป็ นกำรรวมกิ จ กำรที่ มี
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมและผูบ้ ริ หำรชุ ดเดียวกัน โดยผลขำดทุนดังกล่ำวได้แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใต้
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และตัดจำหน่ำยเมื่อมีกำรขำยเงินลงทุน
4.17.2 ผลขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนกำรถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย เป็ นผลต่ำงระหว่ำงเงินลงทุน
ตำมสัดส่ วนของบริ ษทั ย่อยที่ เปลี่ ยนแปลงกับมูลค่ำตำมบัญชี ของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งเกิ ดจำกกำร
เปลี่ ยนแปลงสัดส่ วนกำรลงทุ นในบริ ษทั ย่อย โดยผลขำดทุ นดังกล่ ำวได้แสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินภำยใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ และตัดจำหน่ำยเมื่อมีกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยนั้น
4.18 ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม หมำยถึง มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยตำมสัดส่ วนกำร
ถือหุ ้นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุ มหรื อส่ วนได้เสี ยที่ไม่ได้เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ ส่ วนได้
เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุ มแยกแสดงรำยกำรในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและรำยกำร
ส่ วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ ของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมสำหรับปี แยกแสดงในงบกำไรขำดทุน
รวม
4.19 กำรรับรู ้รำยได้
รำยได้ที่รับรู ้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีขำยอื่นๆ แสดงสุ ทธิ จำกส่ วนลดกำรค้ำ มีนโยบำยดังนี้
4.19.1 รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรั บรู ้ เมื่ อกลุ่ มบริ ษ ทั ได้โอนอำนำจควบคุ มในสิ นค้ำให้แก่ ลูกค้ำแล้ว
กล่ำวคือ เมื่อมีกำรส่ งมอบสิ นค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รับ
สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักประมำณกำรสิ นค้ำรับคืนและส่ วนลดและค่ำธรรมเนี ยม
ปฏิบตั ิของธุ รกิจโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
4.19.2 รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรที่เกี่ยวข้องจำกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
รำยได้ค่ำเช่ ำและค่ำบริ กำรที่เกี่ ยวข้องจำกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรับรู ้ โดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอำยุสัญญำเช่ ำ ค่ำเช่ ำที่ อำจเกิ ดขึ้ นรั บรู ้ เป็ นรำยได้ในรอบระยะเวลำบัญชี ซ่ ึ ง ค่ำเช่ ำนั้น
เกิดขึ้น และค่ำบริ กำรที่เกี่ยวข้องรับรู ้ตลอดช่วงเวลำที่ให้บริ กำรตำมอำยุสัญญำเช่ำ
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4.19.3 รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรรับรู ้ตลอดช่วงเวลำที่ให้บริ กำร
4.19.4 รำยได้จำกกำรขำยที่ดินรับรู ้เป็ นรำยได้เมื่อโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว
4.19.5 ดอกเบี้ยรับและส่ วนลดรับจำกกำรซื้ อลดตัว๋ เงินรับรับรู ้รำยได้ตำมงวดระยะเวลำ
4.19.6 เงินปันผลรับรู ้รำยได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
4.19.7 รำยได้อื่นรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.20 กำรรับรู ้ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยอื่นบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.21 ต้นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ำยของเงินกูย้ มื และสิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย
ต้นทุนกำรกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ ยวกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ ำงหรื อกำรผลิ ตสิ นทรัพย์ที่เข้ำเงื่ อนไข รับรู ้ในงบ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยใช้วธิ ี อตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
4.22 สัญญำเช่ำ
กลุ่มบริ ษทั นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับที่ 16 มำใช้โดยใช้วิธีปรับปรุ งยอดยกมำของก ำไร
สะสม และไม่ ปรั บย้อนหลังกับข้อมู ล เปรี ย บเที ย บที่ แสดงตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ทั้งนี้
รำยละเอียดนโยบำยกำรบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
มีดงั ต่อไปนี้
ก) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
กลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้เช่ า
กลุ่ มบริ ษทั ประเมิ นว่ำสั ญญำเป็ นสั ญญำเช่ ำหรื อประกอบด้วยสั ญญำเช่ ำหรื อไม่ ณ วันเริ่ มต้นของ
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ กำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำทั้งหมด
ยกเว้นสัญญำเช่ำระยะสั้น (อำยุกำรเช่ำ 12 เดือนหรื อน้อยกว่ำ) และสัญญำเช่ำซึ่ งสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำ กลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้กำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำเป็ นค่ำใช้จ่ำยดำเนิ นงำนด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำเว้น
แต่เกณฑ์ที่เป็ นระบบอื่นที่ดีกว่ำซึ่ งเป็ นตัวแทนของรู ปแบบเวลำที่แสดงถึงประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจำก
กำรใช้สินทรัพย์ที่เช่ำ
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หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำเริ่ มแรกด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่ยงั ไม่ได้จ่ำย
ชำระ ณ วันนั้น โดยคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ ำ แต่หำกอัตรำนั้นไม่สำมำรถกำหนด
ได้ กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั รำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่ วนเพิ่ม
กำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่รวมอยูใ่ นกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วย
กำรจ่ำยชำระคงที่ (รวมถึ ง กำรจ่ำยชำระคงที่โดยเนื้ อหำ) หักสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ ำใดๆ ที่
ได้รับ
กำรจ่ำยชำระค่ำเช่ ำผันแปรที่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรำ ซึ่ งกำรวัดมูลค่ำเริ่ มแรกใช้ดชั นี หรื อ
อัตรำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล
จำนวนเงินที่คำดว่ำผูเ้ ช่ำจะจ่ำยชำระภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ
รำคำใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลือกซื้ อหำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่ผูเ้ ช่ำจะใช้สิทธิ เลื อก
นั้น และ
กำรจ่ำยชำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิ กสัญญำเช่ำหำกข้อกำหนดสัญญำเช่ำแสดงให้เห็ นว่ำจะมี
กำรใช้สิทธิ เลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำได้แยกแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิ นเฉพำะ
กิจกำร
มูลค่ำภำยหลังของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำโดยกำรเพิ่มมูลค่ำตำมบัญชี เพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจำกหนี้ สิน
ตำมสัญญำเช่ำ (ใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง) และลดมูลค่ำตำมบัญชี เพื่อสะท้อนกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำ
เช่ำ
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (โดยกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ที่เกี่ ยวข้อง)
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้
มีกำรเปลี่ยนแปลงอำยุสัญญำเช่ ำหรื อมีเหตุกำรณ์ สำคัญหรื อกำรเปลี่ยนแปลงในสถำนกำรณ์ที่
ส่ งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประเมินสิ ทธิ เลือกในกำรซื้ อสิ นทรัพย์อำ้ งอิง ในกรณี ดงั กล่ำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำใหม่โดยคิดลดกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่ปรับปรุ งโดยใช้อตั รำ
คิดลดที่ปรับปรุ ง
มี กำรเปลี่ ยนแปลงกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ ำเนื่ องจำกกำรเปลี่ ยนแปลงดัชนี หรื ออัตรำหรื อ
กำรเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ ในกรณี
ดังกล่ำว หนี้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำใหม่โดยคิดลดกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่ปรับปรุ งโดย
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ใช้อ ัตรำคิ ดลดเดิ ม (เว้นแต่ กำรเปลี่ ยนแปลงกำรจ่ ำยช ำระตำมสั ญญำเช่ ำเป็ นผลมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว ในกรณี ดงั กล่ำวใช้อตั รำคิดลดที่ปรับปรุ ง) หรื อ
มีกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำและกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำไม่บนั ทึกเป็ นสัญญำเช่ำแยกต่ำงหำก
ในกรณี น้ ี หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำใหม่ข้ ึนอยูก่ บั อำยุสัญญำเช่ำของสัญญำเช่ำที่เปลี่ยนแปลง
โดยคิ ดลดกำรจ่ ำยช ำระตำมสั ญญำเช่ ำที่ ป รั บปรุ งด้ วยอัตรำคิ ดลดที่ ป รั บปรุ ง ณ วันที่ กำร
เปลี่ยนแปลงสัญญำมีผล
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรำยกำรปรับข้ำงต้นดังกล่ำวที่แสดงระหว่ำงปี
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ประกอบด้วยกำรวัดมูลค่ำเริ่ มแรกกับหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำที่ เกี่ ยวข้อง กำรจ่ำย
ชำระตำมสัญญำเช่ ำใด ๆ ที่ จ่ำยชำระ ณ วันที่ สัญญำเช่ ำเริ่ มมี ผลหรื อก่ อนวันที่ สัญญำเริ่ มมี ผล หัก
สิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ได้รับใด ๆ และต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรกใด ๆ มูลค่ำภำยหลังของสิ นทรัพย์สิทธิ
กำรใช้วดั โดยใช้รำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีประมำณกำรต้นทุนที่ จะเกิ ดขึ้ นในกำรรื้ อและกำรขนย้ำยสิ นทรัพย์อำ้ งอิง เว้นกำร
บูรณะสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อำ้ งอิงหรื อกำรบูรณะสิ นทรัพย์อำ้ งอิงให้อยูใ่ นสภำพตำมที่กำหนดไว้
ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญำเช่ำ ประมำณกำรดังกล่ำวรับรู ้และวัดมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 37 เพื่ ออธิ บำยต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นทรั พย์สิ ทธิ กำรใช้ ต้นทุ นรั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ตน้ ทุนเหล่ำนั้นเกิดขึ้นเพื่อผลิตสิ นค้ำ
สิ นทรั พย์สิทธิ กำรใช้คิ ดค่ ำเสื่ อมรำคำตลอดช่ วงเวลำที่ ส้ ั นกว่ำของอำยุสั ญญำเช่ ำและอำยุกำรใช้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ หำกสัญญำเช่ ำโอนควำมเป็ นเจ้ำของในสิ นทรัพย์อำ้ งอิ งหรื อ
รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ซ่ ึ งสะท้อนว่ำกลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลื อกซื้ อ สิ นทรัพย์สิทธิ กำร
ใช้ที่เกี่ยวข้องคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์อำ้ งอิง กำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำ
เริ่ ม ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ได้แยกแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิ นเฉพำะ
กิจกำร
กลุ่ มบริ ษทั ปฏิ บ ตั ิ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 เพื่อประเมิ นว่ำสิ นทรั พย์สิ ทธิ กำรใช้ด้อยค่ ำ
หรื อไม่และบันทึกสำหรับผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำใด ๆ ที่ระบุได้ตำมที่กล่ำวในนโยบำยเรื่ อง “ที่ดิน
อำคำรและอุปกรณ์”
ค่ ำเช่ ำผันแปรที่ ไม่ ข้ ึ นอยู่ก ับดัชนี หรื ออัตรำไม่ ถู กรวมในกำรวัดมู ลค่ ำของหนี้ สิ นตำมสั ญญำเช่ ำ
และสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ กำรจ่ำยชำระที่เกี่ ยวข้องรับรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวดที่มีเหตุกำรณ์ หรื อ
เงื่อนไขกำรจ่ำยชำระเหล่ำนั้นเกิดขึ้นและรวมอยูใ่ นบรรทัด “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ในกำไรหรื อขำดทุน
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ข้อผ่อนปรนในทำงปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 อนุ ญำตให้ผเู ้ ช่ำไม่แยก
ส่ วนประกอบที่ ไม่เป็ นกำรเช่ ำ และบันทึ กสั ญญำเช่ ำใด ๆ และส่ วนประกอบที่ ไม่เป็ นกำรเช่ ำ ที่
เกี่ยวข้องเป็ นข้อตกลงเดียวกัน กลุ่มบริ ษทั ไม่ใช้ขอ้ ผ่อนปรนในทำงปฏิบตั ิดงั กล่ำว
ข)

นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำเช่ำระยะยำวเพื่อเช่ำสิ นทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่
อยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่ำจะจัดเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน เงินที่ตอ้ งจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนิ นงำน (สุ ทธิ จำก
สิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจำกผูใ้ ห้เช่ำ) จะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนโดยใช้วธิ ี เส้นตรง
ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่ำย
ให้กบั ผูใ้ ห้เช่ำ จะรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในระยะเวลำบัญชีที่กำรยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำซึ่ งบริ ษทั ได้รับโอนผลตอบแทนและควำมเสี่ ยงส่ วนใหญ่ของกำรเป็ นเจ้ำของสิ นทรัพย์
ยกเว้นกรรมสิ ทธิ์ ทำงกฎหมำยถือเป็ นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินของผูเ้ ช่ำด้วยจำนวนเงินเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรม ณ วันเริ่ มต้นของสัญญำเช่ำ
หรื อมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ ำที่จะต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่จำนวนใดจะต่ ำกว่ำค่ำ
เสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์ที่เช่ำคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของ
สิ น ทรั พ ย์ ดอกเบี้ ย หรื อ ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยทำงกำรเงิ น ค ำนวณโดยใช้วิ ธี อ ัต รำดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จ ริ ง ตลอด
ระยะเวลำของสัญญำ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำเสื่ อมรำคำรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุน

4.23 รำยกำรที่มีมูลค่ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรที่ มี มู ล ค่ ำ เป็ นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศ บัน ทึ ก โดยแปลงค่ ำ เป็ นเงิ น บำทตำมอัต รำแลกเปลี่ ย น
ณ วันที่เกิ ดรำยกำร ยอดคงเหลื อของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นที่ เป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศ ณ
วัน ที่ ใ นงบแสดงฐำนะกำรเงิ น แปลงค่ ำ เป็ นเงิ นบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ ย น ณ วันนั้น ผลก ำไรหรื อ
ขำดทุ นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ ำวทั้งที่ เกิ ดขึ้ นจริ งและยังไม่ เกิ ดขึ้ นจริ ง แสดงรวมไว้เป็ นรำยได้หรื อ
ค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนสำหรับปี
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กำรแปลงค่ำงบกำรเงิ นของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศเป็ นเงิ นบำทเพื่อทำงบกำรเงิ นรวมใช้อตั รำแลกเปลี่ ยน
ดังต่อไปนี้
ก. สิ นทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่ำโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ข. ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ แปลงค่ำโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
ค. รำยได้และค่ำใช้จ่ำย แปลงค่ำโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่ใช้เงินตรำต่ำงประเทศ แสดงไว้เป็ นรำยกำรองค์ประกอบอื่นส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ภำยใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ น้
4.24 บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หมำยถึงบุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยังหมำยรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลซึ่ งถื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม และมี
อิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรที่สำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดทั้งสมำชิ กใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวซึ่ งมีอำนำจชักจูงหรื ออำจชักจูงให้ปฏิบตั ิตำมบุคคลดังกล่ำว และ
กิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
4.25 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ ำใช้ จ่ ำยภำษี เ งิ น ได้ป ระกอบด้ ว ยจ ำนวนรวมของภำษี เ งิ น ได้ใ นงวดปั จ จุ บ ัน และภำษี เ งิ น ได้
รอกำรตัดบัญชี
4.25.1 ภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภำษี เ งิ น ได้ที่ ต้อ งช ำระในงวดปั จ จุ บ ัน ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษี ส ำหรั บ ปี ก ำไรทำงภำษี
แตกต่ ำ งจำกก ำไรที่ แ สดงในงบก ำไรขำดทุ น เนื่ อ งจำกก ำไรทำงภำษี ไ ม่ ไ ด้ร วมรำยกำร
ที่สำมำรถถื อเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีในปี อื่ นๆ และไม่ได้รวมรำยกำรที่ไม่สำมำรถถื อ
เป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี หนี้ สินภำษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั คำนวณโดยใช้อตั รำภำษีที่
บังคับใช้อยูห่ รื อที่คำดว่ำจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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4.25.2 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นกำรรับรู ้ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงมูลค่ำทำงบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิ นในงบกำรเงิ นกั บ มู ล ค่ ำ ของสิ นทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ นที่ ใ ช้ ใ นกำรค ำนวณก ำ ไ ร
ทำงภำษี (ฐำนภำษี) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ หนี้ สินภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับ ผล
แตกต่ำ งชั ่ว ครำวทุ ก รำยกำร และรั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เ งิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี ส ำหรับ ผล
แตกต่ ำงชั่ วครำวเท่ ำที่ มี ควำมเป็ นไปได้ ค่ อนข้ำ งแน่ ว่ ำก ำไรทำงภำษี จะมี จ ำนวนเพี ย งพอ
ที่จะนำผลแตกต่ำงชัว่ ครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ได้ โดยมีกำรทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อกำไรทำงภำษีที่จะ
นำมำใช้ประโยชน์ลดลง กำรกลับรำยกำรจะทำเมื่ อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั และ
บริ ษ ทั ย่อยจะมี ก ำไรทำงภำษี เพี ยงพอที่ จะนำสิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี บ ำงส่ ว นหรื อ
ทั้งหมดมำใช้ประโยชน์ได้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคำนวณมูลค่ำสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ดว้ ยอัตรำภำษีท่ี
คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี หรื อในงวดที่ คำดว่ำจะจ่ำยช ำระ
หนี้ สินภำษี โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้ น
รอบระยะเวลำที่รำยงำน
ในงบกำรเงิ นรวม สิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี จะแยก
กำรพิจำรณำของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่ มบริ ษทั และบริ ษทั จะนำสิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ข อง
บริ ษทั หนึ่ งในกลุ่มบริ ษทั มำหักกลบกับหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของอีกบริ ษทั หนึ่ งในกลุ่ ม
บริ ษ ทั ได้ก็ ต่ อ เมื่ อ บริ ษ ทั ทั้ง สองมี สิ ท ธิ ต ำมกฏหมำยที่ จ ะจ่ ำ ยชำระหรื อ รั บ คื น ภำษี ด ้ว ยจำนวน
สุ ท ธิ จำนวนเดี ย วได้ และบริ ษ ทั ทั้งสองตั้งใจที่ จะจ่ำ ยช ำระหรื อรั บ คื นภำษี เงิ นได้ด้วยจำนวนสุ ทธิ
จำนวนเดียว และบริ ษทั ทั้งสองตั้งใจจะรับชำระสิ นทรัพย์หรื อชำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน
4.26 กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ น้
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญด้วย
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี สุ ทธิ จำกหุ ้นทุนซื้ อคืน และกำไร
(ขำดทุน) ต่อหุ ้นปรับลด (ถ้ำมี) คำนวณจำกจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักที่รวมสมมติฐำนว่ำหุ ้น
สำมัญเทียบเท่ำปรับลดได้ถูกแปลงเป็ นหุ น้ สำมัญทั้งหมด
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4.27 ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนงำนดำเนินงำน
ข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนงำนดำเนิ นงำนเปิ ดเผยแยกตำมส่ วนงำนดำเนิ นงำนของกลุ่ มบริ ษ ทั โดยส่ วนงำน
ดำเนิ นงำนเป็ นส่ วนงำนตำมธุ รกิ จหลักที่จดั หำผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ กำรที่มีควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนซึ่ ง
แตกต่ำงไปจำกควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรที่ให้ของส่ วนงำนดำเนินงำนอื่น
4.28 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรมเป็ นรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้ สินในรำยกำรที่เกิดขึ้ นใน
สภำพปกติระหว่ำงผูร้ ่ วมตลำด ณ วันที่วดั มูลค่ำ ไม่วำ่ รำคำนั้นจะสำมำรถสังเกตได้โดยตรงหรื อประมำณ
มำจำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินรำยกำรใด
รำยกำรหนึ่ ง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจำรณำถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น
ซึ่ งผูร้ ่ วมตลำด
จ ะ น ำ ม ำ พิ จ ำ ร ณ ำ ใ น ก ำ ร ก ำ ห น ด ร ำ ค ำ ข อ ง สิ น ท รั พ ย์ หรื อหนี้ สิ น ณ วั น ที่ วั ด มู ลค่ ำ
โดยกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและ/หรื อกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวมนี้ใช้ตำมเกณฑ์ตำมที่กล่ำว
นอกจำกนี้ กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมได้จดั ลำดับชั้นเป็ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตำมลำดับขั้น
ของข้ อ มู ล ที่ ส ำมำรถสั ง เกตได้ และตำมล ำดั บ ควำมส ำคัญ ของข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ว ัด มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรม
ซึ่ งมีดงั ต่อไปนี้
- ระดับที่ 1 เป็ นรำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์ หรื อ
หนี้สินอย่ำงเดียวกันและกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงตลำดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่ำ
- ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อโดยทำงอ้อมสำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อ
หนี้สินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจของผู้บริหำรและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องอำศัยดุลยพินิจในกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญชี กำรประมำณกำรและกำรตั้งข้อสมมติฐำน
หลำยประกำรซึ่ งมีผลกระทบต่อกำรแสดงจำนวนสิ นทรัพย์ หนี้ สินและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์และ
หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รวมทั้งกำรแสดงรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของรอบระยะเวลำ
รำยงำน ถึ งแม้ว่ำกำรประมำณกำรของผูบ้ ริ หำร ได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้เหตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรดังกล่ำว
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ประมำณทำงกำรบัญชีที่สำคัญ ซึ่ งอำศัยกำรใช้ดุลยพินิจที่มีนยั สำคัญของผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
- ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ชำวไร่ และลูกหนี้เงินส่ งเสริ มปลูกอ้อย (สิ นทรัพย์ทำง
กำรเงิน)
ในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นของลูกหนี้ ชำวไร่ และลูกหนี้ เงินยืมส่ งเสริ ม
ปลูกอ้อย ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นจำก
ลูกหนี้ชำวไร่ แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรชำระหนี้ในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจ
ที่คำดกำรณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ชำวไร่ ที่มีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ขอ้ มูลผลขำดทุนด้ำน
เครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อำจไม่ได้บ่งบอกถึงกำรผิด
สัญญำของชำวไร่ ที่เกิดขึ้นจริ งในอนำคต
- ประมำณกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศ และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของอำคำรและ
อุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศ
ในกรณี ที่บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงต่อเนื่ อง บริ ษทั พิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำจำกมูลค่ำกำรใช้
โดยใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรเกี่ ยวกับข้อสมมติที่สำคัญในกำรคำดกำรณ์ กระแสเงิ นสดในอนำคตที่คำดว่ำจะ
ได้รับ อันได้แก่ สภำวะตลำดของธุ รกิจและปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่นตำมกลยุทธ์หรื อแผนธุ รกิจ และในกรณี ที่บริ ษทั
ย่อยที่อยูใ่ นช่วงชะงักกำรดำเนิ นงำน บริ ษทั ประมำณมูลค่ำที่จะได้รับคืนจำกมูลค่ำที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำจำกกำร
ใช้ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นและมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรจำหน่ำยของสิ นทรัพย์
ทั้งนี้ มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ได้ประมำณโดยใช้ผปู ้ ระเมินรำคำอิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ และต้นทุ นในกำรจำหน่ ำยสิ นทรั พย์ประมำณขึ้ นโดย
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
- ประมำณกำรค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ประมำณมูลค่ำที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เพื่อพิจำรณำกำรบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อย
ค่ำ โดยผูบ้ ริ หำรประมำณกำรกระแสเงิ นสดที่จะได้รับในอนำคตจะคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลด
ก่อนคำนวณภำษีเงิ นได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตำมเวลำและควำม
เสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สำหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสิ นทรัพย์อื่น จะพิจำรณำ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
- มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและที่ดิน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและที่ดินของกลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมเพื่อวัตถุ ประสงค์ในกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ น มู ลค่ำยุติธรรมประมำณโดยผูป้ ระเมิ นรำคำอิ สระที่ ได้รับควำมเห็ นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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ข้อมูลเกี่ ยวกับเทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำและข้อมูลที่ใช้ในกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อ
กำรลงทุนและที่ดินได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุขอ้ 20 และ 21
- สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ซ่ ึ งคำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำว ณ วันที่ในงบ
กำรเงิ นระหว่ำงฐำนภำษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินกับรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น โดย
ผูบ้ ริ หำรได้ใช้ประมำณกำรในกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรทำกำไรในอนำคตของกลุ่มบริ ษทั บริ ษทั จะรับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เฉพำะส่ วนที่ผบู ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั พิจำรณำว่ำมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำง
แน่นอนว่ำบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
จำนวนนั้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 30)
6.

ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
6.1 รำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสำระสำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ตุลำคม มีดงั นี้
ประเภทรำยกำร
ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ ึ งยังไม่ได้จ่ำยชำระ
โอนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
โอนสิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ใช้ดำเนิ นงำนเป็ นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
โอนสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
โอนอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำหุ้นเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โอนเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

งบกำรเงินรวม
2564
2563
21,868
13,597
(73,875)
234
20,957
450
-

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
7,412
1,429
(73,875)
8,717
450
775,320
3,707
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6.2 กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินเกิดขึ้นจำกกิจกรรมจัดหำเงิน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
2564

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
ยอด
กระแสเงินสด กำรเปลีย่ นแปลง
ณ วันที่
จำกกิจกรรม ที่ไม่ ใช่ เงินสด
1 พฤศจิกำยน จัดหำเงิน
2563
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
6,912,515
(929,740)
(841)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่น
7,100
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
4,852,000
1,954,380
100,068
หุ้นกูร้ ะยะยำว
6,995,997 (1,350,000)
1,604
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
(13,065)
41,630
รวม
18,767,612
(338,425)
142,461

ยอด
ณ วันที่
31 ตุลำคม
2564
5,981,934
7,100
6,906,448
5,647,601
28,565
18,571,648
หน่ วย : พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอด
กระแสเงินสด กำรเปลีย่ นแปลง
ณ วันที่
จำกกิจกรรม ที่ไม่ ใช่ เงินสด
1 พฤศจิกำยน จัดหำเงิน
2563
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
4,901,000 (1,145,000)
(841)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่น
545,500
(136,400)
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
4,852,000
1,583,000
100,068
หุ้นกูร้ ะยะยำว
6,995,997 (1,350,000)
1,604
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
(62,260)
368,413
รวม
17,294,497 (1,110,660)
469,244

ยอด
ณ วันที่
31 ตุลำคม
2564
3,755,159
409,100
6,535,068
5,647,601
306,153
16,653,081

2563
หน่ วย : พันบำท

ยอด
ณ วันที่
1 พฤศจิกำยน
2562
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
4,880,138
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่น
3,400
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
6,749,000
หุ้นกูร้ ะยะยำว
10,493,600
รวม
22,126,138

งบกำรเงินรวม
กระแสเงินสด กำรเปลีย่ นแปลง
จำกกิจกรรม ที่ไม่ ใช่ เงินสด
จัดหำเงิน
2,023,370
3,700
(1,897,000)
(3,500,000)
(3,369,930)

9,007
2,397
11,404

ยอด
ณ วันที่
31 ตุลำคม
2563
6,912,515
7,100
4,852,000
6,995,997
18,767,612
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หน่ วย : พันบำท

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หุ น้ กูร้ ะยะยำว
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กระแสเงินสด กำรเปลีย่ นแปลง
จำกกิจกรรม
ทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
จัดหำเงิน

ยอด
ณ วันที่
1 พฤศจิกำยน
2562
2,465,992
442,600
6,749,000
10,493,600
20,151,192

2,426,000
102,900
(1,897,000)
(3,500,000)
(2,868,100)

9,008
2,397
11,405

ยอด
ณ วันที่
31 ตุลำคม
2563
4,901,000
545,500
4,852,000
6,995,997
17,294,497

6.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย
ประเภทรำยกำร
เงินสด
เงินฝำกธนำคำรแบบกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์
เงินฝำกระหว่ำงทำง
รวม

7.

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
182
1,418
1,068
(3,174)
5,843
13,442
7,093
11,686

งบกำรเงินรวม
2564
2563
961
2,998
16,336
3,339
46,248
131,392
160,519
224,064
137,729

รำยกำรกับบุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรบัญชี ที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน หรื อ
มีกรรมกำรร่ วมกัน ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญระหว่ำงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับบุคคลและกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
7.1 ยอดคงเหลือที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย
ประเภทของยอดคงเหลือ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

0.48
91.90
92.38

1.59
48.41
50.00

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินหมุนเวียน (ดูหมำยเหตุขอ้ 9)
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

19.34

20.00

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
(รวมส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี ) (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)
บริ ษทั ย่อย

-

-

หน่ วย : ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
224.72
0.48
35.49
260.69

208.37
1.19
0.34
209.90

-

-

1,034.42

2,161.87
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ประเภทของยอดคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุ ทธิ จำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม
2564
2563

หน่ วย : ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

5.50
0.80
6.30

5.50
0.91
6.41

105.01
5.50
0.45
110.96

37.61
5.50
0.50
43.61

361.25

360.60

-

-

2,358.00

1,979.50

3.27

เงินให้กยู้ มื ระยะยำว
(ไม่รวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี ซึ่ งแสดงรวมอยู่
ในเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น)
บริ ษทั ย่อย

-

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

0.02
0.02

0.02
0.02

3.27

3.29
3.29

เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

2.16
20.15
22.31

0.32
46.35
46.67

70.39
1.62
72.01

130.52
7.07
137.59

ค่ำใช้จ่ำยอื่นค้ำงจ่ำย (รวมอยูใ่ นเจ้ำหนี้ อื่น)
บริ ษทั ย่อย

-

-

0.03

0.15

ส่วนของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
บริ ษทั ย่อย

-

-

34.72

เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

7.10
7.10

7.10
7.10

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

0.02
0.02

0.02
0.02

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
บริ ษทั ย่อย

-

-

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1.04
1.04

1.19
1.19

-

402.00
7.10
409.10

538.40
7.10
545.50

0.04

0.04
0.04

0.04
256.23
0.47
1.04
1.51

0.47
1.19
1.66
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ณ วัน ที่ 31 ตุ ล ำคม 2564 และ 2563 เงิ น ให้ กู้ ยื ม ระยะสั้ นแก่ บ ริ ษัท ย่ อ ย เป็ นเงิ น ให้ กู้ ยื ม ในรู ป
ตัว๋ สัญญำใช้เงินชนิ ดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 1.19 - 2.90 ต่อปี และร้อยละ 1.40 3.97 ต่อปี ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริ ษทั ย่อย เป็ นเงินให้กยู้ มื ครบกำหนดชำระ
คืนภำยในปี 2565 - 2570 คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 2.03 - 3.90 ต่อปี และร้อยละ 2.03 - 3.97 ต่อปี ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อยและกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกัน เป็ น
เงิ นกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงิ นชนิ ดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้ อยละ 0.80 ต่อปี และร้อยละ
1.22 - 1.30 ต่อปี ตำมลำดับ
7.2

รำยกำรค้ำที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
ประเภทรำยกำร
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบกำรเงินรวม
2564
2563

0.13
1,170.57
1,170.70

1,335.66
1,335.66

1,605.14
478.23
2,083.37

2,160.00
525.75
2,685.75

ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

19.65
19.65

19.06
19.06

836.67
836.67

1,590.34
1.590.34

รำยได้ดอกเบี้ยจำกสัญญำเช่ำกำรเงิน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

19.34

20.00

รำยได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

66.64
8.59
75.23

30.54
15.09
45.63

163.80
61.93
5.09
230.82

139.81
28.39
8.48
176.68

-

23.12
23.12

25.81
4.78
30.59

8.35
6.10
14.45

ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม

-

หน่ วย : ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

9.19
9.19

-

-
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ประเภทรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
นิ ติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ต้นทุนทำงกำรเงิน
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
นิ ติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบกำรเงินรวม
2564
2563

หน่ วย : ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

16.32
16.78
33.10

15.87
10.92
26.79

0.18
6.62
15.30
22.10

3.07
6.73
9.85
19.65

-

-

7.54

0.07
0.07

26.74
0.03
0.04
26.81

142.00
0.40
142.40

42.46
1.32
43.78

0.03
0.04
0.07
90.17
3.15
93.32

0.07
7.61
58.69
0.19
58.88

นโยบำยกำรกำหนดรำคำระหว่ำงกัน
- กำรซื้ อ-ขำยน้ ำตำลทรำยดิบระหว่ำงกันในกลุ่มบริ ษทั กำหนดรำคำเดียวกันกับสัญญำซื้ อขำยน้ ำตำล
ทรำยกับลูกค้ำ
- กรณี สัญญำซื้ อขำยน้ ำตำลทรำยที่จดั ทำในนำมของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งได้จดั สรรปริ มำณกำรขำยในแต่
ละบริ ษทั แล้ว หำกบริ ษทั ใดในกลุ่มมีน้ ำตำลทรำยไม่พอขำย จะซื้ อสิ นค้ำจำกบริ ษทั ในกลุ่ มด้วย
รำคำเดียวกันกับสัญญำซื้ อ-ขำยน้ ำตำลทรำยดังกล่ำว
- สิ นค้ำอื่นๆ (นอกเหนื อจำกน้ ำตำลทรำย) ที่ซ้ื อ-ขำยระหว่ำงกันใช้รำคำตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกันซึ่ ง
สู งกว่ำรำคำทุน
- รำคำซื้ อ-ขำยสิ นทรัพย์กบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็ นไปตำมรำคำที่ตกลงร่ วมกัน ซึ่ งสู งกว่ำรำคำทุนหรื อ
รำคำตลำดตำมแต่ละประเภทของสิ นทรัพย์
- รำยได้จำกกำรขำยวัสดุสิ้นเปลืองเป็ นไปตำมรำคำที่ตกลงร่ วมกัน ซึ่ งสู งกว่ำรำคำทุน
- รำยได้จำกกำรให้เช่ำที่ดินแก่บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเป็ นไปตำมสัญญำเช่ำ ซึ่ งมีอำยุ 30 ปี นับแต่วนั ที่
25 มกรำคม 2548 ถึงวันที่ 24 มกรำคม 2578 อัตรำค่ำเช่ำปี ละ 0.11 ล้ำนบำท และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ทุกๆ 3 ปี เมื่อครบกำหนดสัญญำ กรรมสิ ทธิ์ ในบรรดำสิ่ งปลูกสร้ำงทั้งหมดที่ได้ก่อสร้ำงในที่ดินที่
เช่ำจะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่ำ
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- รำยได้จำกกำรให้เช่ำที่ดิน สิ่ งปลูกสร้ำงและเครื่ องจักรมีอำยุสัญญำเช่ำ 1 - 3 ปี ซึ่งเป็ นไปตำมรำคำที่ตกลง
ร่ วมกัน
- รำยได้ค่ำบริ กำร รำยได้อื่น และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน เป็ นไปตำมรำคำปกติที่คิดกับลูกค้ำทัว่ ไป
- ค่ำฝำกสิ นค้ำคิดตำมปริ มำณสิ นค้ำและระยะเวลำกำรฝำกซึ่ งเป็ นไปตำมรำคำตลำด
- ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยแทนกันจะเรี ยกเก็บตำมที่จ่ำยจริ ง
7.3 ลักษณะควำมสัมพันธ์ของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน นอกเหนือจำกบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ประกอบด้วย
รำยชื่ อบริษทั
บริ ษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จำกัด
บริ ษทั รำชำเซรำมิค จำกัด
บริ ษทั รำชำชูรส จำกัด
บริ ษทั พี เอ็ม ที พรี เชียส กรุ๊ ป จำกัด
นิติบุคคลอำคำรชุด เค เอส แอล ทำวเวอร์
บริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จำกัด

ลักษณะควำมสัมพันธ์
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

เกีย่ วข้ องโดย
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกันและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกันและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูบ้ ริ หำรบำงท่ำนร่ วมกัน
เจ้ำของร่ วมในอำคำรชุด
ผูถ้ ือหุ้นและผูบ้ ริ หำรบำงท่ำนร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หำรบำงท่ำนร่ วมกัน

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันข้ำงต้นทั้งหมดเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
นอกจำกนั้นมี บ ริ ษ ัท ประจวบอุ ตสำหกรรม จ ำกัด ซึ่ งไม่ มี ส่ วนร่ วมในกำรบริ หำรของกลุ่ ม บริ ษ ัท
แต่เป็ นกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยมี กรรมกำรของบริ ษทั ประจวบอุ ตสำหกรรม จำกัด บำงท่ำนเป็ น
กรรมกำรในบริ ษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ ต เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั น้ ำตำลขอนแก่ น
จำกัด (มหำชน)
8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้ชำวไร่ หมุนเวียน
ลูกหนี้กองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย
ลูกหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินทดรองจ่ำย
รำยได้คำ้ งรับ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
2564
2563
549,612
306,535
248,747
248,503
132,794
446,728
15,621
9,897
30,989
23,684
9,538
1,178
76,793
166,106
1,064,094
1,202,631

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
303,530
216,455
215,300
141,423
64,113
246,617
188,740
62,873
22,040
18,124
301
394
136,683
61,548
930,707
747,434
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8.1

ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรอื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำ

งบกำรเงินรวม
2564
2563
90,988
48,077
458,624
258,458
549,612
306,535

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
74,890
149,351
228,640
67,104
303,530
216,455

กำรวิเครำะห์อำยุของลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
8.1.1 ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
2564
ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม
2563

90,988
90,988

48,077
48,077

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
74,890
74,890

136,924
12,427
149,351

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่ อแก่ลูกค้ำ ซึ่ งเป็ นกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มี
ระยะเวลำตั้งแต่ 7 วันถึง 90 วัน
8.1.2 ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล
ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ลูกหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน
รวม
รวมธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำย
และกำกน้ ำตำล
ธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน
รวมธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำ

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

140,083
54,653
194,736

118,065
45,346
163,411

53,097
16,745
69,842

26,721
7,657
34,378

161,747
200
161,947

32,726
32,726

158,798
158,798

32,726
32,726

356,683

196,137

228,640

67,104

61,295
35,323
96,618

21,576
28,651
50,227

-

-
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ธุ รกิจอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกำหนดชำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกำหนดชำระ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกำหนดชำระมำกกว่ำ 12 เดือน
รวมธุ รกิจอื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น

งบกำรเงินรวม
2564
2563

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

1,650
2,267
880
465
61
5,323
458,624

228,640

1,436
5,312
2,014
3,068
264
12,094
258,458

67,104

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่ อแก่ลูกค้ำของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีระยะเวลำตั้งแต่ 7 วันถึง 30 วัน
8.2 ลูกหนี้ชำวไร่ หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ลูกหนี้ค่ำอ้อย
ฤดูกำรผลิตปี 2563/2564
ฤดูกำรผลิตปี 2562/2563
ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561
ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560
ฤดูกำรผลิตก่อนปี 2559/2560
รวมลูกหนี้ค่ำอ้อย
เงินทดรองจ่ำยค่ำอ้อย
ฤดูกำรผลิตปี 2564/2565
ฤดูกำรผลิตปี 2563/2564
รวมเงินทดรองจ่ำยค่ำอ้อย
ลูกหนี้ค่ำน้ ำมัน ค่ำปุ๋ ยและบริ กำรอื่น
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น/
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ชำวไร่
หัก ส่วนที่คำดว่ำจะได้รับชำระเกินกว่ำหนึ่งปี
รวมลูกหนี้ชำวไร่ หมุนเวียน

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

35,353
42,915
58,513
13,619
19,785
158,402
328,587

60,021
67,002
15,872
22,225
164,731
329,851

22,190
fd
5,036
10,471
5,758
6,559
35,766
85,780

9,479
11,066
5,890
7,897
37,955
72,287

248,747
248,747
18,016
595,350

136,853
136,853
19,061
485,765

215,300
215,300
16,128
317,208

116,248
116,248
17,014
205,549

(207,676)
387,674
(138,927)
248,747

(126,339)
359,426
(110,923)
248,503

(37,883)
279,325
(64,025)
215,300

(48,246)
157,303
(15,880)
141,423

ลูกหนี้ค่ำอ้อยเป็ นลูกหนี้ชำวไร่ ที่ยงั ค้ำงส่ งอ้อยตำมสัญญำ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน
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8.3 ลูกหนี้กองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

ลูกหนี้ เงินชดเชยค่ำอ้อย
ลูกหนี้ เงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและ
จำหน่ำยน้ ำตำลทรำย
รวม
หัก เงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและ
จำหน่ำยน้ ำตำลทรำย
หักกลบ เงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยจำกกองทุนอ้อย
และน้ ำตำลทรำย
เงินนำส่ งเข้ำกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย
รวมลูกหนี้กองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำยหมุนเวียน

งบกำรเงินรวม
2564
2563
1,245,584
1,272,902
533,822
1,779,406
(44,628)
(1,031,438)
(570,546)
132,794

533,074
1,805,976

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
726,439
753,500
311,331
1,037,770

-

(33,107)

(1,029,349)
(329,899)
446,728

(627,916)
(312,634)
64,113

310,700
1,064,200
(626,655)
(190,928)
246,617

ลูกหนี้ กองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำยแสดงมูลค่ำตำมเงิ นชดเชยที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคำดว่ำจะได้รับชดเชย
จำกกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย เนื่ องจำกในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 และ 2561/2562 รำคำอ้อยขั้นสุ ดท้ำย
และผลตอบแทนกำรผลิ ตและจำหน่ ำยน้ ำตำลทรำยขั้นสุ ดท้ำยจะต่ ำกว่ำขั้นต้น ซึ่ งตำมพระรำชบัญญัติออ้ ย
และน้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 มำตรำ 56 กำหนดให้กองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำยจ่ำยเงินชดเชยค่ำอ้อยและเงิ น
ชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิ ตและจำหน่ ำยน้ ำตำลทรำยให้แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเท่ำกับส่ วนต่ำงดังกล่ำว
โดยชำวไร่ ออ้ ยไม่ตอ้ งส่ งคืนค่ำอ้อยที่ได้รับเกิน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีกำรหักกลบเงิ นนำส่ งเข้ำกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำยที่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยค้ำงชำระกับลูกหนี้ กองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำยตำมมติกำรประชุ มคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 ตุลำคม 2563 และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้คำดกำรณ์ ว่ำในรอบปี บัญชี ถดั ไป กองทุน
อ้อยและน้ ำตำลทรำยจะสำมำรถสรุ ปกำรคำนวณและชำระเงิ นชดเชยค่ำอ้อยและเงิ นชดเชยค่ำผลตอบแทน
กำรผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยทั้งหมดให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ ดังนั้นจึงได้จดั ประเภทเป็ นลูกหนี้ กองทุน
อ้อยและน้ ำตำลทรำยที่เหลือจำกกำรหักกลบ เป็ นส่ วนที่จะได้รับชำระภำยในหนึ่งปี
เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2564 คณะกรรมกำรสำนักงำนกองทุ นอ้อยและน้ ำตำลทรำยได้มีมติ และอนุ มตั ิกำร
ชำระเงิ นชดเชยค่ำอ้อยและเงิ นชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิ ตและจำหน่ ำยน้ ำตำลทรำย สำหรับฤดู กำลผลิ ตปี
2560/2561 ให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโดยกำรนำเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยจ่ำยของสำนักงำนกองทุ น
อ้อยและน้ ำตำลทรำยภำยใต้โครงกำรสิ นเชื่ อเพื่อเสริ มสภำพคล่องทำงกำรเงิ นให้กบั โรงงำนน้ ำตำลที่บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยค้ำงชำระมำหักกลบลบหนี้ กบั เงินชดเชยดังกล่ำว ทั้งนี้ มีเงินชดเชยคงเหลือจำกกำรหักกลบลบ
หนี้ซ่ ึ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับชำระเงินชดเชยดังกล่ำวทั้งจำนวนแล้วในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564
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เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2564 คณะกรรมกำรสำนักงำนกองทุ นอ้อยและน้ ำตำลทรำยได้มีมติ และอนุ มตั ิ กำร
ชำระเงิ นชดเชยค่ำอ้อยและเงิ นชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิ ตและจำหน่ ำยน้ ำตำลทรำย สำหรับฤดู กำลผลิ ตปี
2561/2562 ให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโดยกำรหักกลบลบหนี้ กบั เงินตำมมำตรำ 57 แห่ งพระรำชบัญญัติออ้ ย
และน้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 สำหรับฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 จำนวน 19.05 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
และจำนวน 37.67 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวม
เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2564 คณะกรรมกำรสำนักงำนกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำยได้มีมติเรี ยกเก็บเงิ นเข้ำ
กองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย เพื่อใช้ดำเนิ นกำรตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2563
สำหรับฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 ในอัตรำตันละ 20 บำท/ตันอ้อย โดยให้หกั กลบลบหนี้ให้แก่บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยไปจนกว่ำยอดหนี้ที่กองทุนอ้อยและน้ ำตำลค้ำงชำระคืนแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะหมด
9.

ลูกหนีต้ ำมสั ญญำเช่ ำกำรเงินหมุนเวียน
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งทำสัญญำเช่ ำกำรเงิ นเพื่อให้เช่ ำที่ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ ำง และ
เครื่ องจักรซึ่ งรวมถึ งทรัพย์สินอื่นๆ ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำกับกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งโดยกิ จกำรที่
เกี่ ยวข้ อ งกั น สำมำรถซื้ อทรั พย์ สิ นนั้ นภำยในระยะเวลำไม่ เกิ น 5 ปี นั บ ตั้ งแต่ วั น ท ำสั ญญำ
ลู กหนี้ ตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ตุลำคม มี ยอดคงเหลือดังต่อไปนี้
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 - 5 ปี
หัก รำยได้ทำงกำรเงินรอกำรรับรู ้
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระภำยในหนึ่งปี (ดูหมำยเหตุขอ้ 7.1)
รวม

2564
19,350
427,990
447,340
(66,752)
380,588
(19,337)
361,251

2563
19,350
447,340
466,690
(86,090)
380,600
(19,999)
360,601
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10. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2564
2563
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมำยเหตุขอ้ 7.1)
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่ชำวไร่
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริ ษทั ย่อยที่ถึงกำหนดรับชำระภำยในหนึ่ งปี
(ดูหมำยเหตุขอ้ 7.1)
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่กิจกำรอื่นที่ถึงกำหนดรับชำระภำยในหนึ่ งปี
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริ มปลูกอ้อยที่ถึงกำหนดรับชำระภำยในหนึ่ งปี
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

468,385

585,617

934,416
232,664

1,099,432
296,363

13,297
106,753
588,435

1,333
198,884
785,834

100,000
13,297
41,798
1,322,175

1,062,440
1,333
31,563
2,491,131

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่ชำวไร่ ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 ในงบกำรเงินรวมจำนวน 401.01 ล้ำนบำท และ
526.19 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และในงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรจำนวน 232.66 ล้ำนบำท และ 296.36 ล้ำนบำท
เป็ นกำรให้กูย้ ืมในรู ปกำรรับซื้ อลดเช็คสำหรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยออกให้แก่ชำวไร่ ใน
กำรรับซื้ ออ้อย โดยชำวไร่ นำมำขำยลดให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซึ่ งมีกำรคิดดอกเบี้ยในอัตรำอ้ำงอิงกับอัตรำ
ดอกเบี้ยเงิ นกูข้ องธนำคำรพำณิ ชย์โดยเฉลี่ ย ส่ วนที่เหลื อในงบกำรเงิ นรวมจำนวน 67.37 ล้ำนบำท และ 59.43
ล้ำนบำท ตำมลำดับ เป็ นเงินจ่ำยล่วงหน้ำให้แก่ชำวไร่ เพื่อสนับสนุนกำรปลูกอ้อยโดยมีขอ้ กำหนดและเงื่ อนไข
บำงประกำรและมีกำรคิดดอกเบี้ยในอัตรำอ้ำงอิงกับอัตรำดอกเบี้ยเงินกูข้ องธนำคำรพำณิ ชย์
11. สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

น้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล
ปุ๋ ยอินทรี ย ์
กำกอ้อย
ต้นทุนพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
วัสดุโรงงำน
อะไหล่เพื่อกำรซ่อมแซม
หัก ค่ำเผื่อสิ นค้ำเสื่ อมสภำพหรื อล้ำสมัย
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือ
รวมสิ นค้ำคงเหลือ

งบกำรเงินรวม
2564
2563
1,997,480
1,344,941
5,253
23,863
146,410
142,587
119,750
119,750
64,540
71,998
398,471
427,366
2,731,904
2,130,505
(22,876)
(25,324)
(1,591)
(55,883)
2,707,437
2,049,298

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
1,137,138
873,845
15,574
48,968
118,414
259,369
1,271,126
1,182,182
(1,243)
(5,480)
(55,883)
1,269,883
1,120,819
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รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผือ่ สิ นค้ำเสื่ อมสภำพหรื อล้ำสมัย สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้

ยอดยกมำต้นปี
บวก (เพิ่มขึ้น) ตัดจำหน่ำยระหว่ำงปี - บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
(25,324)
(21,943)
2,448
(3,381)
(22,876)
(25,324)

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(5,480)
(2,981)
4,237
(2,499)
(1,243)
(5,480)

รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้

ยอดยกมำต้นปี
บวก โอนกลับ (เพิ่มขึ้น) ระหว่ำงปี - บันทึกเป็ นต้นทุนขำยสำหรับปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
(55,883)
(51,373)
54,292
(4,510)
(1,591)
(55,883)

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(55,883)
(50,018)
55,883
(5,865)
(55,883)

12. สิ นทรัพย์ชีวภำพหมุนเวียน
รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ชีวภำพหมุนเวียน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม
เพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรปลูกในระหว่ำงปี
ลดลงเนื่องจำกกำรเก็บเกี่ยวในระหว่ำงปี
ขำดทุนจำกอ้อยเสี ยหำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
41,680
52,368
(5,414)
(37,059)
55,868
75,715
(45,646)
(47,559)
(108)
(1,785)
46,380
41,680

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
4,684
2,537
190
2,165
216
3,323
(4,982)
(2,272)
(108)
(1,069)
4,684

กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภำพคำนวณโดยใช้วิธีอำ้ งอิงจำกรำคำมูลค่ำยุติธรรมหัก
ต้นทุนในกำรขำย กำรประเมินมูลค่ำ ยุติธรรมดังกล่ำวต้องอำศัย ข้อสมมติฐำนและกำรประมำณกำรบำง
ประกำรเกี่ ยวกับรำคำอ้อยขั้นสุ ดท้ำยสำหรับฤดูกำลถัดไป ระดับควำมหวำน และปริ มำณอ้อย กำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมดังกล่ำวจัดเป็ นลำดับชั้นที่ 3
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13. สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
หมุนเวียน
ไม่ หมุนเวียน

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หมุนเวียน
ไม่ หมุนเวียน

เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่เลือกกำหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตรำสำรทุนที่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด

-

165,309

-

165,309

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อ
ขำดทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป

-

797

-

327

6,777
172,883

-

165,636

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ ำด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
เงินฝำกประจำที่มีกำหนดระยะเวลำมำกกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
พันธบัตร
รวมสิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

267
267

14. เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนเผือ่ ขำย ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 ประกอบด้วย
หน่ วย : พันบำท
อัตรำของกำรถือหุ้น
ทั้งทำงตรงและทำงอ้ อม
ร้ อยละ
หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด - หลักทรัพย์เผื่อขำย
- บริ ษทั มัด แอนด์ ฮำวด์ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)”)
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย

7.46

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

432,952

432,952

(283,387)
149,565

(283,387)
149,565

มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขำย เป็ นรำคำเสนอซื้ อในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นลำดับชั้นระดับ
ที่ 1
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 เงิ นลงทุนเผื่อขำยได้จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นไม่หมุนเวียนอื่น เพื่อให้
เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
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15. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
หน่ วย : พันบำท
ชื่ อบริษัท

บริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จำกัด*
บริ ษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน จำกัด*
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)*
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้ำ จำกัด*
บริ ษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จำกัด*
บริ ษทั บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน)
รวม

ทุนที่ชำระแล้ ว
2564
191,664
50,000
300,000
398,664
12,500
400,000
2,532,000

2563
191,664
50,000
300,000
398,664
12,500
400,000
2,532,000

สั ดส่ วนกำรลงทุน
2564
ร้ อยละ ร้ อยละ
เงินลงทุน
2564 2563 วิธีรำคำทุน วิธีส่วนได้ เสี ย
23.82 23.82 90,267
555,066
4.11
4.11
2,061
2,061
0.62
0.62
1,855
1,855
0.07
0.07
391
85
4.02
4.02
509
317
10.12 10.12 40,508
40,508
40.00 40.00 3,244,868
4,050,023
3,380,459
4,649,915

2563
เงินปันผล
สำหรับปี
15,978
54
40,512
56,544

เงินลงทุน
วิธีรำคำทุน วิธีส่วนได้ เสี ย
90,267
541,561
2,061
2,061
1,855
1,855
391
140
509
317
40,508
40,508
3,244,868
3,686,759
3,380,459
4,273,201

เงินปันผล
สำหรับปี
14,608
52
101
14,761

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ชื่ อบริษัท

ทุนที่ชำระแล้ ว
2564
2563
191,664 191,664
50,000
50,000
300,000 300,000
398,664 398,664
12,500
12,500
400,000 400,000
2,532,000 2,532,000

บริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จำกัด*
บริ ษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน จำกัด*
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)*
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้ำ จำกัด*
บริ ษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จำกัด*
บริ ษทั บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน)
รวม

สั ดส่ วนกำรลงทุน
ร้ อยละ ร้ อยละ
2564 2563
23.82 23.82
4.11
4.11
0.62
0.62
0.07
0.07
4.02
4.02
10.12 10.12
40.00 40.00

หน่ วย : พันบำท
เงินปันผล
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม
2563
2564
2563
90,267
15,978
14,608
2,061
1,855
391
54
52
50963
101
40,508
3,244,868
40,512
3,380,459
56,544
14,761

เงินลงทุนวิธีรำคำทุน
2564
90,267
2,061
1,855
391
509
40,508
3,244,868
3,380,459

* บริ ษทั ร่ วมโดยพิจำรณำจำกกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีสำระสำคัญของบริ ษทั ต่อบริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ร่ วมแห่งนี้

สรุ ปข้อมูลฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมและผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน มีดงั นี้
หน่ วย : ล้ำนบำท
สัดส่ วน
ควำมเป็ น
เจ้ำของ
(ร้ อยละ)

สินทรัพย์
สินทรัพย์
หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ หนีส้ ิน
หนีส้ ิน หนีส้ ินรวม
รวม
หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน

รำยได้
รวม

ค่ำใช้ จ่ำย
รวม

กำไร

2564
บริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน)*
บริ ษทั บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน)*

23.82
40.00

841
3,854

3,887
9,784

4,728
13,638

434
2,759

474
3,670

908
6,429

2,149
14,573

1,959
13,112

190
1,461

2563
บริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน)*
บริ ษทั บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน)*

23.82
40.00

1,135
2,679

4,017
9,193

5,152
11,872

885
3,545

507
2,225

1,392
5,770

2,302
11,365

2,149
10,443

153
922

* บริ ษทั ร่ วมดังกล่ำวมีรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

ตำมรำยงำนคณะกรรมกำร ครั้งที่ 9/2564 ของบริ ษทั บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2564 มีมติอนุมตั ิ
ให้จ่ำยเงิ นปั นผลระหว่ำงกำลสำหรับงวดเก้ำเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2564 ในอัตรำหุ ้นละ 0.79 บำท ซึ่ งมี
กำหนดจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวในวันที่ 8 ธันวำคม 2564

196

รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

บริ ษ ทั ได้ประเมิ นกำรด้อยค่ ำของเงิ นลงทุ นในบริ ษ ัทร่ วมโดยใช้กำรประมำณกำรมู ลค่ ำที่ จะได้รั บคื นของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั ได้ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่คำดว่ำจะได้รับจำก
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและคำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดที่เหมำะสม
16. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ชื่ อบริษัท

บริ ษทั โรงงำนน้ ำตำลนิวกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จำกัด
บริ ษทั เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จำกัด
บริ ษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ ต เทรดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลำยส์ จำกัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้ำน้ ำตำลขอนแก่น จำกัด
บริ ษทั เคเอสแอล. อะโกรแอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
บริ ษทั คุณชวน จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด
Koh Kong Sugar Industry Company Limited*
Wynn In Trading Co., Ltd.*
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ทุนที่ชำระแล้ ว
2564
1,000,000
600,000
500,000
840,000
20,000
480,000
800,000
300,000
250
1,000
687,727
1,946,687
487,497

2563
1,000,000
600,000
500,000
840,000
20,000
480,000
800,000
300,000
250
687,727
1,946,687
487,497

สั ดส่ วนกำรลงทุน
ร้ อยละ ร้ อยละ
2564 2563
95.78 95.78
90.21 90.21
98.61 98.61
40.77 40.77
33.88 33.88
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
99.97
98.00 98.00
88.02 88.02
100.00 100.00

เงินลงทุนวิธีรำคำทุน
2564
834,394
523,337
569,284
319,134
6,775
479,119
799,972
300,000
250
1,000
674,178
1,711,616
487,497
6,706,556
(2,092,710)
4,613,846

2563
834,394
523,337
569,284
319,134
6,775
479,119
799,972
300,000
250
674,178
1,711,616
487,497
6,705,556
(2,133,209)
4,572,347

หน่ วย : พันบำท
เงินปันผล
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม
2564
2563
1,016
1,016
60,000
319,989
479,983
381,005
480,999
381,005
480,999

* เป็ นบริ ษัท ย่อ ยในต่ำ งประเทศ ซึ่ งรวมถึ ง Koh Kong Plantation Company Limited ซึ่ งบริ ษัทถื อ หุ้น ทำงอ้อ มผ่ำ น Wynn In Trading Co., Ltd. ในสัด ส่ ว นร้ อ ยละ 80 โดย Koh
Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Company Limited มี ข้อ กำหนดให้ เ ลิ ก กิ จ กำรหำกมี ผ ลขำดทุน เกิ น กว่ ำ ร้ อ ยละ 75 ของทุ น จดทะเบี ยน และ
ไม่ ส ำมำรถแก้ไ ขกำรขำดทุน ดัง กล่ ำ ว ได้ภ ำยใน 1 ปี ทั้ง นี้ ณ วัน ที่ 31 ตุ ล ำคม 2564 ผลขำดทุ น ของ Koh Kong Plantation Company Limited เกิ น กว่ ำ ร้ อ ยละ 75 ของทุน จด
ทะเบี ย น ซึ่ งผู้บ ริ หำรของบริ ษัท จึ ง หยุด กำรดำเนิ น งำนเป็ นกำรชั่ว ครำว เพื่ อ ปรั บ โครงสร้ ำ งภำยในของบริ ษัท ย่อ ย

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้

ยอดยกมำต้นปี
ลงทุนเพิ่มใน
บริ ษทั คุณชวน จำกัด
Koh Kong Sugar Industry Company Limited
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
Koh Kong Sugar Industry Company Limited
Wynn In Trading Co., Ltd.
โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลำยส์ จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด
ยอดคงเหลือปลำยปี

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
4,572,347
4,131,385
1,000
-

779,027

(39,398)
(5,714)

(240,619)
(97,446)

5,884
79,727
4,613,846

4,572,347
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เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรบริ ษทั ครั้งที่ 5/2563-2564 อนุมตั ิให้มีกำรจดทะเบียน
จัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ คือ บริ ษทั คุ ณชวน จำกัด เพื่อดำเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับวิสำหกิ จเพื่อสังคม โดยมีทุนจด
ทะเบียนจำนวน 1,000,000 บำท (จำนวน 10,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 100.00 บำท) ซึ่ งได้มีกำรเรี ยกและรับชำระค่ำ
หุ ้นแล้ว มู ลค่ำหุ ้นละ 10.00 บำท เป็ นจำนวนเงิ น 999,700 บำท บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับ
กระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2564 โดยบริ ษทั ลงทุนโดยตรงร้อยละ 99.97
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 บริ ษทั Koh Kong Sugar Industry Company Limited ดำเนิ นกำรจดทะเบียนเพิ่มทุ น
อีกจำนวน 24,120,000 ดอลลำร์ สหรัฐ โดยออกหุ ้นเพิ่มจำนวน 67 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 360,000 ดอลลำร์ สหรัฐ เพื่อ
ลดผลขำดทุนสะสม โดยบริ ษทั ได้จ่ำยค่ำหุ ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวนดังกล่ำวด้วยกำรหักกลบกับเงิ นให้กูย้ ืมระยะยำว
แก่ บ ริ ษ ทั ย่อยดัง กล่ ำ ว และบริ ษ ทั Koh Kong Plantation Company Limited ดำเนิ นกำรจดทะเบี ย นลดทุ น
จำนวน 15,000,000 ดอลลำร์ สหรัฐ เพื่อลดผลขำดทุนสะสม โดยลดมูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้จำกมูลค่ำหุ ้นละ 300,000
ดอลลำร์สหรัฐ เหลือมูลค่ำหุ น้ ละ 150,000 ดอลลำร์สหรัฐ
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้ประเมินกำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุนในบริ ษทั Koh Kong Sugar Industry
Company Limited และ Wynn In Trading Co., Ltd. โดยให้ผูป้ ระเมินอิสระทำกำรประเมินทรัพย์สิน ที่ก่อให้เกิ ด
กระแสเงินสดในอนำคต และบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวรวมเป็ นจำนวน
เงิน 45.11 ล้ำนบำท และ 338.06 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในงบกำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ตุลำคม 2564 และ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 บริ ษทั ได้ประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริ ษทั เคเอสแอล แมท
ทีเรี ยล ซัพพลำยส์ จำกัด และบริ ษทั น้ ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด จำกมูลค่ำกำรใช้สินทรัพย์ดว้ ยวิธีประมำณ
กำรกระแสเงิ นสดในอนำคตที่ กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสิ นทรั พย์ ซึ่ งผลกำรประเมิ นพบว่ำมู ลค่ำที่ คำดว่ำจะ
ได้รับคืนสู งกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ดังนั้น บริ ษทั จึงบันทึกโอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุนดังกล่ำวเป็ น
จำนวนเงิน 85.61 ล้ำนบำท ในงบกำไรขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ตุลำคม 2564

198

รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

17. เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 ประกอบด้วย
หน่ วย : พันบำท
อัตรำของกำรถือหุ้น
ทั้งทำงตรงและทำงอ้ อม
ร้ อยละ
เงินลงทุนทัว่ ไป
- บริ ษทั อ้อยและน้ ำตำลไทย จำกัด
- บริ ษทั ไทยชูกำร์ มิลเลอร์ จำกัด
รวม
ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - พันธบัตรรัฐบำล
บวก ส่วนต่ำมูลค่ำพันธบัตรตัดจำหน่ำย
สุทธิ
รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น

3.93
7.36

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

787
10
797
6,749
5
6,754
7,551

323
4
327
327

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 เงิ นลงทุ นระยะยำวอื่ นได้จดั ประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นไม่หมุ นเวีย นอื่ น
เพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
18. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีไ้ ม่ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ชำวไร่
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น/
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
2564
2563
27,132
23,099
346,603
237,262
373,735
260,361
(226,371)
147,364

(143,434)
116,927

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
3,928
7,286
101,907
64,126
105,835
71,412
(41,810)
64,025

(54,284)
17,128
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รำยกำรเคลื่อนไหวของบัญชีค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ ไม่
หมุนเวียนอื่น มีรำยละเอียดดังนี้
หน่ วย : พันบำท
ยอดยกมำต้นปี
(สำรอง) โอนกลับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม
(143,434)
(84,262)
1,325
(226,371)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(54,284)
12,448
26
(41,810)

19. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำว
เงินให้กยู้ มื ระยะยำว ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2564
2563
57,297
1,333
428,319
448,134
485,616
449,467

เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอื่น
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริ มปลูกอ้อย
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น/
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(228,942)
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระภำยในหนึ่งปี
(แสดงรวมอยูใ่ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น ดูหมำยเหตุขอ้ 10) (120,050)
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะยำว
136,624

(104,903)
(200,217)
144,347

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2,458,000 3,041,940
57,297
1,333
126,532
126,647
2,641,829 3,169,920
(17,213)

(15,411)

(155,095) (1,095,336)
2,469,521 2,059,173

รำยกำรเคลื่อนไหวของบัญชี ค่ำ เผื่อผลขำดทุนด้ำ นเครดิ ตที่ค ำดว่ำ จะเกิ ดขึ้ นของเงิ นให้กู ย้ ืม ระยะยำว มี
รำยละเอียดดังนี้
หน่ วย : พันบำท
ยอดยกมำต้นปี
สำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม
(104,903)
(125,165)
1,126
(228,942)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(15,411)
(1,802)
(17,213)
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ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้เงินยืมส่ งเสริ มปลูกอ้อยในงบกำรเงินรวมจำนวน 406.67 ล้ำนบำท และ 426.48
ล้ำนบำท ตำมลำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรจำนวน 104.88 ล้ำนบำท และ 105.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เป็ น
เงิ นให้กูย้ ืมแก่ชำวไร่ เพื่อซื้ อที่ดินเพื่อกำรเพำะปลู กอ้อย และซื้ อเครื่ องจักรกลกำรเกษตร
และอุปกรณ์
กำรเกษตรโดยทำสัญญำกูร้ ะยะเวลำตั้งแต่ 1 - 8 ปี ขึ้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้ อยละ 7.00 ต่อปี และอัตรำร้อยละ
7.50 ต่อปี ตำมลำดับ ซึ่ งส่ วนใหญ่มีที่ดินและยำนพำหนะเป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันและส่ วนที่ เหลื อจำนวน
21.65 ล้ำนบำท เท่ำกันทั้งสองปี เป็ นเงิ นให้กู้ยืมแก่ บุคคลและกิ จกำรอื่ น เพื่อซื้ อเครื่ องจักรกลกำรเกษตรไป
เพำะปลูกอ้อยให้กบั บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศแห่ งหนึ่ งของบริ ษทั สัญญำเงิ นกูย้ ืมดังกล่ ำวมี อำยุ 3 - 4 ปี อัตรำ
ดอกเบี้ยร้ อยละ MLR+1.00 ต่อปี กำหนดให้จ่ำยชำระคืนเงิ นต้นพร้ อมดอกเบี้ยเป็ นรำยปี โดยมีเครื่ องจักรกล
กำรเกษตรดังกล่ำวเป็ นหลักประกัน
20. อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
รำยกำรเคลื่อนไหวของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
2564
หน่ วย : พันบำท
ทีด่ นิ
มูลค่ ำยุตธิ รรม:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ซื้อเพิม่
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม
ของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564

งบกำรเงินรวม
อำคำร
งำนระหว่ ำง
และโกดัง
ก่ อสร้ ำง

รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทีด่ นิ
อำคำร
รวม
และโกดัง

3,734,358
62,816
52,687

2,025,846
27,170
-

14,641
(16,112)
1,471

5,774,845
73,874
54,158

1,200,782
62,816
44,920

611,020
11,058
-

1,811,802
73,874
44,920

169,483
4,019,344

39,244
2,092,260

-

208,727
6,111,604

51,847
1,360,365

26,825
648,903

78,672
2,009,268

2563
หน่ วย : พันบำท
ทีด่ นิ
มูลค่ ำยุตธิ รรม:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม
ของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563

งบกำรเงินรวม
อำคำร
งำนระหว่ ำง
และโกดัง
ก่ อสร้ ำง

รวม

ทีด่ นิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อำคำร
รวม
และโกดัง

3,536,482
2,944
(1,770)

2,087,069
12,504
-

13,241
1,400
-

5,636,792 1,157,338
16,848
2,944
(1,770)
-

611,894
-

1,769,232
2,944
-

196,702
3,734,358

(73,727)
2,025,846

14,641

122,975
5,774,845

(874)
611,020

39,626
1,811,802

40,500
1,200,782

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรำยได้ค่ำเช่ำจำกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ซึ่ ง
รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนรวมจำนวน 166.83 ล้ำนบำท และ 189.10 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และในงบกำไรขำดทุนเฉพำะ
กิจกำรจำนวน 45.89 ล้ำนบำท และ 45.50 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมของอสั ง หำริ มทรั พ ย์เ พื่ อ กำรลงทุ นประเมิ น โดยผู ้ป ระเมิ น รำคำอิ ส ระแห่ ง หนึ่ งที่ ไ ด้ รั บ
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีคิดรำยได้ดว้ ยวิธี
คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) และวิธีเปรี ยบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) ซึ่ ง
เป็ นลำดับชั้นระดับที่ 3
21. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
รำยกำรเคลื่อนไหวของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
2564
หน่ วย : พันบำท
ที่ดิน

รำคำทุน:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564

1,169,876
(23,823)
5,937
(827)
1,151,163

-

ส่ วนปรับปรุง อำคำรและ
ที่ดิน
สิ่ งปลูกสร้ ำง

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

สิ นทรัพย์
ระหว่ ำง
ก่ อสร้ ำง

พืชเพื่อกำร
ให้ ผลิตผล

รวม

1,618,606
23,142
32,434
1,674,182

6,715,328
(58,573)
174,010
33,452
6,864,217

24,628,905
34,572
5,448
(43,319)
358,071
77,911
25,061,588

1,541,669
4,225
(27,425)
4,186
2,540
1,525,195

294,523
304
2,545
(2,690)
998
977
296,657

542,944
(884)
187,455
(560,407)
169,108

306,221
9,909
(29,942)
13,743
299,931

36,818,072
(48,404)
215,519
(104,203)
161,057
37,042,041

(483,490)
(37,095)
(11,611)
(532,196)

(1,792,605)
16,422
(174,101)
(7,692)
(1,957,976)

(10,386,361)
(3,786)
(770,337)
18,422
(12,798)
(11,154,860)

(1,097,513)
(59,813)
22,105
(1,767)
(1,136,988)

(262,551)
(12,522)
2,656
(965)
(273,382)

-

(282,816)
(17,345)
29,099
(10,982)
(282,044)

(14,305,336)
12,636
(1,071,213)
72,282
(45,815)
(15,337,446)

-

-

-

-

-

-

3,782,834
(39,021)
3,743,813

-

-

ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ เพิม่ :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564

3,782,834
(39,021)
3,743,813

ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำสิ นทรัพย์ :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564

(77,081)
(77,081)

(54,567)
(3,468)
(58,035)

(54,278)
(3,044)
(57,322)

(214,170)
(18,652)
(8,655)
(241,477)

4,817,895

1,083,951

4,848,919

13,665,251

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี:
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564

งบกำรเงินรวม
ยำนพำหนะและ เครื่ องตกแต่ ง
เครื่ องมือกล
และเครื่ องใช้
ทุ่นแรง
สำนักงำน

-

(1,298)
2
(83)
(1,379)

386,828

23,275

169,108

(3,594)
(2,761)
(6,355)

(404,988)
(18,652)
2
(18,011)
(441,649)

11,532

25,006,759
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2563
หน่ วย : พันบำท
ที่ดิน

ส่ วนปรับปรุง อำคำรและ
ที่ดิน
สิ่ งปลูกสร้ ำง

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

งบกำรเงินรวม
ยำนพำหนะและ เครื่ องตกแต่ ง
เครื่ องมือกล
และเครื่ องใช้
ทุ่นแรง
สำนักงำน

สิ นทรัพย์
ระหว่ ำง
ก่ อสร้ ำง

พืชเพื่อกำร
ให้ ผลิตผล

รวม

รำคำทุน:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563

1,288,829
12,159
(131,112)
1,169,876

1,621,067
(773)
(74,649)
56,362
16,599
1,618,606

6,509,829
1,874
(35,523)
222,027
17,121
6,715,328

23,517,178
(29,405)
12,711
(117,999)
1,206,517
39,903
24,628,905

1,546,792
28,750
6,339
(46,878)
5,092
1,574
1,541,669

290,862
(57)
3,876
(7,712)
7,083
471
294,523

1,668,862
(4,484)
401,210
(25,563)
(1,497,081)
542,944

279,089
20,098
7,034
306,221

36,722,508
(4,095)
456,393
(439,436)
82,702
36,818,072

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563

-

(452,343)
719
(35,142)
9,218
(5,942)
(483,490)

(1,629,450)
33
(165,102)
5,851
(3,937)
(1,792,605)

(9,689,774)
21,670
(768,293)
56,663
(6,627)
(10,386,361)

(1,038,999)
(22,688)
(58,958)
24,166
(1,034)
(1,097,513)

(253,866)
12
(15,770)
7,564
(491)
(262,551)

-

(248,399)
(28,796)
(5,621)
(282,816)

(13,312,831)
(254)
(1,072,061)
103,462
(23,652)
(14,305,336)

ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ เพิม่ :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563

2,746,015
1,038,524
(1,705)
3,782,834

-

-

-

-

-

-

-

2,746,015
1,038,524
(1,705)
3,782,834

ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำสิ นทรัพย์ :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563

(71,468)
(5,613)
(77,081)

(38,921)
(14,337)
(1,309)
(54,567)

(18,860)
(34,998)
(420)
(54,278)

(153,993)
(58,101)
(2,076)
(214,170)

(2,062)
833
(69)
(1,298)

-

-

4,875,629

1,080,549

4,868,445

14,028,374

442,858

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี:
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม
2564
2563

31,972

542,944

(1,894)
(287)
(1,413)
(3,594)

(287,198)
(113,336)
833
(5,287)
(404,988)

19,811

25,890,582

พันบำท

1,071,213

พันบำท

1,072,061
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2564
หน่ วย : พันบำท
ที่ดิน

ส่ วนปรับปรุง อำคำรและ
ที่ดิน
สิ่ งปลูกสร้ ำง

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องจักร
ยำนพำหนะ
เครื่ องตกแต่ ง
และอุปกรณ์ และเครื่ องมือกล และเครื่ องใช้
ทุ่นแรง
สำนักงำน

สิ นทรัพย์
ระหว่ ำง
ก่ อสร้ ำง

พืชเพื่อกำร
ให้ ผลิตผล

รวม

รำคำทุน:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

479,842
(23,822)
109
(827)

456,349
-

2,212,794
(58,574)
-

9,528,277
34,575
912
(24,279)

536,957
1,600
(7,590)

133,804
(1,478)
875
(965)

248,403
(454)
26,537
-

29,942
(29,942)

13,626,368
(49,753)
30,033
(63,603)

โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564

455,302

23,142
479,491

165,980
2,320,200

59,531
9,599,016

4,185
535,152

683
132,919

(253,521)
20,965

-

13,543,045

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564

-

(99,994)
(19,240)
(119,234)

(538,724)
16,422
(69,457)
(591,759)

(4,068,350)
(3,786)
(280,595)
5,806
(4,346,925)

(362,644)
(23,135)
3,950
(381,829)

(116,498)
1,722
(6,673)
949
(120,500)

-

(28,817)
(281)
29,098
-

(5,215,027)
14,358
(399,381)
39,803
(5,560,247)

ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ เพิม่ :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
1,089,910
ปรับปรุ งและจัดประเภท
(39,022)
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564
1,050,888

-

-

-

-

-

-

-

1,089,910
(39,022)
1,050,888

ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำสิ นทรัพย์ :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564

-

-

-

-

-

-

-

(26,549)
(26,549)

360,257

1,728,441

5,252,091

153,323

-

9,007,137

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี:
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564

(26,549)
(26,549)

1,479,641

12,419

20,965

5
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2563
หน่ วย : พันบำท
ที่ดิน

ส่ วนปรับปรุง อำคำรและ
ที่ดิน
สิ่ งปลูกสร้ ำง

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องจักร
ยำนพำหนะ
เครื่ องตกแต่ ง
และอุปกรณ์ และเครื่ องมือกล และเครื่ องใช้
ทุ่นแรง
สำนักงำน

สิ นทรัพย์
ระหว่ ำง
ก่ อสร้ ำง

พืชเพื่อกำร
ให้ ผลิตผล

รวม

รำคำทุน:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

476,509
3,333
-

412,923
(20)

1,996,649
-

8,494,875
5,221
(5,795)

534,409
2,428
(3,585)

130,270
1,979
(3,576)

1,393,085
(4,484)
162,205
-

28,817
1,125
-

13,467,537
(4,484)
176,291
(12,976)

โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563

479,842

43,446
456,349

216,145
2,212,794

1,033,976
9,528,277

3,705
536,957

5,131
133,804

(1,302,403)
248,403

29,942

13,626,368

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563

-

(82,717)
(17,280)
3
(99,994)

(478,177)
(60,547)
(538,724)

(3,815,908)
(257,040)
4,598
(4,068,350)

(341,906)
(24,322)
3,584
(362,644)

(112,410)
(7,652)
3,564
(116,498)

-

(27,748)
(1,069)
(28,817)

(4,858,866)
(367,910)
11,749
(5,215,027)

ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ เพิม่ :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
974,292
เพิ่มขึ้น
115,618
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563
1,089,910

-

-

-

-

-

-

-

974,292
115,618
1,089,910

ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำสิ นทรัพย์ :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563

-

-

-

-

-

-

-

(21,337)
(5,212)
(26,549)

356,355

1,674,070

5,459,927

174,313

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี:
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563

(21,337)
(5,212)
(26,549)

1,543,203

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม
2564
2563

17,306

248,403

1,125

9,474,702

พันบำท

399,381

พันบำท

367,910

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง ของบริ ษทั ย่อยสองแห่ งในต่ำงประเทศ ซึ่ งมีมูลค่ำตำม
บัญชีในงบกำรเงินรวมจำนวน 381.98 ล้ำนบำท และ 372.12 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ตั้งอยูบ่ นที่ดินสัมปทำนซึ่ งเมื่อครบ
กำหนดสัญญำสัมปทำนแล้วกรรมสิ ทธิ์ จะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่ำ (ดูหมำยเหตุขอ้ 38.8.3)
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์รำคำทุนในงบกำรเงินรวมจำนวน 6,221.06 ล้ำนบำท และ 5,435.69
ล้ำ นบำท ตำมล ำดับ และในงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรจำนวน 2,939.40 ล้ำนบำท และ 2,728.09 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ได้ตดั ค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วทั้งจำนวนแต่ยงั คงใช้งำนอยู่
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ณ วันที่ 31 ตุ ล ำคม 2564 และ 2563 ที่ ดินบันทึ ก ด้วยรำคำที่ ตีใ หม่ มี มู ล ค่ ำ สุ ท ธิ ใ นงบกำรเงิ น รวมจ ำนวน
4,817.89 ล้ำนบำท และ 4,875.63 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวน 1,479.64 ล้ำนบำท และ
1,543.20 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เป็ นมูลค่ำยุติธรรมของที่ดินซึ่ งมีกำรประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระแห่ งหนึ่ งที่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีเปรี ยบเที ยบ
รำคำตลำด (Market Approach) ซึ่ งเป็ นลำดับชั้นระดับที่ 3 และมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี โดย
วิธีรำคำทุน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 ในงบกำรเงินรวมมีจำนวน 1,151.16 ล้ำนบำท และ 1,169.88
ล้ำนบำท
ตำมลำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจำนวน 455.30 ล้ำนบำท และ 479.84 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
22. สิ นทรัพย์ สิทธิกำรใช้
รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบำท
2564

ยอด
ผลกระทบ
ณ วันที่
จำกกำรนำ
1 พฤศจิกำยน TFRS 16
2563
มำใช้ ครั้งแรก
(ดูหมำยเหตุ
ข้อ 3.2)
รำคำทุน
ยำนพำหนะ
สิ ทธิสมั ปทำน
รวมรำคำทุน

-

29,430
12,758
42,188

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ยำนพำหนะ
สิ ทธิสมั ปทำน
รวมค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุ ทธิ

-

-

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม
2564

งบกำรเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ผลต่ ำงจำกกำร
แปลงค่ ำงบ
กำรเงิน

12,231
12,231

(12,306)
(166)
(12,472)

811
811

ยอด
ณ วันที่
31 ตุลำคม
2564

41,661
13,569
55,230

(9)
(9)

(12,306)
(175)
(12,481)
42,749

พันบำท

12,472
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หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอด
ผลกระทบ
เพิม่ ขึน้
ลดลง
ณ วันที่
จำกกำรนำ
1 พฤศจิกำยน TFRS 16
2563
มำใช้ ครั้งแรก
(ดูหมำยเหตุ
ข้อ 3.2)

2564

รำคำทุน
อำคำรและโกดัง
เครื่ องจักร
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน

-

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำรและโกดัง
เครื่ องจักร
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุ ทธิ

-

15,133
15,133
-

ยอด
ณ วันที่
31 ตุลำคม
2564

294,941
28,957
5,271
329,169

-

294,941
28,957
20,404
344,302

(36,388)
(3,620)
(5,470)
(45,478)

-

(36,388)
(3,620)
(5,470)
(45,478)
298,824

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม
2564

พันบำท

45,478

23. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

งบกำรเงินรวม
2564
2563
5,981,934
6,912,515
5,981,934
6,912,515

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
3,755,159
4,901,000
3,755,159
4,901,000

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 ตัว๋ สัญญำใช้เงิ นเป็ นกำรกูย้ ืมในสกุลเงิ นบำท ในงบกำรเงินรวม จำนวน
5,382.77 ล้ำนบำท และ 6,912.52 ล้ำนบำท ตำมลำดับ มีดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 0.80 - 2.10 ต่อปี และร้อยละ
1. 14 - 2. 35 ต่ อ ปี ต ำ ม ล ำ ดั บ แ ล ะ ใ น ง บ ก ำ ร เ งิ น เ ฉ พ ำ ะ กิ จ ก ำ ร จ ำ น ว น 3,156. 00 ล้ ำ น บ ำ ท
และ 4,901.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ มี ดอกเบี้ ยในอัตรำร้ อยละ 0.80 - 1.58 ต่อปี และร้ อยละ 1.14 - 1.53 ต่อปี
ตำมลำดับ
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ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 บริ ษทั มีตวั๋ สัญญำใช้เงิ นเป็ นกำรกูย้ ืมในสกุลเงินดอลลำร์ สหรัฐในงบกำรเงิ นรวม
และงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร โดยได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำต่ ำ งประเทศและอัตรำดอกเบี้ ย (Cross
Currency Swap) เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงเต็มทั้งจำนวนตลอดระยะเวลำตำมสัญญำกูย้ ืม โดยบริ ษทั จะชำระหนี้
เป็ นเงินจำนวนสุ ทธิ 600 ล้ำนบำท เมื่อครบกำหนดสัญญำ และชำระดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 1.03 ต่อปี
24. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

เจ้ำหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำ - อื่นๆ
รำยได้รับล่วงหน้ำ
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น
เจ้ำหนี้ ค่ำซื้ อสิ นทรัพย์
เจ้ำหนี้ อื่น
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
2564
2563
1,311
26,750
309,663
595,130
305,215
146,844
256,711
221,372
52,135
46,091
139,136
155,144
1,064,171
1,191,331

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
41,129
42,776
161,965
315,790
181,813
75,940
174,832
128,379
7,931
1,429
70,940
220,161
638,610
784,475

25. หุ้นกู้ระยะยำว
หุ น้ กูร้ ะยะยำว ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

หุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกันไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุทธิ

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
5,647,601
6,995,997
(2,999,158)
(1,349,772)
2,648,443
5,646,225

บริ ษทั ออกหุ ้นกูส้ กุลเงินบำทชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มูลค่ำที่ตรำไว้ หน่วย
ละ 1,000 บำท แก่ผลู ้ งทุนในวงจำกัด ซึ่ งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
หน่ วย : พันบำท
หุ้นกู้
ชุดที่
1
2
3

ชื่ อย่อ

อำยุ

KSL228A 3 ปี
KSL27DA 10 ปี
KSL285A 10 ปี
รวมหุ้นกูร้ ะยะยำว

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564
ครบ
อัตรำ จำนวนหน่ วย
มูลค่ ำรวม
ค่ำใช้ จ่ำย
กำหนด ดอกเบีย้
ที่ออก
ในกำรออก
ต่ อปี
หุ้นกู้รอตัดจ่ ำย
19 ส.ค. 65 2.43
3,000,000
3,000,000
842
7 ธ.ค. 70 3.74
2,000,000
2,000,000
1,369
3 พ.ค. 71 3.60
650,000
650,000
188
5,650,000
5,650,000
2,399

สุ ทธิ
2,999,158
1,998,631
649,812
5,647,601

มูลค่ ำ
ยุติธรรม
2,969,047
1,884,305
602,692
5,456,044
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หน่ วย : พันบำท
หุ้นกู้
ชุดที่
1
2
3
4

ชื่ อย่อ

อำยุ

KSL215A 3 ปี
KSL228A 3 ปี
KSL27DA 10 ปี
KSL285A 10 ปี
รวมหุ้นกูร้ ะยะยำว

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563
ครบ
อัตรำ จำนวนหน่ วย
มูลค่ ำรวม
ค่ำใช้ จ่ำย
กำหนด ดอกเบีย้
ที่ออก
ในกำรออก
ต่ อปี
หุ้นกู้รอตัดจ่ ำย
3 พ.ค. 64 2.15
1,350,000
1,350,000
228
19 ส.ค. 65 2.43
3,000,000
3,000,000
1,989
7 ธ.ค. 70 3.74
2,000,000
2,000,000
1,569
3 พ.ค. 71 3.60
650,000
650,000
217
7,000,000
7,000,000
4,003

สุ ทธิ

1,349,772
2,998,011
1,998,431
649,783
6,995,997

มูลค่ ำ
ยุติธรรม
1,346,325
2,935,702
1,938,795
620,978
6,841,800

รำยกำรเคลื่ อนไหวของหุ ้นกู้ระยะยำวในงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ตุลำคม มีดงั ต่อไปนี้
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
ไถ่ถอนระหว่ำงปี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ กู้ (ตัดจำหน่ำย)
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

2564
6,995,997
(1,350,000)
1,604
5,647,601

หน่ วย : พันบำท
2563
10,493,600
(3,500,000)
2,397
6,995,997

ข้อปฏิ บตั ิอื่นที่สำคัญตำมข้อกำหนดในกำรออกหุ ้นกู้ มีดงั นี้
- บริ ษทั ต้องดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ตุลำคมของ
ทุกปี ไม่เกินกว่ำ 2 : 1 ตลอดอำยุของหุ น้ กู้
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไป
ตำมเงื่อนไข (ดูหมำยเหตุขอ้ 34)
- บริ ษทั ต้องจัดลำดับควำมน่ ำเชื่ อถื อของหุ ้นกูต้ ลอดอำยุของหุ ้นกู้ กรณี ที่อนั ดับควำมน่ ำเชื่ อถื อของหุ ้นกู้
อยู่ ต่ ำกว่ ำอันดับควำมน่ ำเชื่ อถื อของบริ ษ ัท ณ ขณะนั้น บริ ษ ัทต้องด ำเนิ นกำรจัดหำทรั พย์สิ นไปเป็ น
หลักประกันให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นกูห้ รื อดำเนิ นกำรใดๆ เพื่อแก้ไขอันดับควำมน่ำเชื่ อถื อของหุ ้นกูใ้ ห้อยู่ในอันดับ
เดียวกันหรื อดีกว่ำอันดับควำมน่ำเชื่ อถือของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ น้ กูไ้ ม่ต่ำกว่ำอันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริ ษทั
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26. เงินกู้ยืมระยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำว ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วยเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ดังนี้
งบกำรเงินรวม
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำว - สุทธิ

2564
6,906,449
(1,739,240)
5,167,209

2563
4,852,000
(1,867,000)
2,985,000

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
6,535,069
4,852,000
(1,682,000)
(1,867,000)
4,853,069
2,985,000

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยำว สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
กูเ้ พิ่มระหว่ำงปี
จ่ำยคืนเงินกูร้ ะหว่ำงปี
ปรับปรุ งอัตรำแลกเปลี่ยน
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
4,852,000
6,749,000
3,900,000
(1,945,620)
(1,897,000)
100,069
6,906,449
4,852,000

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
4,852,000
6,749,000
3,500,000
(1,917,000)
(1,897,000)
100,069
6,535,069
4,852,000

อัตรำดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ระยะยำว ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม

เงินกูย้ ืม - สกุลเงินบำท
เงินกูย้ ืม - สกุลดอลลำร์สหรัฐ

2564
ร้ อยละ
1.975 - 3.25
2.85

2563
ร้ อยละ
2.10 - 3.00
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
ร้ อยละ
ร้ อยละ
1.975 - 3.25
2.10 - 3.00
2.85
-

ระยะเวลำครบกำหนดของเงินกูย้ มื ระยะยำว
งบกำรเงินรวม
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2564
1,739,240
5,167,209
6,906,449

2563
1,867,000
2,985,000
4,852,000

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
1,682,000
1,867,000
4,853,069
2,985,000
6,535,069
4,852,000
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เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมีเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้
วงเงิน

เฉพำะบริ ษทั
สกุลเงินบำท
1. 1,000 ล้ำนบำท*
2. 1,000 ล้ำนบำท
3. 1,000 ล้ำนบำท*
4. 1,000 ล้ำนบำท
5. 1,000 ล้ำนบำท
6. 1,000 ล้ำนบำท
7. 1,000 ล้ำนบำท*
8. 1,000 ล้ำนบำท*
9. 1,000 ล้ำนบำท*
10. 2,000 ล้ำนบำท
สกุลเงินดอลลำร์ สหรัฐ
11. 48.08 ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐ
รวม
บริ ษทั ย่อย
สกุลเงินบำท
12. 400 ล้ำนบำท
รวม
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
สุทธิ

*

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ตุลำคม
2564
2563
พันบำท
พันบำท

อัตรำดอกเบีย้
ต่อปี

กำรชำระ
คืนเงินต้น

กำรชำระ
ดอกเบีย้

เริ่มชำระ

ครบกำหนดชำระ

320,000
300,000
400,000
400,000
445,000
560,000
560,000
2,000,000

100,000
575,000
250,000
500,000
600,000
600,000
667,000
780,000
780,000
-

AMLR-อัตรำคงที่
อัตรำคงที่
AMLR-อัตรำคงที่
อัตรำคงที่
MLR-อัตรำคงที่
MLR-อัตรำคงที่
AMLR-อัตรำคงที่
AMLR-อัตรำคงที่
AMLR-อัตรำคงที่
อัตรำคงที่

ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน

ทุก 3 เดือน
รำยเดือน
ทุก 3 เดือน
รำยเดือน
รำยเดือน
รำยเดือน
ทุก 3 เดือน
ทุก 3 เดือน
ทุก 3 เดือน
รำยเดือน

มิถุนำยน 2559
เมษำยน 2561
พฤษภำคม 2561
มิถุนำยน 2561
พฤศจิกำยน 2561
มีนำคม 2562
สิ งหำคม 2562
มกรำคม 2563
กุมภำพันธ์ 2563
มกรำคม 2565

ธันวำคม 2563
ตุลำคม 2566
พฤศจิกำยน 2564
ธันวำคม 2565
พฤษภำคม 2566
กันยำยน 2566
สิ งหำคม 2566
มกรำคม 2567
กุมภำพันธ์ 2567
กรกฎำคม 2568

1,550,069
6,535,069

4,852,000

LIBOR+อัตรำคงที่

ทุก 6 เดือน

ทุก 6 เดือน

กันยำยน 2564

มีนำคม 2567

371,380
371,380
6,906,449

4,852,000

MLR-อัตรำคงที่

รำยเดือน

รำยเดือน

พฤษภำคม 2564

เมษำยน 2571

(1,739,240)
5,167,209

(1,867,000)
2,985,000

AMLR คือ อัตรำดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของสถำบันกำรเงินในประเทศไทยขนำดใหญ่ 4 แห่ ง

ในระหว่ำงปี 2564 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเงินกูย้ มื ระยะยำวในสกุลดอลลำร์สหรัฐ จำนวน 48.08 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ พร้อม
ทั้งได้ทำสัญญำแลกแปลี่ ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบี้ย (Cross Currency Swap) เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยง
เต็มทั้งจำนวนตลอดระยะเวลำตำมสัญญำกูย้ ืม โดยบริ ษทั จะทยอยจ่ำยชำระหนี้ ตำมสัญญำเงิ นกู้ เป็ นเงินจำนวนสุ ทธิ
1,500 ล้ำนบำท เมื่อครบกำหนดสัญญำ และชำระดอกเบี้ยในอัตรำคงที่ร้อยละ 2.85 ต่อปี ทุก 6 เดือน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 บริ ษทั มีเงินกูร้ ะยะยำวดังกล่ำวคงเหลือในสกุลดอลลำร์ จำนวน 46.47 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรื อ
คิดเป็ น 1,550.07 ล้ำนบำท โดยได้มีกำรทำสัญญำป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนและอัตรำดอกเบี้ยตำมที่กล่ำว
ข้ำงต้น (ดูหมำยเหตุ ข้อ 39.3)
ทั้งนี้ บริ ษัทและบริ ษัทย่ อยต้ องปฏิ บ ั ติ ตำมเงื่ อนไขทำงกำรเงิ นบำงประกำร โดยบริ ษัทและบริ ษั ท ย่ อย
ต้องดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 34) และสำหรับสัญญำเงิ นกูย้ ืม
ระยะยำวของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีเงื่ อนไขให้บริ ษทั ต้องดำรงสัดส่ วนกำรถือหุ ้นของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่ำว และกำรดำรงอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยสำมำรถดำรงสัดส่ วนต่ำงๆ ตำมที่ระบุในสัญญำดังกล่ำว
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27. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจำหน่ำย
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
417,397
(111,245)
306,152
(39,138)
267,014
-

งบกำรเงินรวม
2564
2563
31,263
(2,698)
28,565
(9,988)
18,577
-

กลุ่ มบริ ษ ัทได้ท ำสั ญญำเช่ ำกำรเงิ นกับบริ ษ ัทลี สซิ่ งเพื่ อเช่ ำยำนพำหนะใช้ในกำรด ำเนิ นงำนของกิ จกำร โดยมี
กำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 5 ปี
ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยเกี่ ย วกับ สั ญ ญำเช่ ำ ที่ รั บ รู ้ ใ นส่ ว นของก ำไรหรื อ ขำดทุ น ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ตุ ล ำคม 2564
ประกอบด้วย

ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับสัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำ

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
34,473
24,110
442

งบกำรเงินรวม
12,472
1,520
846

28. หนีส้ ิ นทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
สินทรัพย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ตรำสำรอนุพนั ธ์ ที่ใช้ กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยและเงินต้นที่ต่ำงสกุลเงินกัน
รวมสินทรัพย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินตรำสำรอนุพนั ธ์ ที่ใช้ กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง
สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำใช้สิทธิ เลือกซื้อขำยน้ ำตำลล่วงหน้ำ
สัญญำซื้ อขำยน้ ำตำลทรำยล่วงหน้ำ
รวมหนีส้ ินทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

90,966
90,966

90,966
90,966

58,996
60,067
28,395
147,458

58,996
60,067
28,395
147,458
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29. เงินนำส่ งเข้ ำกองทุนอ้ อยและนำ้ ตำลทรำย
สำหรั บ ปี สิ ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ตุล ำคม 2564 กลุ ่ ม บริ ษ ทั ได้จ่ำ ยเงิ น เข้ำ กองทุ น อ้อ ยและน้ ำ ตำลทรำย ตำม
ระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรนำส่ งเงิ นเข้ำกองทุ นตำมมำตรำ 57
แห่ งพระรำชบัญญัติออ้ ยและน้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 โดยจะมีกำรเรี ยกเก็บหลังจำกลงประกำศรำคำอ้อยขั้น
สุ ด ท้ำ ยและผลตอบแทนกำรผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยขั้น สุ ด ท้ำ ยในรำชกิ จ จำนุ เ บกษำ ส ำหรั บ ฤดู ก ำรผลิ ต ปี
2562/2563 ซึ่งลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564 โดยคำนวณจำกปริ มำณอ้อยที่ส่งให้แก่
โรงงำนในแต่ละฤดู กำรผลิ ตในอัตรำ 7 บำทต่อตันอ้อย
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ำยเงิ นเข้ำกองทุ นอ้อยและน้ ำตำลทรำย ตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจัดเก็บเงินเข้ำกองทุนอ้อยและ
น้ ำตำลทรำย (“กองทุน”) เพื่อใช้ในกำรดำเนิ นกำรตำมวัตถุ ประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2563
ให้โรงงำนนำส่ งเงินเข้ำกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำยโดยคำนวณจำกปริ มำณอ้อยที่ ส่ ง ให้แ ก่ โ รงงำนในแต่
ละฤดู ก ำรผลิต ในอัต รำ 20 บำทต่อ ตัน อ้อ ย โดยให้แ บ่ง ช ำระเป็ น 4 งวด งวดละเท่ ำ ๆ กัน ในเดื อ น
มิ ถุ นำยน สิ ง หำคม ตุ ล ำคมและธันวำคมของแต่ล ะปี โดยระเบี ย บนี้ ใ ห้ใ ช้บ งั คับ ตั้ง แต่วนั ที่ 15 มกรำคม
2561 เป็ นต้นไป ซึ่ ง เป็ นไปตำมมติค ณะรั ฐมนตรี เห็ นชอบเมื่ อวันที่ 15 เมษำยน 2563 และได้ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ ลงวันที่ 26 พฤษภำคม 2563
ด้วยสำเหตุ ดงั กล่ำว บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำมแห่ งจึ งพิจำรณำรับรู ้ เงิ นนำส่ งกองทุ นอ้อยและน้ ำตำลทรำย
สำหรับงวดฤดู กำรผลิ ตปี ก่อน คือปี 2560/2561 และปี 2561/2562 เป็ น “ค่ำใช้จ่ำยเงินนำส่ งกองทุนอ้อยและ
น้ ำตำลทรำย” และสำหรับงวดฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 เงินนำส่ งเข้ำกองทุนดังกล่ำวได้รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ต้นทุนกำรผลิตในงบกำไรขำดทุน นอกจำกนี้ เจ้ำหนี้ เงินนำส่ งเข้ำกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำยสำหรับงวดฤดูกำร
ผลิ ตปี ก่ อน คื อปี 2560/2561 และปี 2561/2562 ดัง กล่ ำ ว ได้แสดงโดยหัก กลบกับ ลู ก หนี้ก องทุ นอ้อยและ
น้ ำ ต ำ ล ท ร ำ ย ซึ่ ง เ ป็ น เ งิ น ส่ ว น ต่ ำ ง ที่ ก อ ง ทุ น จ ะ ต้ อ ง ช ด เ ช ย แ ก่ บ ริ ษั ท แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
สำมแห่ง สำหรับฤดูกำรผลิตดังกล่ำว ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 8.3)
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30. ค่ ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้ สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีและหนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
30.1 ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
2564
2563
ภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กับผลต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้น
รวม

4,607

45,337

87,016
91,623

(111,898)
(66,561)

-

-

76,124
76,124

(232,162)
(232,162)

กำรกระทบยอดภำษีเงินได้และกำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีคูณด้วยอัตรำภำษีเงินได้ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ตุลำคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
กำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
- ส่ วนที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม - ยกเว้นภำษีเงินได้
- ส่ วนที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม - ยกเว้นภำษีเงินได้ในอัตรำร้อยละ 50
ของอัตรำภำษีเงินได้
- ส่ วนที่ไม่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
รวมกำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
อัตรำภำษีตำมกฎหมำย (ร้อยละ)
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
- ส่ วนที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม - ยกเว้นภำษีเงินได้ในอัตรำร้อยละ 50
ของอัตรำภำษีเงินได้
- ส่ วนที่ไม่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
รวมภำษีเงินได้
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำยที่แตกต่ำงกัน
ระหว่ำงฐำนบัญชีและฐำนภำษี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ปีก่อน
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

-

-

-

-

706,080
706,080
20

28,935
(193,127)
(164,192)
20

536,968
536,968
20

(661,909)
(661,909)
20

141,216
141,216

2,894
2,894

107,394
107,394

-

(136,043)
5,173
(566)
87,016
91,623

39,267
42,161
3,176
(111,898)
(66,561)

(107,394)
76,124
76,124

(232,162)
(232,162)
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30.2 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
2564
2563
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์
ขำดทุนสะสมยกไป
ค่ำเสื่ อมรำคำ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม - อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม - สิ นทรัพย์ชีวภำพ
กำไรจำกกำรรวมกิจกำร
อื่นๆ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

-

597

534

1,131

1,014
1,014

-

13,854
11,425
426,642
21,853
(217,982)
585,521
(106,539)
(298,078)
(972)
(482,573)
47,223
374

รำยกำรเคลื่ อนไหวของสิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ที่เกิ ดขึ้ นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มี
ดังนี้
2564
หน่ วย : พันบำท
ณ วันที่
1 พฤศจิกำยน
2563
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนสะสมยกไป
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

1,014
1,014

งบกำรเงินรวม
รำยกำรที่รับรู้
รำยกำรที่รับรู้
ในกำไร
ในกำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(479)
534
55

62
62

ณ วันที่
31 ตุลำคม
2564
597
534
1,131

2563
หน่ วย : พันบำท
ณ วันที่
1 พฤศจิกำยน
2562
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนสะสมยกไป
อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

1,229
4,039
3,203
8,471

งบกำรเงินรวม
รำยกำรที่รับรู้
รำยกำรที่รับรู้
ในกำไร
ในกำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(275)
(4,039)
(3,203)
(7,517)

60
60

ณ วันที่
31 ตุลำคม
2563
1,014
1,014
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2564
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
รำยกำรที่รับรู้ รำยกำรที่รับรู้
1 พฤศจิกำยน
ในกำไร
ในกำไรขำดทุน
2563
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์
ขำดทุนสะสมยกไป
ค่ำเสื่ อมรำคำ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม - อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม - สิ นทรัพย์ชีวภำพ
กำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร
อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

13,854
11,425
426,642

(13,854)
(11,425)
(426,642)

21,853
(217,982)
585,521
(106,539)
(298,078)
(972)
(482,573)
47,223
374

(21,853)
(585,521)
106,539
298,078
972
482,573
(7,136)
(178,269)

217,982
(40,087)
177,895

ณ วันที่
31 ตุลำคม
2564
-

2563
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
รำยกำรที่รับรู้ รำยกำรที่รับรู้
1 พฤศจิกำยน
ในกำไร
ในกำไรขำดทุน
2562
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์
ขำดทุนสะสมยกไป
ค่ำเสื่ อมรำคำ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม - อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม - สิ นทรัพย์ชีวภำพ
กำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร
อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่
31 ตุลำคม
2563

-

13,854
11,425
426,642

-

13,854
11,425
426,642

-

18,818
585,521
(106,539)
(298,078)
(972)
(482,573)
7,136
175,234

3,035
(217,982)
40,087
(174,860)

21,853
(217,982)
585,521
(106,539)
(298,078)
(972)
(482,573)
47,223
374
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สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศ 3 แห่ง ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
2564
2563
รำยกำรดังต่อไปนี้ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ขำดทุนสะสมยกไป

(54,314)
215,182
160,868

(36,883)
223,577
186,694

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ประเมินว่ำจะไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงิน
ได้ ร อกำรตั ด บั ญ ชี ได้ ท้ ั งจ ำนวน เนื่ องจำกบริ ษั ท ย่ อ ยจะมี ก ำไรสุ ทธิ ทำงภำษี ใ นอนำคต
ไม่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ดงั กล่ำว โดยขำดทุนทำงภำษี จำนวน
215.18 ล้ำนบำท ที่ไม่ได้รับรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ดงั กล่ำวจะหมดอำยุในปี 2565 ถึง
2569
30.3 หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์
ขำดทุนสะสมยกไป
ค่ำเสื่ อมรำคำ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม - อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม - สิ นทรัพย์ชีวภำพ
กำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร
อื่น ๆ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

(76,342)
(4,636)
(40,648)
755,811
(753,488)
300,798
689,465
(2,627)
482,573
(71,065)
1,279,841

(52,801)
(16,062)
(50,193)
763,615
(714,333)
196,778
655,181
(1,567)
482,573
(52,937)
1,210,254

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(10,867)
(418,542)
(17,450)
210,178
(631,914)
177,933
331,913
482,573
(68,667)
55,157

-
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รำยกำรเคลื่อนไหวของหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
2564
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
รำยกำรที่รับรู้ รำยกำรที่รับรู้
1 พฤศจิกำยน
ในกำไร
ในกำไรขำดทุน
2563
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์
ขำดทุนสะสมยกไป
ค่ำเสื่ อมรำคำ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม - อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม - สิ นทรัพย์ชีวภำพ
กำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร
อื่น ๆ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

(52,801)
(16,062)
(50,193)
763,615
(714,333)
196,778
655,181
(1,567)
482,573
(52,937)
1,210,254

(23,541)
11,426
6,844
(39,155)
104,020
34,284
(1,060)
2,058
94,876

2,701
(7,804)
(20,186)
(25,289)

ณ วันที่
31 ตุลำคม
2564
(76,342)
(4,636)
(40,648)
755,811
(753,488)
300,798
689,465
(2,627)
482,573
(71,065)
1,279,841

2563
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
รำยกำรที่รับรู้ รำยกำรที่รับรู้
1 พฤศจิกำยน
ในกำไร
ในกำไรขำดทุน
2562
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์
ขำดทุนสะสมยกไป
ค่ำเสื่ อมรำคำ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม - อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม - สิ นทรัพย์ชีวภำพ
กำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร
อื่น ๆ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

(49,270)
(11,598)
(57,567)
544,843
(472,796)
122,213
625,421
(458)
482,573
(52,464)
1,130,897

(3,531)
(4,464)
13,834
(241,537)
74,565
29,760
(1,109)
13,067
(119,415)

(6,460)
218,772
(13,540)
198,772

ณ วันที่
31 ตุลำคม
2563
(52,801)
(16,062)
(50,193)
763,615
(714,333)
196,778
655,181
(1,567)
482,573
(52,937)
1,210,254
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2564
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
รำยกำรที่รับรู้ รำยกำรที่รับรู้
1 พฤศจิกำยน
ในกำไร
ในกำไรขำดทุน
2563
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์
ขำดทุนสะสมยกไป
ค่ำเสื่ อมรำคำ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม - อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม - สิ นทรัพย์ชีวภำพ
กำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร
อื่น ๆ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

-

(10,867)
(418,542)
(17,406)
(631,914)
177,933
331,913
482,573
(8,030)
(94,340)

(44)
210,178
(60,637)
149,497

ณ วันที่
31 ตุลำคม
2564
(10,867)
(418,542)
(17,450)
210,178
(631,914)
177,933
331,913
482,573
(68,667)
55,157

2563
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
รำยกำรที่รับรู้ รำยกำรที่รับรู้
1 พฤศจิกำยน
ในกำไร
ในกำไรขำดทุน
2562
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์
ขำดทุนสะสมยกไป
ค่ำเสื่ อมรำคำ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม - อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม - สิ นทรัพย์ชีวภำพ
กำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร
อื่น ๆ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

(13,115)
(10,003)
(359,029)
(25,103)
194,858
(374,360)
64,163
294,633
753
482,573
(30,131)
225,239

13,115
10,003
359,029
25,103
374,360
(64,163)
(294,633)
(753)
(482,573)
3,584
(56,928)

(194,858)
26,547
(168,311)

ณ วันที่
31 ตุลำคม
2563
-
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31. ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนและตำม
ระเบียบกำรเกษียณอำยุพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งจัดเป็ นโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
ที่
ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
จำนวนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนตำมโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ตุลำคม มีดงั นี้

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
13,052
9,745
3,298
4,392
16,350
14,137

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
5,199
4,247
1,226
1,708
6,425
5,955

กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปั จจุบนั ของประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำนสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้

ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์
พนักงำนยกมำ
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์
พนักงำนยกไป

งบกำรเงินรวม
2564
2563

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

260,620
13,052
3,298

295,824
9,745
4,392

109,263
5,199
1,226

125,517
4,247
1,708

(13,992)
(52,665)

35,033
(84,374)

219
(28,659)

15,174
(37,383)

210,313

260,620

87,248

109,263

ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่สำคัญที่ใช้ในกำรประมำณกำรหนี้ สินไม่
หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนำคต
อัตรำส่ วนของพนักงำนที่เลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุ
(ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอำยุของพนักงำน)
- พนักงำนรำยเดือน
- พนักงำนรำยวัน

2564
ร้ อยละ
0.78 - 2.96
5.00

2563
ร้ อยละ
0.68 - 2.04
5.00

3.00 - 25.00
5.00 - 67.00

6.00 - 33.00
5.00 - 67.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
ร้ อยละ
ร้ อยละ
1.60 - 1.76
1.01 - 1.29
5.00
5.00
8.00 - 14.00
13.00 - 59.00

8.00 - 14.00
11.00 - 59.00
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยข้ำงต้นซึ่ งมี
ท ำให้ มู ลค่ ำปั จจุ บ ันของหนี้ สิ นไม่ หมุ นเวียนส ำหรั บผลประโยชน์ พนักงำน ณ วันที่ 31 ตุ ลำคม มี จ ำนวน
ดังต่อไปนี้
หน่ วย : ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
2564

2563

อัตรำคิดลด
อัตรำคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5
อัตรำคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

0.31 - 88.81
0.29 - 85.77

0.67 - 111.22
0.62 - 107.41

88.81
85.77

111.22
107.41

อัตรำกำรเติบโตของเงินเดือน
อัตรำกำรเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 0.5
อัตรำกำรเติบโตของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

0.29 - 85.85
0.31 - 88.70

0.63 - 107.18
0.67 - 110.76

85.85
88.70

107.18
110.76

อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน - ลดลงร้อยละ 1
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

0.32 - 90.45
0.28 - 84.38

0.70 - 113.28
0.60 - 105.67

90.45
84.38

113.28
105.67

32. เงินปันผลจ่ ำยและทุนสำรองตำมกฎหมำย
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีมติให้จ่ำยเงินปั นผลดังนี้
เงินปันผล

- จ่ำยปันผลจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2561
ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2562

อนุมัติโดย

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563

จำนวนหุ้น
พันล้ ำนหุ้น
4.41

เงินปันผล
จ่ ำยต่ อหุ้น
บำท
0.05

เงินปันผลจ่ ำย
ล้ ำนบำท
220.51

วันที่จ่ำย
เงินปันผล
20 มีนำคม 2563

ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุน
ส ำรองตำมกฎหมำยไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้ อยละห้ ำ ของก ำไรสุ ทธิ ประจ ำปี หั ก ด้ ว ยขำดทุ น สะสมยกมำ
(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่
สำมำรถนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลได้
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 ทุนสำรองตำมกฎหมำยของบริ ษทั มีจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละสิ บของทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั
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33. ค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำร เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริ ษทั ตำมมติของที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นตำม
มำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด ดังนี้

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
6,797
9,040

34. กำรจัดกำรส่ วนทุน
วัตถุ ประสงค์หลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในกำรจัดกำรส่ วนทุนคือ กำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถ ใน
กำรดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ อง กำรดำรงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ ำงของทุ นที่ เหมำะสม และกำรรักษำอัตรำส่ วนหนี้ สิ นที่ มี
ดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบกำรเงินรวมไม่ให้เกินข้อกำหนดในกำรออกหุ ้นกู้ (ดูหมำยเหตุขอ้ 25) และของ
สัญญำกูย้ มื เงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 26)
ณ วันที่ 31 ตุลำคม อัตรำส่ วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบกำรเงินรวม มีดงั นี้
2564
0.92 : 1.00

หนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

2563
0.96 : 1.00

นอกจำกนี้ บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งต้องดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นในงบกำรเงิ นของ
บริ ษทั ย่อย ให้เป็ นไปตำมสั ญญำเงิ นกู้ยืม ระยะยำวที่ ออกใหม่ใ นระหว่ำงปี 2564 และณ วันที่ 31 ตุลำคม
2564 อัตรำส่ วนดังกล่ำว คือ 0.70 : 1.00 ซึ่ งไม่เกินข้อกำหนดในสัญญำเงินกูย้ มื
35. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม ได้แก่

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ซื้อสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและวัสดุ
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิต
เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
เงินนำส่งเข้ำกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย
ค่ำซ่อมแซมบำรุ งรักษำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง
ขำดทุนจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพนั ธ์
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนทำงกำรเงิน

งบกำรเงินรวม
2564
2563
7,485,331
6,490,430
339,464
436,462
(520,410)
754,812
884,119
1,090,282
1,092,052
1,080,164
37,672
329,899
379,185
522,956
290,190
442,922
394,332
425,120
496,535

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
4,029,622
3,632,473
874,104
1,217,965
(763,486)
235,783
308,787
435,447
451,543
374,287
19,053
190,928
89,687
155,632
185,471
242,565
242,458
338,065
406,855
461,734
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36. กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน คำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงงวด กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ น้ ขั้น
พื้นฐำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
2564

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและปรับลด
สำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญ

งบกำรเงินรวม
กำไร
จำนวนหุ้น
สำหรับปี
พันบำท
พันหุ้น

กำไร
ต่ อหุ้น
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไร
จำนวนหุ้น
กำไร
สำหรับปี
ต่ อหุ้น
พันบำท
พันหุ้น
บำท

615,789

0.140

460,844

งบกำรเงินรวม
ขำดทุน จำนวนหุ้น
สำหรับปี
พันบำท
พันหุ้น

ขำดทุน
ต่ อหุ้น
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ขำดทุน
จำนวนหุ้น ขำดทุน
สำหรับปี
ต่ อหุ้น
พันบำท
พันหุ้น
บำท

(82,743) 4,410,233

(0.019)

(429,747)

4,410,233

4,410,233

0.104

2563

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและปรับลด
สำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญ

4,410,233

(0.097)

37. กำรเสนอข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงำนดำเนินงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนงำนดำเนิ นงำนตำมมุมมองผูบ้ ริ หำร โดย
พิจำรณำจำกกำรบริ หำรกำรจัดกำรและโครงสร้ำงกำรบริ หำรและกำรรำยงำนภำยในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์
ในกำรกำหนดส่ วนงำน
กลุ่มบริ ษทั จำแนกส่ วนงำนตำมธุ รกิจหลักได้ดงั นี้
กลุ่มธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล
ดำเนิ นธุ รกิจผลิ ตและจำหน่ ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำลให้แก่ผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรม ผูป้ ระกอบกำรที่
เป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์เพื่อกำรส่ งออก และบริ ษทั ผูค้ ำ้ น้ ำตำลต่ำงประเทศ
กลุ่มธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำ
ดำเนินธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย และบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
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กลุ่มธุ รกิจให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์
ดำเนิ นธุ รกิ จให้เช่ ำประเภทอำคำรส ำนักงำนและกิ จกำรรี สอร์ ตเพื่ อกำรพักผ่อน สำหรั บเป็ นศู นย์อบรมและ
สัมมนำ
กลุ่ ม บริ ษ ทั จำแนกส่ ว นงำนตำมภู มิศ ำสตร์ อ อกเป็ นกำรประกอบกำรในประเทศ และต่ำ งประเทศ โดย
ต่ำงประเทศ ประกอบด้วย สำธำรณรัฐประชำธิ ปไตยประชำชนลำว และรำชอำณำจักรกัมพูชำ
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั มีรำยได้จำกลู กค้ำภำยนอกที่สำคัญ
ดังนี้
- บริ ษทั ผูค้ ำ้ น้ ำตำลต่ำงประเทศสองรำยจำกธุ รกิ จผลิ ตและจำหน่ ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำลเป็ นจำนวน
รวมประมำณ 1,509.54 ล้ำนบำท และ 2,040.83 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
- รำยได้จำกลู กค้ำรำยหนึ่ งจำกธุ รกิ จผลิตไฟฟ้ ำเป็ นจำนวนรวมประมำณ 977.58 ล้ำนบำท และ 1,025.52
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนงำนดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั แสดงได้ดงั นี้
งบกำไรขำดทุนรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563
ธุรกิจผลิตและจำหน่ ำย
น้ำตำลทรำยและกำกน้ำตำล
2564
2563
ไทย ต่ ำงประเทศ ไทย ต่ ำงประเทศ
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกสุ ทธิ
รำยได้จำกลูกค้ำภำยในสุ ทธิ
รวม
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
รำยได้อื่น
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น
รำยได้ทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(ค่ำใช้จ่ำย) รำยได้ภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ
บวก กำไรสำหรับปี ของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ค่ำเสื่ อมรำคำ
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ส่วนกลำง
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

ธุรกิจผลิตและ
จำหน่ ำยไฟฟ้ ำ
2564
2563
ไทย
ไทย

ธุรกิจให้ เช่ ำ
อสั งหำริมทรัพย์
2564
2563
ไทย
ไทย

ธุรกิจอื่นๆ

หน่ วย : ล้ ำนบำท
รวม

รำยกำรระหว่ ำงกัน

2564
ไทย

2563
ไทย

2564

2563

2564

397
1,014
1,411
90

(5,152)
(5,152)
41

(5,907)
(5,907)
34

22

(98)
122

(139)
139

10,470
10,470
1,240
399
(1,114)
95
(425)
511
(91)
615
1
616
(1,092)

11,853
11,853
1,771
397
(2,247)
89
(497)
323
66
(98)
15
(83)
(1,080)

(503)
5
(541)
(9,089)
(10,128)
(4,876)

1,064
2,707
25,007
12,743
41,521
21,410

1,203
2,049
25,891
11,979
41,122
21,576

8,301
3,672
11,973
881

424
424
150

9,568
3,567
13,135
1,131

479
479
174

1,188
894
2,082
-

1,253
1,326
2,579
260

128
128
75

156
156
82

429
586
1,015
93

166
(469)

6
(38)

198
(548)

6
(45)

1
(20)

2
(20)

(15)

(23)

20
(5)

(724)

(47)

(616)

(61)

(362)

(398)

-

-

(6)

(5)

47

1,446
2,313
16,483
15,008
35,250
21,974

19
65
2,476
121
2,681
1,889

1,372
1,549
17,085
15,397
35,403
22,594

11
79
2,439
125
2,654
1,941

156
201
6,350
212
6,919
706

194
156
6,677
186
7,213
679

8
134
4,625
4,767
946

16
129
4,415
4,560
905

6
127
97
975
1,205
259

113
260
102
945
1,420
333

(571)
1
(533)
(8,198)
(9,301)
(4,364)

-

-

2563
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กำรจำแนกรำยได้
กลุ่มบริ ษทั จำแนกรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำและให้บริ กำรให้แก่ลูกค้ำตลอดช่วงเวลำและ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ งตำมสำยผลิตภัณฑ์หลักซึ่ งสอดคล้องกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยได้แยก
ตำมส่ วนงำนที่รำยงำนภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม ดังนี้

ณ ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลำ
รวม

ธุรกิจผลิตและจำหน่ ำย
นำ้ ตำลทรำยและกำกนำ้ ตำล
2564
2563
ไทย ต่ ำงประเทศ ไทย ต่ ำงประเทศ
11,973
424
13,135
479
11,973
424
13,135
479

ธุรกิจผลิตและ
จำหน่ ำยไฟฟ้ ำ
2564
2563
ไทย
ไทย
1,962
2,123
120
456
2,082
2,579

ธุรกิจให้ เช่ ำ
อสั งหำริมทรัพย์
2564
2563
ไทย
ไทย
128
156
128
156

ธุรกิจอื่นๆ
2564
ไทย
932
83
1,015

2563
ไทย
1,219
192
1,411

หน่ วย : ล้ ำนบำท
รวม

รำยกำรระหว่ ำงกัน
2564

2563

2564

2563

(4,965)
(187)
(5,152)

(5,284)
(623)
(5,907)

10,326
144
10,470

11,672
181
11,853
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38. ภำระผูกพัน หนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้ และสั ญญำทีส่ ำคัญ
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 นอกจำกหนี้ สินที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินแล้ว บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย ยังมีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ดังนี้
38.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำขำยสิ นค้ำที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบสำหรับงบกำรเงินรวมจำนวน
2,255.82 ล้ำนบำท และ 1,820.98 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และสำหรั บงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรจ ำนวน
1,838.49 ล้ำนบำท และ 1,094.24 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
38.2 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำมแห่ งได้ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำแก่ชำวไร่ เพื่อรับซื้ ออ้อย โดยบริ ษทั และบริ ษทั
ย่ อยยังมิ ได้ บ ันทึ ก ภำระหนี้ สิ นดั ง กล่ ำ ว เนื่ องจำกเช็ ค ยังไม่ ถึ ง ก ำหนดช ำระและยังไม่ ไ ด้ รั บ อ้ อย
ณ วันที่ 31 ตุลำคม ตำมรำยละเอียดดังนี้

สำหรับฤดูกำรผลิตปี 2564/2565
สำหรับฤดูกำรผลิตปี 2563/2564

งบกำรเงินรวม
2564
2563
466.84
10.20
578.85

หน่ วย : ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
232.45
10.20
286.17

38.3 บริ ษทั ทำสัญญำให้เช่ ำที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ ำงกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง อัตรำค่ำเช่ ำเดื อนละ 1.29 ล้ำนบำท ซึ่ งมี
กำหนดระยะเวลำตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนำยน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2566 เมื่อครบกำหนดสำมำรถต่ออำยุ
สัญญำเช่ำได้สำมครั้งๆ ละ 5 ปี โดยผูเ้ ช่ำต้องแจ้งเป็ นหนังสื อต่อบริ ษทั เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน ก่อนครบ
กำหนดสัญญำ
38.4 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งทำสัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ ำกับกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิ ตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 2
สัญญำ ดังนี้
- สัญญำลงวันที่ 21 กุ มภำพันธ์ 2548 กฟผ. ตกลงซื้ อพลังงำนไฟฟ้ ำจำกบริ ษ ทั ย่อย ณ อำเภอน้ ำพอง
จังหวัดขอนแก่ น ตำมรำคำที่ ตกลงร่ วมกันในสั ญญำเป็ นระยะเวลำ 21 ปี นับตั้งแต่ เดื อนแรกที่ มี
กำรขำยไฟฟ้ ำ (เดื อนธันวำคม 2549) ในปริ มำณ 20 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดันไฟฟ้ ำ 115 กิ โลโวลท์
โดยในปี ที่ 2 จนถึ งปี ก่ อนปี สุ ดท้ำย กฟผ. ตกลงที่ จ ะซื้ อ พลัง งำนไฟฟ้ ำ ในปริ ม ำณไม่ น้ อ ยกว่ ำ
ร้อยละ 80 ของปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ำตำมสัญญำ
เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ำกับ กฟผ. เพื่อเปลี่ยนวิธีกำร
คำนวณปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ำและกำรชำระเงินค่ำซื้ อขำยไฟฟ้ำเป็ นวิธี “Feed-in Tariff” (FiT) สัญญำ
ซื้ อขำยไฟฟ้ ำเดิมมีอำยุสัญญำเป็ นระยะเวลำ 21 ปี นับตั้งแต่เดือนแรกที่มีกำรขำยไฟฟ้ ำ (เดือนธันวำคม
2549) กำรแก้ไขสัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ำดังกล่ำวมีผลทำให้อำยุสัญญำคงเหลือ 6 ปี 2 เดือน ซึ่งจะสิ้ นสุ ด
ในวันที่ 15 ธันวำคม 2569
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- สัญญำลงวันที่ 12 มกรำคม 2553 กฟผ. ตกลงซื้ อปริ ม ำณพลัง งำนไฟฟ้ ำ 22 เมกะวัตต์ ณ ระดับ
แรงดัน 115 กิโลโวลท์จำกบริ ษทั ย่อย ณ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี ตำมรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ในสัญญำ เป็ นระยะเวลำ 5 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2554 บริ ษทั ย่อยต้องแจ้งเป็ นหนังสื อต่อ กฟผ.
เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน ก่อนครบกำหนดอำยุสัญญำเพื่อต่ออำยุสัญญำต่อไปอีกครำวละ 5 ปี บริ ษทั
ย่อยได้ยื่นหนังสื อค้ ำประกันกำรเสนอขำยไฟฟ้ ำ เป็ นจำนวนเงิ น 4.40 ล้ำนบำท ต่อมำเมื่อวันที่ 2
มิถุนำยน 2557 กฟผ. ได้ตกลงซื้ อปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ ำเพิ่มอีก 8 เมกะวัตต์รวมเป็ น 30 เมกะวัตต์ ณ
ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ตำมรำคำที่ตกลงร่ วมกันในสัญญำ อำยุสัญญำ 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี
38.5 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งทำสัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ ำกับกำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิภำค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2555
โดยตกลงซื้ อปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ ำ 2.12 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดัน 22,000โวลต์ ณ อำเภอวังสะพุ ง
จั ง หวัด เลย ตำมรำคำที่ ต กลงร่ วมกั น ในสั ญ ญำ เป็ นระยะเวลำ 5 ปี และต่ อ เนื่ อ งครั้ งละ 5 ปี
โดยอัตโนมัติ และมีผลใช้บงั คับจนกว่ำจะมีกำรยุติสัญญำ ตั้งแต่วนั ที่ 20 พฤศจิกำยน 2555 (บริ ษทั มีกำร
ขอเลื่อนกำรขำยพลังงำนไฟฟ้ำเป็ นวันที่ 27 ธันวำคม 2557)
38.6 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีภำระผูกพันและวงเงินสิ นเชื่ อ ดังนี้
หน่ วย : ล้ ำน
งบกำรเงินรวม
ภำระผูกพัน
สัญญำค้ ำประกันกำรชำระหนี้ของบริ ษทั ย่อย
สำหรับค้ ำหนี้สินทุกประเภทที่อำจจะเกิดขึ้น
วงเงินสิ นเชื่ อ
หนังสื อค้ ำประกัน (ไม่ระบุวงเงิน)
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท
เลตเตอร์ออฟเครดิต
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
วงเงินร่ วมกันในเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำว

ภำระผูกพัน
สัญญำค้ ำประกันกำรชำระหนี้ของบริ ษทั ย่อย
สำหรับค้ ำหนี้สินทุกประเภทที่อำจจะเกิดขึ้น
วงเงินสิ นเชื่ อ
หนังสื อค้ ำประกัน (ไม่ระบุวงเงิน)
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
วงเงินร่ วมกันในเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำว

สกุลเงิน
บำท

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564
วงเงิน
ใช้ ไป
คงเหลือ
-

บำท
บำท
150.00
ดอลลำร์สหรัฐ
10.00
บำท
19,752.74
ดอลลำร์สหรัฐ
50.44
บำท
2,116.00
บำท
5,356.38
ดอลลำร์สหรัฐ
46.47

สกุลเงิน
บำท

2,056.98

-

67.54
150.00
10.00
4,242.77 15,509.97
17.96
32.48
1,140.00
976.00
5,356.38
46.47
-

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563
วงเงิน
ใช้ ไป
คงเหลือ
150.00
10.00
21,159.50
20.50
2,763.00
4,852.00
-

1,163.72

-

70.21
150.00
10.00
5,341.77 15,817.73
20.50
1,570.74 1,192.26
4,852.00
-

หน่ วย : ล้ ำน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563
วงเงิน
ใช้ ไป
คงเหลือ
วงเงิน
ใช้ ไป
คงเหลือ
-

บำท
บำท
30.00
บำท
10,547.00
ดอลลำร์สหรัฐ
30.44
บำท
2,116.00
บำท
4,985.00
ดอลลำร์สหรัฐ
46.47

1,996.98

-

-

1,103.72

-

1.37
3,156.00
17.96
1,140.00
4,985.00
46.47

30.00
7,391.00
12.48
976.00
-

30.00
11,500.00
0.50
2,763.00
4,852.00
-

4.04
4,901.00
1,570.74
4,852.00
-

30.00
6,599.00
0.50
1,192.26
-

228

รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

วงเงิ นสิ นเชื่ อดัง กล่ ำ วข้ำ งต้นบำงส่ วนค้ ำ ประกัน โดยบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยค้ ำ ประกัน ระหว่ำ งกัน
นอกจำกนี้ บำงวงเงินหำกมีกำรเบิกใช้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องนำสิ นค้ำบำงส่ วนเข้ำร่ วม
ค้ ำ
ประกันด้วย อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรใช้วงเงิ นดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564
และ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำมแห่ งได้ค้ ำประกันเงิ นกูย้ ืมที่ธนำคำรแห่ ง
หนึ่งออกให้แก่ชำวไร่ ในงบกำรเงิ นรวม จำนวน 196.23 ล้ำนบำท และ 185.58 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และ
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จำนวน 19.01 ล้ำนบำท และ 26.53 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำร สำหรับภำระผูกพันหนี้ สิน ที่
อำจเกิดขึ้นและวงเงินสิ นเชื่อข้ำงต้น โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินที่มีดอกเบี้ย
ต่อ
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและสำหรับเงิ นกูย้ ืมระยะยำวของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมี เงื่ อนไขให้บริ ษทั ต้องดำรง
สัดส่ วนกำรถื อหุ ้นของบริ ษ ทั ในบริ ษ ทั ย่อยดัง กล่ำ ว และกำรดำรงอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำร
ชำระหนี้
38.7 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันคงเหลือตำมสัญญำต่ำงๆ มีดงั นี้

สัญญำก่อสร้ำงและจ้ำงเหมำ
สัญญำซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์

หน่ วย : ล้ ำน
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563
สกุลเงิน มูลค่ ำตำมสั ญญำ ภำระผูกพัน
มูลค่ ำตำมสั ญญำ ภำระผูกพัน
คงเหลือ
คงเหลือ
ตำมสั ญญำ
ตำมสั ญญำ
บำท
64.65
20.50
551.92
52.89
บำท
386.80
30.76
386.80
84.43
ดอลลำร์สหรัฐ
0.56
0.56
หน่ วย : ล้ ำน

สัญญำเช่ำสัมปทำน

งบกำรเงินรวม
ภำระผูกพันคงเหลือตำมสั ญญำ
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563
สกุลเงิน ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ ำ 5 ปี รวม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ ำ 5 ปี รวม
ดอลลำร์สหรัฐ 0.14
0.56
4.28
4.98
0.14 0.56
4.46
5.16
หน่ วย : ล้ ำน

สกุลเงิน

สัญญำก่อสร้ำงและจ้ำงเหมำ
สัญญำซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์

บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563
มูลค่ ำตำมสั ญญำ ภำระผูกพัน
มูลค่ ำตำมสั ญญำ ภำระผูกพัน
คงเหลือ
คงเหลือ
ตำมสั ญญำ
ตำมสั ญญำ
29.31
16.72
513.92
44.17
228.30
22.83
228.30
22.83
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38.8 สัญญำอื่นที่สำคัญ
38.8.1 บริ ษัท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ งได้ รั บ สั ม ปทำนประกอบกิ จ กำรไฟฟ้ ำ จำกกระทรวงพลั ง งำน
เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2548 ในเขตพื้นที่ 43 หมู่ 10 ตำบลน้ ำพอง อำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดย
มีกำหนดอำยุ 21 ปี อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550
มี ผ ลใช้บ ัง คับ บริ ษ ัท ย่อ ยดัง กล่ ำ วได้รั บ ใบอนุ ญ ำตผลิ ต ไฟฟ้ ำ จำกคณะกรรมกำรก ำกับ
กิจกรรมพลังงำน ซึ่ งมีอำยุใบอนุ ญำต 19 ปี สิ้ นสุ ดเดือนธันวำคม 2571 โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว
ต้องปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 และเงื่อนไขประกอบ
ใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำ
38.8.2

เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2549 บริ ษทั น้ ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ทำสัญญำ
พัฒนำพื้นที่ในสำธำรณรัฐประชำธิ ปไตยประชำชนลำวกับรัฐบำลของประเทศดังกล่ำว เพื่อใช้เป็ น
อำคำรสำนักงำนของบริ ษทั ย่อย อำคำรโรงงำน ถนน และพื้นที่ปลูกอ้อย รวม 10,000 เฮกตำร์
โดยมีกำหนดระยะเวลำ 40 ปี และสำมำรถต่อสัญญำได้อีก 20 ปี หำกได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคู ่ส ัญ ญำ ณ วัน ที ่ 31 ตุล ำคม 2564 และ 2563 บริ ษ ทั ย่อ ยได้ใ ช้พื้ น ที ่แ ล้ว จ ำนวน
5,636.35 เฮกตำร์ เท่ำกันทั้งสองปี โดยมีอตั รำค่ำเช่ำตำมสัญญำ

38.8.3

Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริ ษทั ย่อย) ได้เข้ำ
ร่ ว มลงนำมในบัน ทึก ควำมเข้ำ ใจ (MOU) กับ รัฐ บำลของประเทศกัม พูช ำเมื ่อ วันที่ 2
สิ งหำคม 2549 เพื่อก่อตั้งโรงงำนน้ ำตำลพร้อมทั้งได้รับสัมปทำนพื้นที่เพำะปลูกอ้อยในจังหวัด
เกำะกง ประเทศกัมพูชำ จำนวน 18,057 เฮกตำร์ อำยุสัมปทำน 90 ปี โดยไม่มีค่ำเช่ำใน 5 ปี
แรก และหลัง จำกนั้นคิ ดค่ ำ เช่ ำ ในอัตรำ 5 ดอลลำร์ ส หรั ฐต่ อเฮกตำร์ ต่อปี และปรั บค่ำเช่ ำ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ทุกๆ ปี และต่อมำเมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559 ทำงรัฐบำลของประเทศกัมพูชำ
ได้แก้ไขอำยุสัมปทำนใหม่คงเหลือ 50 ปี ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อยได้ใช้
พื้นที่แล้วจำนวน 9,398.69 เฮกตำร์ เท่ำกันทั้งสองปี อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง ของบริ ษทั ย่อยที่
ตั้งอยูบ่ นที่ดินสัมปทำน เมื่อครบกำหนดสัญญำกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินจะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่ำ
(ดูหมำยเหตุขอ้ 21)

38.8.4 Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd (บริ ษทั ย่อย) ทำสัญญำเช่ำที่ดินระยะยำว 2 ฉบับ กับบุคคลภำยนอก
เพื่ อสร้ ำงท่ ำเรื อและที่ ดินรอกำรพัฒนำในวันที่ 1 มิ ถุ นำยน 2550 และวันที่ 21 พฤษภำคม 2550
ตำมลำดับ ระยะเวลำ 90 ปี เท่ำกันทั้งสองสัญญำ (ดูหมำยเหตุขอ้ 22)
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39. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
39.1 ตรำสำรอนุพนั ธ์และกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 บริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์ ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ ตรำสำรอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ตรำสำรอนุพนั ธ์ที่กำหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินต้นและอัตรำดอกเบี้ยที่ต่ำงสกุลเงินกัน
รวมสิ นทรัพย์ตรำสำรอนุพนั ธ์
หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์
หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์ที่กำหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำใช้สิทธิเลือกซื้อขำยน้ ำตำลล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยน้ ำตำลทรำยล่วงหน้ำ
รวมหนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

90,966
90,966

90,966
90,966

58,996
60,067
28,395
147,458

58,996
60,067
28,395
147,458

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ตรำสำรอนุพนั ธ์และหนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ดังนี้
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
90,966
90,966
หนี้สินหมุนเวียน
147,458
147,458

สำหรับปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมข้ำงต้น จำนวน 91.12 ล้ำนบำท รับรู ้ในงบ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จทั้งจำนวน
ตรำสำรอนุพนั ธ์ที่กำหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสด
บริ ษทั มีนโยบำยในกำรเข้ำทำตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยง โดยไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรเก็งกำไร
หรื อเพื่อค้ำ ทั้งนี้ รำยกำรที่ ตอ้ งกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงต้องมี ควำมสัมพันธ์ เชิ งเศรษฐกิ จกับรำยกำรและ
เครื่ องมือป้ องกันควำมเสี่ ยง และประเมินควำมมีประสิ ทธิ ผลอย่ำงสม่ำเสมอ
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โดยในกำรทดสอบควำมมีประสิ ทธิ ผลในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง บริ ษทั ได้เปรี ยบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงกับกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรที่มีกำร
ป้ องกันควำมเสี่ ยง สำหรับรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2564 พบว่ำสัดส่ วนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกัน
ควำมเสี่ ยงกับกำรเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง ซึ่ งทดสอบแล้วไม่มี
กำรรับรู ้ควำมไม่มีประสิ ทธิ ผลของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในงบกำไรขำดทุน
รำยกำรกระทบยอดผลขำดทุ นจำกกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงิ นสดที่ รั บ รู ้ ในส่ วนของผู ถ้ ื อ หุ ้น ที่
เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสดของบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ตุลำคม 2564

กำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด

หน่ วย : พันบำท
ผลขำดทุนจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ในกระแสเงินสด
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - ก่ อนกำรปรับปรุง
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับใหม่มำใช้ครั้งแรก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 หลังผลกระทบจำกกำรใช้ มำตรฐำนใหม่
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมส่วนที่มีประสิ ทธิผล
ของสัญญำแลกเปลี่ยนเงินต้นและอัตรำดอกเบี้ยที่ต่ำงสกุลเงินกัน
ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่ำที่ถูกโอนย้ำย
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมส่วนที่มีประสิ ทธิผล
ของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่ำที่ถูกโอนย้ำย
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมส่วนที่มีประสิ ทธิผล
ของสัญญำใช้สิทธิเลือกซื้อขำยน้ ำตำลล่วงหน้ำ
ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่ำที่ถูกโอนย้ำย
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมส่วนที่มีประสิ ทธิผล
ของสัญญำซื้อขำยน้ ำตำลทรำยล่วงหน้ำ
ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่ำที่ถูกโอนย้ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564

(2,220)

(2,220)

(2,220)

(2,220)

(8,510)
1,702
(6,808)

(8,510)
1,702
(6,808)

(51,169)
10,234
(40,935)

(52,990)
10,599
(42,391)

(31,165)
6,233
(24,932)

(31,165)
6,233
(24,932)

(23,055)
4,611
(18,444)
(93,339)

(23,055)
4,611
(18,444)
(94,795)
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39.2 กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรจำหน่ำยน้ ำตำล
กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำซื้ อขำยน้ ำตำลล่วงหน้ำและสัญญำใช้สิทธิ จะซื้ อจะขำยน้ ำตำลล่วงหน้ำ และ
สัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ โดยมี วตั ถุ ประสงค์หลักเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกกำร
จำหน่ำยน้ ำตำลเพื่อกำรส่ งออก ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ประมำณกำรกำรขำยส่ งออกโดยอ้ำงอิงข้อมูลที่มี
ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่จะเกิ ดขึ้ นในอนำคต อันได้แก่ ประมำณกำรปริ มำณอ้อยและน้ ำ ตำลที่
ผลิ ตได้ในฤดู กำรผลิ ตถัดไป ประวัติส่วนแบ่งกำรตลำดในกำรจัดหำอ้อยของกลุ่มบริ ษทั และสัญญำ
ขำยส่ งออกที่ได้มีภำระผูกพันแล้วก่อนวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน เป็ นต้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ทยอยทำกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงให้สอดคล้องกับกำรทำสัญญำซื้ อขำยน้ ำตำลล่วงหน้ำ
และสัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำของบริ ษทั อ้อยและน้ ำตำลไทย จำกัด (อนท.) เนื่ องด้วย
รำคำจำหน่ำยน้ ำตำลที่ อนท. ได้รับจำกกำรขำยส่ งออกน้ ำตำลทรำยดิบจำกปริ มำณน้ ำตำลที่ได้รับกำร
จัดสรรตำมที่คณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำยกำหนดให้โรงงำนผลิ ตและส่ งมอบน้ ำตำลส่ วนหนึ่ ง
ของแต่ละโรงงำน ให้ อนท. จำหน่ ำย จะเป็ นส่ วนกำหนดต้นทุ นค่ำอ้อยของทุ ก โรงงำนน้ ำตำลใน
ประเทศไทยของแต่ละปี กำรผลิต กำรทำกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงดังกล่ำวจึงเป็ นกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงใน
กำไรขั้นต้นของกำรจำหน่ำยน้ ำตำล กล่ำวคือกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำน้ ำตำลและรำคำอ้อย
(ก) ควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของรำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์ (น้ ำตำลทรำย)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยเข้ำทำสัญญำซื้ อขำยน้ ำตำลล่วงหน้ำ และสัญญำใช้สิทธิ จะซื้ อจะ
ขำยน้ ำตำลล่วงหน้ำ โดยอ้ำงอิงจำกยอดขำยส่ งออกที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ บริ ษทั มี
นโยบำยในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงอยูใ่ นช่ วงร้ อยละ 70 - 90 ของควำมเสี่ ยงหรื อรำยกำรที่ เกิ ดขึ้นจริ ง
และสัญญำอนุ พนั ธ์ ดงั กล่ำวโดยทัว่ ไปมี ระยะเวลำสอดคล้องกับระยะเวลำในกำรทำสัญญำซื้ อขำย
น้ ำตำลล่วงหน้ำของ อนท. ซึ่ งทัว่ ไปมีอำยุสัญญำไม่เกิน 16 เดือน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 ยอดคงเหลือตำมสัญญำซื้ อขำยน้ ำตำลล่วงหน้ำ มีรำยละเอียดดังนี้
สกุลเงิน
สัญญำซื้ อล่วงหน้ำ
สัญญำขำยล่วงหน้ำ

ดอลลำร์สหรัฐ
ดอลลำร์สหรัฐ

หน่ วย : ล้ ำน
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ ำตำมสัญญำ
มูลค่ ำยุตธิ รรม
11.63
11.63
29.04
28.19
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ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 ยอดคงเหลือตำมสัญญำใช้สิทธิ จะซื้ อจะขำยน้ ำตำลล่วงหน้ำ มีรำยละเอียดดังนี้

ปริมำณทีข่ ำย
ล้ำนปอนด์
103.04

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ปริมำณทีซ่ ื้อ
รำคำใช้ สิทธิตำมสัญญำ
ล้ำนปอนด์
เหรี ยญสหรัฐต่อปอนด์
0.70 - 1.10

หน่ วย : ล้ ำน
มูลค่ ำยุตธิ รรม
กำไร (ขำดทุน)
ล้ำนบำท
(31.16)

(ข) ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยเข้ำทำสัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำตำมนโยบำย
ของกลุ่มบริ ษทั เพื่อบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกเงินตรำต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
ระยะเวลำ 12 เดื อน กลุ่ มบริ ษทั มี นโยบำยในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงให้สอดคล้องกับกำรทำสัญญำซื้ อขำย
เงิ นตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำของ อนท. โดยทัว่ ไปในอดี ตส่ วนใหญ่จะอยู่ในกรอบร้ อยละ 60 - 80 ของควำม
เสี่ ยงหรื อรำยกำรค้ำที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง และมีอำยุสัญญำไม่เกิ น 12 เดื อน ทั้งนี้ สัญญำอนุ พนั ธ์ ดงั กล่ ำวได้
ดำเนินกำรตำมนโยบำยของกลุ่มบริ ษทั โดยทำสัญญำอนุพนั ธ์ผำ่ นบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ยอดคงค้ำงตำมสัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศ
ล่ วงหน้ำ จำนวน 114.50 ล้ำ นดอลลำร์ ส หรั ฐ ในอัตรำถัวเฉลี่ ย 32.72 บำท/ดอลลำร์ ส หรั ฐ โดยมี
ระยะเวลำคงเหลื อของสัญญำ อยู่ในช่ วง 180 - 355 วัน และมีหนี้ สินทำงกำรเงิ นซึ่ งเกิ ดจำกกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรม จำนวน 59.00 ล้ำนบำท
39.3 กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนและอัตรำดอกเบี้ย
บริ ษทั ได้ทำสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบี้ย (cross currency and interest rate
swap) เพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรเพิ่มขึ้ นของอัตรำดอกเบี้ ยและควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปลี่ ยนสกุลเงิ นดอลลำร์ สหรัฐของสัญญำเงิ นกูท้ ี่มีอตั รำดอกเบี้ยลอยตัว โดยได้ทำสัญญำเงิ นกูแ้ ละ
สัญญำอนุ พนั ธ์ดงั กล่ำวกับสถำบันกำรเงินเดียวกัน รวมถึงระยะเวลำครบกำหนดของทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
เป็ นช่วงเวลำเดียวกัน
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ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 ยอดคงค้ำงตำมสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบี้ย มี
รำยละเอียดดังนี้

ระยะเวลำ
สิ้นสุ ดสั ญญำ

สัญญำ

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนที่จ่ำย
จำนวนที่รับ
มูลค่ ำสัญญำ
มูลค่ ำสั ญญำ
(Notional amount)
อัตรำดอกเบีย้ (Notional amount) อัตรำดอกเบีย้

เงินกูย้ มื ระยะสั้น กุมภำพันธ์ 2565

17.96 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

เงินกูย้ มื ระยะยำว

46.47 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

มีนำคม 2567

LIBOR 6 เดือน
+ 0.46736%
LIBOR 6 เดือน
+ 1.96%

600 ล้ำนบำท

ร้อยละ 1.03

มูลค่ ำยุติธรรม
กำไร (ขำดทุน)
(ล้ำนบำท)
(4.80)

1,450 ล้ำนบำท

ร้อยละ 2.85

95.77

39.4 นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั (บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย) ได้ประเมินควำมเสี่ ยง ติดตำม และจัดกำรควำมเสี่ ยง
ทำงกำรเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกับกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั โดยได้วิเครำะห์ ควำมเสี่ ยงตำมระดับและ
ขนำดของควำมเสี่ ยง ควำมเสี่ ยงเหล่ำนี้รวมถึงควำมเสี่ ยงด้ำนกำรตลำด ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำ ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต และควำม
เสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำลดผลกระทบของควำมเสี่ ยงโดยใช้เครื่ องมือทำงกำรเงิ นรวมถึงตรำสำรอนุ พนั ธ์
ทำงกำรเงิ นที่เหมำะสมเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงเป็ นหลัก โดยไม่มีนโยบำยที่จะถื อหรื อออกเครื่ องมื อ
ทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งกำไรหรื อเพื่อกำรค้ำ
ควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรตลำด แสดงให้เห็นถึงควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินหลักมำจำกกำร เปลี่ยนแปลง
ของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเสี่ ยงอัตรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ ยงจำกรำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์
(น้ ำตำล) กลุ่มบริ ษทั มีกำรเข้ำทำสัญญำตรำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินที่หลำกหลำยเพื่อจัดกำรควำมเสี่ ยง อัน
ได้แก่
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐที่เกิดจำกกำรส่ งออกสิ นค้ำ
สัญญำซื้ อขำยน้ ำตำลทรำยล่วงหน้ำ และสัญญำสิ ทธิ ที่จะซื้ อหรื อจะขำยน้ ำตำลทรำยล่วงหน้ำ เพื่อ
ลดควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำของสิ นค้ำที่ขำย
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ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรขำยสิ นค้ำ และกำรนำเข้ำ
เครื่ องจักร เนื่ องจำกรำยกำรทำงธุ รกิจเป็ นสกุลเงิ นตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ตุลำคม บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศที่มีสำระสำคัญซึ่ งไม่ได้มีกำรทำสัญญำป้ องกันควำม
เสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนดังนี้
หน่ วย : ล้ำน
งบกำรเงินรวม
2564
สกุลเงิน
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
ดอลลำร์สหรัฐ
2.26
0.96
เยน
4.65
เรี ยล
184.13
8.46
กีบ
71.03
1,391.61

2563
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
2.22
0.82
2.50
180.57
10.51
87.04
209.67

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
สินทรัพย์
หนีส้ ิน สินทรัพย์ หนีส้ ิน
29.72
30.59
-

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบต่ อก ำไรก่ อนภำษี ของกลุ่ มบริ ษ ัทจำกกำรเปลี่ ยนแปลงที่ อำจเกิ ดขึ้ น หำกค่ ำเงิ นบำทมี กำร
เปลี่ยนแปลงในอัตรำร้ อยละ 5 โดยกำหนดให้ตวั แปรอื่ นทั้งหมดคงที่ โดยกำไรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ตุลำคม 2564 จะมีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้
งบกำรเงินรวม
ผลกระทบต่อกำไรก่อนภำษีเงินได้ในงบกำไรขำดทุน
เงินบำทต่อเหรี ยญดอลลำร์สหรัฐ
- อ่อนค่ำลง
- แข็งค่ำขึ้น
เงินบำทต่อเยน
- อ่อนค่ำลง
- แข็งค่ำขึ้น
เงินบำทต่อเรี ยล
- อ่อนค่ำลง
- แข็งค่ำขึ้น
เงินบำทต่อกีบ
- อ่อนค่ำลง
- แข็งค่ำขึ้น

หน่ วย : ล้ ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2.17
(2.17)

49.56
(49.56)

(6.71)
6.71

-

7.21
(7.21)

-

(21.35)
21.35

-

ข้อมูลนี้ไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรื อพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใช้ดว้ ยควำมระมัดระวัง
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ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่เกิ ดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ ยใน
ตลำดในอนำคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อย่ำงไร
ก็ตำม กลุ่มบริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยโดยใช้วธิ ี กำรต่ำงๆ รวมถึงกำรจัดสรรเงินกูย้ มื ที่เป็ นอัตรำ
ดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมำะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมีรำยละเอียดส่ วน
ใหญ่ ดังนี้
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564
อัตรำดอกเบีย้ คงที่
อัตรำดอกเบีย้
ภำยใน
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ
ปรับขึน้ ลง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์
เงินฝำกธนำคำรแบบประจำ
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริ มปลูกอ้อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่ชำวไร่
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
รวม
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกูร้ ะยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

267
106,478
462,643
13,297
582,685

75,987
44,000
119,987

16,076
6,777
22,853

5,382,775
7,100
2,999,158
1,589,240
9,988
9,988,261

3,681,960
18,577
3,700,537

2,648,443
85,180
2,733,623

46,248
836
5,742
52,826
-

รวม

46,248
267
199,377
468,385
57,297
6,777
778,351
5,382,775
7,100
5,647,601
5,356,380
28,565
16,422,421
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หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563
อัตรำดอกเบีย้ คงที่
อัตรำดอกเบีย้
ภำยใน
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ
ปรับขึน้ ลง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์
เงินฝำกธนำคำรแบบประจำ
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริ มปลูกอ้อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่ชำวไร่
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
รวม

264
208,740
585,447
1,333
795,784

108,118
170
108,288

26,373
6,754
33,127

131,392
131,392

รวม

131,392
264
343,231
585,617
1,333
6,754
1,068,591
หน่ วย : พันบำท

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563
อัตรำดอกเบีย้ คงที่
อัตรำดอกเบีย้
ภำยใน
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ
ปรับขึน้ ลง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกูร้ ะยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำว
รวม

6,912,515
7,100
1,349,772
1,867,000
10,136,387

2,998,011
2,985,000
5,983,011

2,648,214
2,648,214

-

รวม

6,912,515
7,100
6,995,997
4,852,000
18,767,612
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หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564
อัตรำดอกเบีย้ คงที่
อัตรำดอกเบีย้
ภำยใน
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ
ปรับขึน้ ลง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริ มปลูกอ้อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่ชำวไร่
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยและกิจกำรอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริ ษทั ย่อยและกิจกำรอื่น
รวม
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อยและ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกูร้ ะยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

5,843

รวม

41,798
232,664
934,416
113,297
1,322,175

53,877
1,402,000
1,455,877

13,644
1,000,000
1,013,644

-

3,156,000

-

-

-

3,156,000

409,100
2,999,158
1,532,000
39,138
8,135,396

3,453,000
267,015
3,720,015

2,648,443
2,648,443

-

409,100
5,647,601
4,985,000
306,153
14,503,854

5,843

5,843
109,319
232,664
934,416
2,515,297
3,797,539
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หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563
อัตรำดอกเบีย้ คงที่
อัตรำดอกเบีย้
ภำยใน
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ
ปรับขึน้ ลง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริ มปลูกอ้อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่ชำวไร่
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยและกิจกำรอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริ ษทั ย่อยและกิจกำรอื่น
รวม
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อยและ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกูร้ ะยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำว
รวม

31,563
296,363
1,099,432
1,063,773
2,491,131

60,286
979,500
1,039,786

19,387
1,000,000
1,019,387

4,901,000

-

545,500
1,349,772
1,867,000
8,663,272

2,998,011
2,985,000
5,983,011

รวม

13,442
13,442

13,442
111,236
296,363
1,099,432
3,043,273
4,563,746

-

-

4,901,000

2,648,214
2,648,214

-

545,500
6,995,997
4,852,000
17,294,497

การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้
ผลกระทบต่อกำไรก่ อนภำษี ของกลุ่ มบริ ษทั จำกกำรเปลี่ ยนแปลงที่ อำจเกิ ดขึ้ น หำกอัตรำดอกเบี้ ยมี กำร
เปลี่ยนแปลงในอัตรำร้ อยละ 1 โดยกำหนดให้ตวั แปรอื่ นทั้งหมดคงที่ โดยกำไรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ตุลำคม 2564 จะมีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้
ผลกระทบต่อกำไรก่อนภำษีเงินได้ในงบกำไรขำดทุน
- อัตรำดอกเบี้ยลดลง ร้อยละ 1
กำไรก่อนภำษีเงินได้เพิม่ ขึ้น
- อัตรำดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
กำไรก่อนภำษีเงินได้ลดลง

งบกำรเงินรวม

หน่ วย : ล้ ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

0.60

0.48

(0.60)

(0.48)

ข้อมูลนี้ไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรื อพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใช้ดว้ ยควำมระมัดระวัง
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ควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของสิ นค้ำโภคภัณฑ์
กลุ่มบริ ษทั ในธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลในประเทศไทย
ตำมที่กล่ำวในข้อ 39.2 กลุ่มบริ ษทั ทำอนุพนั ธ์ป้องกันควำมเสี่ ยงรำคำน้ ำตำล โดยสอดคล้องกับธุรกรรมกำร
ป้ องกันควำมเสี่ ยงรำคำน้ ำตำลของ อนท. เนื่ องด้วยรำคำขำยน้ ำตำลส่ งออกและอัตรำแลกเปลี่ยนที่ อนท. ขำย
ได้จริ ง ในแต่ละปี กำรผลิ ต จะถู กนำไปคำนวณเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนค่ำอ้อยที่ โรงงำนน้ ำตำลต้อง
ชำระแก่ ชำวไร่ ในแต่ละปี ของกลุ่ มบริ ษทั ในประเทศไทยที่ ประกอบธุ รกิ จผลิ ตและจำหน่ ำยน้ ำตำลใน
ประเทศไทย
ในเบื้องต้น กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำขำยน้ ำตำลล่วงหน้ำในตลำดล่วงหน้ำ (Future market) โดยอ้ำงอิงรำคำ
ขำยน้ ำตำลทรำยล่วงหน้ำ ปริ มำณกำรขำย และระยะเวลำสิ้ นสุ ดตำมที่ อนท. ขำยได้จริ ง โดยบริ ษทั ทำกำร
ป้ องกันควำมเสี่ ยงสำหรับสัญญำขำยที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบรวมถึงประมำณกำรขำยส่ งออกที่คำดว่ำจะขำยในปี
ถัดไป ทั้งนี้ เมื่อบริ ษทั สำมำรถทำสัญญำขำยน้ ำตำลจริ งกับลู กค้ำ กลุ่มบริ ษทั จะทำกำรปิ ดสถำนะสัญญำ
ขำยล่วงหน้ำข้ำงต้น
บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศ ในปั จจุบนั ไม่มีกำรทำสัญญำป้ องกันควำมเสี่ ยงดังกล่ำว
การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของราคาสิ นค้ าโภคภัณฑ์
ผลกระทบต่อกำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริ ษทั จำกกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้น หำกรำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์มีกำร
เปลี่ ยนแปลงในอัตรำร้ อยละ 5 โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่ นทั้งหมดคงที่ โดยกำไรสำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ตุลำคม 2564 จะมีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้

ผลกระทบต่อกำไรก่อนภำษีเงินได้ในงบกำไรขำดทุน
- รำคำน้ ำตำลเพิม่ ขึ้น
กำไรก่อนภำษีเงินได้เพิ่มขึ้น
- รำคำน้ ำตำลลดลง
กำไรก่อนภำษีเงินได้ลดลง

งบกำรเงินรวม

หน่ วย : ล้ ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

174.07

112.68

(174.07)

(112.68)

ข้อมูลนี้ไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรื อพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใช้ดว้ ยควำมระมัดระวัง
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ควำมเสี่ ยงสภำพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั มีกำรติดตำมควำมเสี่ ยงสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินเบิกเกินบัญชี ตัว๋ สัญญำใช้เงิน เงินกูย้ มื หุ น้ กู้
และสัญญำเช่ำ กลุ่มบริ ษทั มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำยอย่ำงเพียงพอและมีกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงโดยกำรควบคุมสัดส่ วนประเภทหนี้สินระยะสั้นและระยะยำว เพื่อรักษำดุลกำรชำระหนี้
ตำมควำมเหมำะสมของประเภทกำรลงทุน และกำรดำเนินกิจกำร
39.5 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
นโยบำยกำรบัญชี และกำรเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กำหนดให้มีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์
และหนี้ สินทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิ น มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จำนวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลง
แลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนกัน
และสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ ยวข้องกัน วัตถุ ประสงค์
ของกำรวัดมูลค่ำและ/หรื อกำรเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้ โดยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สมมติฐำนในกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมถูกเปิ ดเผยในหมำยเหตุที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ตำรำงต่อไปนี้ แสดงกำรวิเครำะห์ สินทรัพย์ทำงกำรเงิ นและหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ วดั มูลค่ำด้วยมู ลค่ำ
ยุติธรรมตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน/
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
1. เงินฝำกประจำที่มีกำหนด
ระยะเวลำมำกกว่ำ 3
เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
2. ตรำสำรทุนที่อยูใ่ นควำม
ต้องกำรตลำด
3. เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขำย
4. เงินลงทุนในตรำสำรทุน
นอกตลำด
5. ตรำสำรหนี้ไม่อยูใ่ นควำม
ต้องกำรของตลำด
6. ตรำสำรหนี้ที่จะถือจน
ครบกำหนด
7. สัญญำแลกเปลี่ยนเงินต้น
และอัตรำดอกเบี้ยที่ต่ำง
สกุลเงินกัน

งบกำรเงินรวม
มูลค่ ำยุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ตุลำคม
2564
2563
(พันบำท)
267

264

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ ำยุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ตุลำคม
2564
2563
(พันบำท)

ลำดับชั้น
มูลค่ ำ
ยุตธิ รรม

-

-

ลำดับ 3

รำคำทุนตัดจำหน่ำย และวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ข้อมูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ข้อมูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
เงิ นลงทุ นในตรำสำรทุ นที่ ไม่มีอยู่ในควำมต้องกำร
ของตลำดวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้สินทรัพย์สุทธิ
ตรำสำรหนี้ที่ไม่มีอยู่ในควำมต้องกำรของตลำดวัด
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้สินทรัพย์สุทธิ
ข้อมู ลอื่ นที่ สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรั พย์หรื อ
หนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ประมำณกำรกระแสเงิ น สดคิ ด ลดสุ ท ธิ จ ำก
กระแสเงิ นสดที่ จ ะจ่ ำ ยในอนำคตและกระแส
เงินสดที่จะรับในอนำคตปรับปรุ งด้วยเส้นอัตรำ
ผลตอบแทน (yield curve) ที่สงั เกตได้

165,309

-

165,309

-

ลำดับ 1

-

149,565

-

149,565

ลำดับ 1

797

797

327

327

ลำดับ 3

-

-

-

ลำดับ 3

-

6,754

-

-

ลำดับ 2

90,966

-

90,966

-

ลำดับ 2

6,777

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ และข้ อมูลทีใ่ ช้
ในกำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
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สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน/
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
หนี้สินทำงกำรเงิน
1. สัญญำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

2.
3.

สัญญำใช้สิทธิ เลือกซื้อ
ขำยน้ ำตำลล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยน้ ำตำล
ล่วงหน้ำ

งบกำรเงินรวม
มูลค่ ำยุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ตุลำคม
2564
2563
(พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ ำยุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ตุลำคม
2564
2563
(พันบำท)

ลำดับชั้น
มูลค่ ำ
ยุตธิ รรม

58,996

-

58,996

-

ลำดับ 2

60,067

-

60,067

-

ลำดับ 2

28,395

-

28,395

-

ลำดับ 2

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ และข้ อมูลทีใ่ ช้
ในกำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม

ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ น สดในอนำคตประมำณจำก
อัตรำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำต่ ำงประเทศล่ ว งหน้ ำ
(จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ที่สำมำรถสังเกตได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน)
และอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำตำมสัญญำซึ่ งคิดลด
ด้วยอัตรำที่เกี่ยวข้องกับตลำด
ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดและปรับปรุ ง
ด้วยเส้นรำคำล่วงหน้ำของสิ นค้ำโภคภัณฑ์
ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดและปรับปรุ ง
ด้วยเส้นรำคำล่วงหน้ำของสิ นค้ำโภคภัณฑ์

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินข้ำงต้น แสดงเป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่นและหนี้สิน
ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่นตำมลำดับ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ตำรำงต่อไปนี้ แสดงกำรวิเครำะห์ สินทรั พย์ทำงกำรเงิ นและหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ ไม่ได้วดั ด้วยมู ลค่ำยุติธ รรม
ตำมลำดับของลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
2564
มูลค่ ำ
ตำมบัญชี
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยำว

2563
มูลค่ ำ
ยุตธิ รรม

224,064 224,064
1,064,094 1,064,094
588,435 588,435
147,364 147,364
136,624 136,624

มูลค่ ำ
ตำมบัญชี
137,729
264
1,202,631
785,834
116,926
144,347

มูลค่ ำ
ลำดับชั้น
ยุตธิ รรม มูลค่ ำยุตธิ รรม
137,729
264
1,202,631
785,834
116,926
144,347

ลำดับ 3
ลำดับ 3
ลำดับ 3
ลำดับ 3
ลำดับ 3
ลำดับ 3
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หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
2564
มูลค่ ำ
ตำมบัญชี
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
หุน้ กูท้ ี่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กู้
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

2563
มูลค่ ำ
ยุตธิ รรม

มูลค่ ำ
ตำมบัญชี

มูลค่ ำ
ลำดับชั้น
ยุตธิ รรม มูลค่ ำยุตธิ รรม

5,981,934 5,981,934
1,064,171 1,064,171
2,999,158 2,969,046

6,912,515
1,191,331
1,349,773

6,912,515
1,191,331
1,346,325

ลำดับ 3
ลำดับ 3
ลำดับ 2

1,739,240 1,739,240
7,100
7,100
2,648,443 2,486,997
5,167,209 5,167,209

1,867,000
7,100
5,646,225
2,985,000

1,867,000
7,100
5,495,475
2,985,000

ลำดับ 3
ลำดับ 3
ลำดับ 2
ลำดับ 3
หน่ วย : พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
มูลค่ ำ
ตำมบัญชี
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยสั้น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยำว
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
หุน้ กูท้ ี่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กู้
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

2563
มูลค่ ำ
ยุตธิ รรม

มูลค่ ำ
ตำมบัญชี

มูลค่ ำ
ลำดับชั้น
ยุตธิ รรม มูลค่ ำยุตธิ รรม

7,093
7,093
930,707 930,707
1,322,175 1,322,175
64,025
64,025
2,469,521 2,469,521

11,686
747,434
2,491,131
17,128
2,059,173

11,686
747,434
2,491,131
17,128
2,059,173

ลำดับ 3
ลำดับ 3
ลำดับ 3
ลำดับ 3
ลำดับ 3

3,755,159 3,755,159
638,610 638,610
2,999,158 2,969,046

4,901,000
784,475
1,349,773

4,901,000
784,475
1,346,325

ลำดับ 3
ลำดับ 3
ลำดับ 2

1,682,000 1,682,000

1,867,000

1,867,000

ลำดับ 3

409,100 409,100
2,648,443 2,486,997
4,853,069 4,853,069

545,500
5,646,225
2,985,000

545,500
5,495,475
2,985,000

ลำดับ 3
ลำดับ 2
ลำดับ 3
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วิธีกำรที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ในกำรประมำณมูลค่ำของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรม มีดงั นี้
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด เงินลงทุนชัว่ ครำว ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น เงินให้กูย้ ืมระยะ
สั้น มีมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เหล่ำนี้จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น
มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กยู้ มื ระยะยำว ซึ่ งมีอตั รำดอกเบี้ยที่คำนวณโดยใช้วธิ ี กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำต้นทุน
กำรกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิ น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่นหมุนเวียนอื่น เงิ นกูย้ ืมระยะยำวที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่ งปี เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน และหนี้ สินหมุนเวียนอื่นๆ มีรำคำ
ตำมบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินของหนี้ สินทำงกำรเงิ นใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรมเนื่ องจำกเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินเหล่ำนี้จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น
มูลค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินซึ่ งมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่คำนวณโดยใช้วธิ ี กระแสเงินสดคิด
ลด ด้วยอัตรำต้นทุนกำรกูย้ ืมของกลุ่มบริ ษทั สำหรับเงิ นกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ นที่มีอตั รำดอกเบี้ย
ลอยตัวมีมูลค่ำยุติธรรม โดยประมำณเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชี
มูลค่ำยุติธรรมของหุ น้ กูถ้ ือตำมรำคำตลำดของหุ น้ กู้ ณ วันที่รำยงำน
งบกำรเงินรวม/
ลำดับชั้น
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุติธรรม
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

กำรประมำณกำรมูลค่ ำยุติธรรม

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564
หนี้สินทำงกำรเงิน
หุน้ กูร้ ะยะยำว

5,648

5,456

ระดับ 2

คำนวณจำกรำคำปิ ดครั้งล่ำสุ ดของสมำคม
ตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วันทำกำรสุ ดท้ำย

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563
หนี้สินทำงกำรเงิน
หุน้ กูร้ ะยะยำว

6,996

6,842

ระดับ 2

คำนวณจำกรำคำปิ ดครั้งล่ำสุ ดของสมำคม
ตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วันทำกำรสุ ดท้ำย
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40. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย 8 แห่ ง และพนักงำนของบริ ษทั ดังกล่ำวได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พตำม
พระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563กลุ่มบริ ษทั
และพนักงำนจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนเท่ำกัน
ทั้งสองปี กองทุน
สำรองเลี้ยงชี พนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน บำงกอกแคปปิ ตอล จำกัด และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุนกรุ งศรี จำกัด ตำมลำดับ และจะจ่ำยให้แก่พนักงำน เมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของ
กลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็ นจำนวน
24.08 ล้ำนบำท และ 29.45 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในงบกำรเงินรวม
และบริ ษทั ได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็ น
จำนวน 9.35 ล้ำนบำท และ 12.61 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
41. สิ ทธิประโยชน์ จำกกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ่ งได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำนวน 3 ฉบับ จำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำร
ลงทุน โดยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิ ทธิ ประโยชน์ ที่ได้รับ
รวมถึ งกำรได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้สำหรับกำไรสำหรับปี ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับ
กำร
ส่ งเสริ ม โดยมีกำหนด 8 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม ตำมรำยละเอียด ดังนี้
บัตรส่ งเสริม
เลขที่
1432(2)/2552

มำตรำที่ได้ รับสิ ทธิประโยชน์

ลงวันที่

ประเภทกิจกำรที่ส่งเสริ ม

25 26 28 31(1) 31(2) 31(3)
24 มิ.ย. 2552 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน้ ำ และน้ ำเพื่ออุตสำหกรรม
31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3)
1349(2)/2556
25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4) 34
15 มี.ค. 2556 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน้ ำ และน้ ำเพื่ออุตสำหกรรม
34 35(1) 35(2) และ 35(3)
61-0170-1-00-1-0 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4) และ 34 12 ก.พ. 2561 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน้ ำ และน้ ำเพื่ออุตสำหกรรม

วันที่เริ่มมีรำยได้ วันหมดอำยุ

30 พ.ย. 2553

29 พ.ย. 2561

21 ม.ค. 2557

20 ม.ค. 2565

ยังไม่มีรำยได้

นอกจำกนี้ ตำมบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริ ษทั ย่อยได้สิทธิ ในกำรลดหย่อนภำษี
เงินได้ในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ มีกำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้หมดอำยุ
และตำมบัตรส่ ง เสริ ม ทุก ฉบับ บริ ษ ทั ย่อยได้รับ สิ ท ธิ ยกเว้นอำกรขำเข้ำ สำหรับ เครื่ องจัก รที่ได้รับ อนุ มตั ิ
และผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รับส่ งเสริ มตลอดระยะเวลำที่ได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้
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42. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนรวมและเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2563 ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำร
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ตุลำคม 2564 ดังต่อไปนี้
กำรแสดงรำยกำรเดิม
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร

กำรแสดงรำยกำรใหม่

งบกำรเงินรวม

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

142,395

58,877

43. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2564
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คณะกรรมการ

.

นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ

นายจารูญ ชินธรรมมิตร์
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย
กรรมการ

นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์
กรรมการ
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คณะกรรมการ

นายธวัทชัย โรจนะโชติกลุ
กรรมการ

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
กรรมการ

นางอินทิรา สุขะนินทร์
กรรมการ

นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การใหญ่
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คณะกรรมการ

.

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
กรรมการ

นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
กรรมการ

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
กรรมการ

นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
. กรรมการ
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คณะกรรมการ

นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์
กรรมการ

นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์
กรรมการ

นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
กรรมการ

พลตารวจเอกบุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ
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คณะกรรมการ

นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
กรรมการอิสระ

นายวรภัทร โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ

นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิตศิ าสตร์

นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )

1.นายมนู เลียวไพโรจน์
อายุ 78 ปี
เป็นกรรมการที่มคี ุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 18 มีนาคม 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท M.Sc. (Econ.)
University of Kentucky, USA
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา
ประเทศญี่ปุ่น
 วุฒิบัตร วปอ.รุ่นที่ 34
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านการกาหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
 ด้านหน่วยงานภาครัฐ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) 30/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (5)
ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์
ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี
ตั้งแต่ 2547 ประธานกรรมการ บมจ. โพลีเพล็กซ์(ประเทศไทย)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (3)
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษัท ได้แก่
 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)
 คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
2. นายจารูญ ชินธรรมมิตร์
อายุ 71 ปี
ตาแหน่ง กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
ประธานกรรมการบริหาร(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการภูมสิ ังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ปริญญาตรี (เกียรตินยิ ม) บริหารธุรกิจบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านการกาหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น (ไม่มี)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการ
อื่น (14)

ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษัท ได้แก่
 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอลอะโกรแอนด์
เทรดดิ้ง จากัด
ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co.,
Ltd.
ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษัท น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น
จากัด
ตั้งแต่ 2545 ประธานกรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรด
ดิ้ง จากัด
ตั้งแต่ 2543 ประธานกรรมการ บริษัท ราชาชูรส จากัด
ตั้งแต่ 2540 ประธานกรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จากัด
ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จากัด
ตั้งแต่ 2539 ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จากัด
ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง จากัด
จานวการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง:113,075,331หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.56)
 คู่สมรส:ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์ 52,775,901 หุ้น (คิดเป็นร้อย
ละ1.20)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- เป็นน้องเขยของบุคคลในลาดับที่ 3 (นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย)
- เป็นน้องของบุคคลในลาดับที่ 6 (นางอินทิรา สุขะนินทร์)
- เป็นพี่ของบุคคลในลาดับที่ 7,9 และ 10
(นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์, นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ ,
นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์)
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- เป็นอาของบุคคลในลาดับที่ 8 และ 12 (นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ,
นายชาตรี ชินธรรมมิตร์)
- เป็นน้าของบุคคลในลาดับที่ 11 (นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์)
- เป็นบิดาของบุคคลในลาดับที่ 22 (นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์)
- เป็นบิดาของบุคคลในลาดับที่ 27 (นางกัลยรัตน์ สุมติ ร)
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(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
3. นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย
อายุ 76 ปี
ตาแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 Master of Science, Engineering North
Dakota State University, USA.
 Master of Business Administration,
University of Southern Queensland, Australia
 ปริญญาตรี สาขาโครงสร้างโยธาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านการกาหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
ตั้งแต่ 2556 กรรมการ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)
ตั้งแต่ 2526 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษัท ได้แก่
 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
ตั้งแต่ 2550 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ประสบการณ์ทางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งที่สาคัญ
ตั้งแต่ 2546 - ต.ค.2562 กรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง: 29,390,196 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.67)
 คู่สมรส: นางมนทนัฐ แต้มศิริชยั 30,688,231 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ0.69)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- พี่เขยของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
4. นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์
อายุ 74 ปี
ตาแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีวะ คณะพาณิชย์ –
การบัญชี โรงเรียนกิตติพาณิชย์
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านการบัญชี
 ด้านการเงิน
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น
(ไม่มี)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการ
อื่น (14)
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษัท
ได้แก่
 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด

ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ราชาทรานเฟอร์ จากัด
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
ตั้งแต่ 2545 กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จากัด
ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จากัด
ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จากัด
ตั้งแต่ 2543 รองประธานกรรมการ บริษัท ราชาปอร์ซเลน จากัด
ตั้งแต่ 2543 กรรมการ บริษัท ราชาชูรส จากัด
ตั้งแต่ 2541 รองประธานกรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จากัด
ตั้งแต่ 2532 กรรมการบริหาร บริษัท ราชาโปรดักส์ จากัด
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง: 350,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.008)
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
5. นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล
อายุ 68 ปี
ตาแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Auckland Technical Institute,
New Zealand
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น
(ไม่มี)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการ
อื่น (11)
ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษัท
ได้แก่
 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด

ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จากัด
ตั้งแต่ 2543 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ราชาชูรส จากัด
ตั้งแต่ 2541 กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จากัด
ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จากัด
ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ตั้งแต่ 2530 กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จากัด
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง: 55,937,112 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.27)
 คู่สมรส: นางกรกช โรจนะโชติกลุ 3,166,748 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ0.07)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
6. นางอินทิรา สุขะนินทร์
อายุ 74 ปี
ตาแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 25 มิถุนายน 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น (1)
ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8)
ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษัท ได้แก่
 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด
ตั้งแต่ 2553 กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ตั้งแต่ 2548 ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จากัด
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท ราชาชูรส จากัด
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จากัด
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง: 25,471,699 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.58)
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- พี่สาวของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
อายุ 63 ปี
ตาแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - สายงานทรัพยากรบุคคล
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 Master of Science, Agricultural Economics,
University of Saskatchewan, Canada
 Bachelor of Science, Computer Information
System,Western Michigan University, USA.
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key
Blueprint for Business Growth, ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น (1)
ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษัท ได้แก่
 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จากัด
ตั้งแต่ 2542 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง :99,799,954 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.26)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- น้องสาวของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
8. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
อายุ 52 ปี
ตาแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม) /กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร
Mercer University, USA
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10
 หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 3
 หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่
2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านการขยายธุรกิจและควบกิจการ
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น (5)
ตั้งแต่ 2557 กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท มาสเตอร์แอด จากัด (มหาชน)

ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (20)
ตั้งแต่ 2547 กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3
บริษัท ได้แก่
 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท คุณชวน จากัด
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บจก.บางจากไบโอเอทานอล(ฉะเชิงเทรา)
ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
ตั้งแต่ 2558 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บจก.เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น้าตาลสะหวันนะเขต จากัด
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัทเคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จากัด
ตั้งแต่ 2544 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จากัด
ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
ตั้งแต่ 2540 ประธานกรรมการ บจก.โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล
ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชั่น จากัด
ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จากัด
ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ประสบการณ์ทางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งที่สาคัญ
2557 - 1 สิงหาคม 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จากัด
(มหาชน)
ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มเิ นิ้ล จากัด
(มหาชน)

2539 - 1 กรกฎาคม 2562 กรรมการผู้จดั การ
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง: 43,279,926 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.98)
 คู่สมรส :(ไม่มีการถือหุ้น)
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ:
นางสาว ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์ 374,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.01)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- หลานของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
9. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
อายุ 69 ปี
ตาแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน Computer College,
Germany
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่
 ด้านการเงิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น
(ไม่มี)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษัท ได้แก่
 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ตั้งแต่ 2524 กรรมการ บริษัท ราชาชูรส จากัด
ประสบการณ์ทางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งที่สาคัญ
2551 – 15 พฤษภาคม 2563
กรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ทีเอส คลังสินค้า จากัด
กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด
กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
กรรมการ บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง: 96,475,726 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.19)
 คู่สมรส:
นางสมจิตร สมสุขเจริญ 279,206 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.01)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- น้องชายของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
10.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
อายุ 66 ปี
ตาแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 Diploma from KATINKA School, United Kingdom
 หลักสูตร MMP รุ่น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านการเงิน
 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น (1)
ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษัท ได้แก่
 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จากัด
ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัท ชวนันทากิจ จากัด
ตั้งแต่ 2519 กรรมการ บริษัท ชินกิจ จากัด
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง: 99,733,643 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.26)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- น้องสาวของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
11. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
อายุ 49 ปี
ตาแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้
มีอานาจลงนาม)
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 1 เมษายน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาห
การ,
University of Tennessee, Knoxville, USA
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Orientation Course - CFO Focus on Financial
Reporting
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 CFA Charter holder, Association for Investment
Management and Research (AIMR)
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านการบัญชี
 ด้านการเงิน
 ด้านกฎหมายและภาษี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
37/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)
ตั้งแต่ 2543 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2543 กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (11)
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษัท ได้แก่
 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จากัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบี แคปปิตอล จากัด
ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
ตั้งแต่ มี.ค.2557 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
ประสบการณ์ทางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งที่สาคัญ
2546 – มิ.ย.2559 กรรมการ บจก.เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์
2545 – เมษายน 2562 กรรมการ บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง:115,355,499 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.62)
 คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- หลานของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
12. นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
อายุ 48 ปี
ตาแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 Master of Science, Computer Science,
Bellevue University, USA.
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น
ที่ 1/2008
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่
9/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (4)
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษัท ได้แก่
 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด
ตั้งแต่ 2543 รองกรรมการผูจ้ ัดการ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ
บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จากัด
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง: 57,467,546 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ1.30)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- หลานของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
13. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
อายุ 63 ปี
ตาแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)/
กรรมการกากับดูแลกิจการ
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านธุรกิจการเกษตร
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่
55/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น (1)
ตั้งแต่ 2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (9)
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษัท ได้แก่
 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัท ชินพงษ์สวัสดิ์ จากัด
ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์หัวหิน จากัด
ตั้งแต่ 2548 กรรมการผูจ้ ัดการ
บริษัท ท็อป เบลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัท พงษ์วิไล จากัด
ตั้งแต่ 2531 รองกรรมการผูจ้ ัดการ
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จากัด
ตั้งแต่ 2531 กรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จากัด
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง: 22,907,921 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.52)
 คู่สมรส : นางดรุณี เลิศดารงค์ลกั ษณ์ 2,194,852 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.05)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
14. นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์
อายุ 71 ปี
ตาแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น(ไม่มี)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (5)
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษัท ได้แก่
 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด
ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จากัด
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง 158,162 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.004)
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
15. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์
อายุ 81 ปี
ตาแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ประกาศนียบัตร พาณิชยการ สาขาบัญชี
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่
 ด้านหน่วยงานภาครัฐ
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น
(ไม่มี)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษัท ได้แก่
 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จากัด
ตั้งแต่ 2535 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง: 13,621,766 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.31)
 คู่สมรส:
นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 744,720 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.018)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ
อายุ 76 ปี
เป็นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเป็นกรรมการอิสระ
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกากับดูแลกิจการ
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น
37)
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านหน่วยงานภาครัฐ
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
 ด้านการกาหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
11/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น (1)
ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2556 กรรมการอิสระ
บริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
ตั้งแต่ 2549 กรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2548 กรรมการอิสระ
บริษัท ก่อสร้างสหพันธุ์ จากัด (มหาชน)
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)
 คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
17. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
อายุ 68 ปี
เป็นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเป็นกรรมการอิสระ
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านบัญชี
 ด้านการเงิน
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
11/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Audit Committee Forum 2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
(ไม่มี)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งที่สาคัญ
2537-11 พ.ย.2562 รองประธานกรรมการ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2552-11 พ.ย.2562 กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2557-28 ก.ย.2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2556-26 เม.ย.2562 กรรมการ
บริษัท เอส แอนด์ พี พร๊อพเพอร์ตี้
แมนเนจเมนท์ จากัด
2555-26 เม.ย.2562 กรรมการ
บริษัท เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จากัด
2548-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท บ้านสุขสบาย จากัด
2538-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จากัด
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)
 คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
18. นายวรภัทร โตธนะเกษม
อายุ 72 ปี
เป็นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระ
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการ/กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 26 กุมภาพันธ์ 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
University of Illinois Urbana-Champaign
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
University of Illinois Urbana- Champaign
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of
Management
Northwestern University Evanston Illinois,
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 9
 หลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 4
 หลักสูตร TEPCOT รุ่นที่ 2

ความเชี่ยวชาญ
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
 ด้านการเงิน
 ด้านการกาหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Directors Certification Program DCP 0/2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 The Executive Director Course EDC 1/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Certificate of International Corporate Governance,
Yale University, U.S.A.
 Director Certificate Program, Australian Institute of
Corporate Directors (รุ่น Train the Trainers), Bangkok
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)
ตั้งแต่ 28 มิ.ย.2556 กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ ส.ค.2555 กรรมการอิสระ บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท ปริญสิริ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)
ตั้งแต่ มิ.ย.2555 กรรมการผู้จดั การ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)
 คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

272

รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
19. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
อายุ 62 ปี
เป็นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระ
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 26 กุมภาพันธ์ 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรสาหรับผู้บริหาร Harvard University,
สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรสาหรับผู้บริหาร Stanford Executive
Program 2013
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านการกาหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
 ด้านการบริหารธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(1)
ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น(ไม่มี)
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง : (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
20. นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ
อายุ 69 ปี
เป็นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระ
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกากับดูแลกิจการ
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
 29 กันยายน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ศึกษาเพิ่มเติม (Accounting Information System)
University of Texas at Austin, TX, USA
 ปริญญาโท MS. (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่
2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
 ด้านการบัญชี
 ด้านการเงิน
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่
124/2552
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Audit Committee and Continuing Development
Program
(ACP) รุ่นที่ 30/2553 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Advanced Audit Committee Program (Advanced
ACP) รุ่นที่ 2/2553 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Role of Chairman รุ่นที่ 25/2554
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 7/2019
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)
ตั้งแต่ 2553 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2552 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ปริญสิริ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (2)
ตั้งแต่ 2555 คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตั้งแต่ 2550 คณะกรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)
 คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
21. นายธีระ สงวนดีกุล
อายุ 70 ปี
ตาแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่-สายงานกลุ่มการผลิต
ธุรกิจน้าตาล
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
University of Wisconsin, Madison, USA
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (5)
ตั้งแต่ 2550 กรรมการบริษัท
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท รอยัลเพลสเรียลตี้ จากัด
ตั้งแต่ 2535 กรรมการ บริษัท เจริญลาภพัฒนา จากัด
ตั้งแต่ 2553 กรรมการ
บริษัท รอยัล เรสซิเด้นท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง:1,650,000 หุ้น(คิดเป็นร้อยละ0.04)
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
22.นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์
อายุ 41 ปี
ตาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจัดหาวัตถุดิบ การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8)
ปัจจุบัน กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
 Master Degree in Business Administration
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
(Organization
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
Leadership), The University of Findlay, Ohio,
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
U.S.A.
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
 Bachelor Degree in Business Administration
ตั้งแต่ มกราคม 2562 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จากัด
(Marketing),
ตั้งแต่ เมษายน 2562 กรรมการ
Bangkok University.
สมาคมผูผ้ ลิตน้าตาลและชีวพลังงานไทย
 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง
(Competency For Executive Management) 2018 ตั้งแต่ เมษายน 2562 กรรมการ คณะกรรมการอ้อย (กอ.)
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 Key Successors Development Program Year
 ของตนเอง: 94,386,024 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.14)
2017
 คู่สมรส: นางวิกานดา ชินธรรมมิตร์ 64,900 หุ้น
 Leadership Development Program Year 2016
(คิดเป็นร้อยละ0.001)
 วิทยาการพลังงานสาหรับนักบริหารรุ่นใหม่ 2015
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-บุตรของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
23.นายโสมนัส โพธิสัตย์
อายุ 59 ปี
ตาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สานักกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปี2529
 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี2526
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่
105/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

24.นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์
อายุ 47 ปี
ตาแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่-สายงานบัญชีและ
การเงิน(Acting CFO)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ การอบรม
 บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรติ
นิยมอันดับสอง)มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย (ตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบัน)
 CFO’s Orientation Course for New IPOs จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered
Professional Accountant)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่มี)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (2)
ตั้งแต่ 1 พ.ย.2562 กรรมการผู้จดั การ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ตั้งแต่ 22 ม.ค.2562 กรรมการ
บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จากัด
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)
 คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไม่มี)
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

277

รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
25. นางสาววรรณา อารีประยูรกิจ
อายุ 39 ปี
ตาแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทา
บัญชี)
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติการอบรม
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

26. นายชาติชาย ภูวงษ์
อายุ 51 ปี
ตาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสานักตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
 จากสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในของไทย(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

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไม่มี)
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไม่มี)
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
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รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )
27. นางกัลยรัตน์ สุมิตร
อายุ 46 ปี
ตาแหน่ง เลขานุการบริษัท/ผู้จดั การฝ่ายสานักเลขานุการ
บริษัทและกฎหมาย
วันเข้าดารงตาแหน่งเลขานุการบรษัท
 15 มกราคม 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ การเงิน
University of Denver, Denver, Colorado, USA
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Information Technology
University of Denver, Denver, Colorado, USA
 หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP120/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
 Professional Development Program for Company
Secretary สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2564 กรรมการ และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคเอสแอล เรียล
เอสเทต จากัด
ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท คุณชวน จากัด
ประสบการณ์ทางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งที่สาคัญ
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
 ของตนเอง: 56,467,544 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.28)
 คู่สมรส: นายนิธัช สุมิตร 16,740,120 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.37)
บุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- บุตรีของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น
(ไม่มี)
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รายชื่อการดารงตาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
ตำแหน่ ง
ชื่ อ - นำมสกุ ล

บริ ษั ท น้ำ ตำลขอนแก่ น จำ กั ด (มหำชน)

บริ ษั ทย่ อ ยและบริ ษั ทร่ ว ม
1

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

1.นายมนู

เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

X

X

X

2.นายจารูญ

ชิ นธรรมมิตร์

กรรการและประธานเจ้ าหน้าที่บริหาร

//

//

//

3.นายพรศิลป์

แต้มศิรชิ ั ย

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

4.นายสุขุม

โตการัณยเศรษฐ์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

/

/

/

5.นายธวัทชั ย

โรจนะโชติกุล

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

/

/

/

6.นางอินทิรา

สุขะนินทร์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

7.นางสาวดวงดาว

ชิ นธรรมมิตร์

//

//

//

8.นายชลัช

ชิ นธรรมมิตร์

//

//

//

9.นายสมชาย

ชิ นธรรมมิตร์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

10.นางสาวดวงแข

ชิ นธรรมมิตร์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

11.นายชนะชั ย

ชุ ติมาวรพันธ์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

12.นายชาตรี

ชิ นธรรมมิตร์

กรรมการ

/

/

/

13.นายสมชาติ

ชิ นธรรมมิตร์

กรรมการและกรรมการกากับดูแลกิจการ

/

/

/

14.นายธัช พงษ์

ภากรศิรวิ งศ์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

15.นายตระการ

ชุ ณหโรจน์ฤทธิ์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จัดการใหญ่

/

/

/

/

/

9

10 11 12 13 14

X

/

X
/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/
/

/

/

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

16.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ

บาเพ็ญบุญ

17.นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

18.นายวรภัทร

โตธนะเกษม

19.นางสาวนงลักษณ์

พินัยนิติศาสตร์

20.นางอัญชลี

พิพัฒนเสริญ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกากับดูแลกิจการ

21.นายธีระ

สงวนดีกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

22.นายพิรยิ พ์ ล

ชิ นธรรมมิตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

23.นายโสมนัส

โพธิสัตย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

24.นางสาวสุภาพ

ฉันทวิทย์

ผู้ช่ วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ค่าตอบแทน/กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ/กรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

/
/

/

/

/
/

/

หมายเหตุ :
1) เครื่องหมาย

ตาแหน่ง

X

ประธานกรรมการ

/

กรรมการ

//

กรรมการบริหาร
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2) รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทย่อย
1 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
2 บริษัท โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
3 บริษัท น้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จากัด
4 บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จากัด
5 บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
6 บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จากัด
7 บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิ้ง จากัด
8 บริษัท น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
9 Koh Kong Plantation Co., Ltd.
10 Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.
11 บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
12 บริษัท คุณชวน จากัด

บริษัทร่วม
13 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
14 บริษัท บีบีจีไอ จากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นายชาติชาย ภูวงษ์
การศึกษา:

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประวัติการทางาน:

2547 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายสานักตรวจสอบภายใน บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด(มหาชน)
มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน จาก บริษัท กรุงไทยพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
2546 - 2547 และ บริษัท ภัทรประกันภัย จากัด(มหาชน) 2536 - 2544

ประวัติการฝึกอบรม:

จากสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในของไทย (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
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน
ในปี 2564 บริษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ได้มีกำรว่ำจ้ำงผู้ประเมินรำคำอิสระให้ทำกำรประเมิน
รำคำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เนื่องจำกบริษัทใช้นโยบำยกำรบัญชีกำรวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่แท้จริง
ในปัจจุบันของสินทรัพย์ โดยในกำรประเมินรำคำทรัพย์สินผู้ประเมินใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) และวิธีคิดรำยได้
ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Income Approach) ทำให้อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมีมูลค่ำรวม ณ 31 ตุลำคม 2564 จำนวน 6,112
ล้ำนบำท และมีกำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสำหรับปี 2564 จำนวน 208.73 ล้ำนบำท
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หมายเหตุ : บริษัทเปิดเผยราคาประเมินของทรัพย์สิน ดังนี้
ประเภทและลักษณะทรัพย์สิน

รำคำประเมิน
(ล้ำนบำท)

ชื่อผู้ที่ทำหน้ำที่ประเมินรำคำ

ชื่อผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนหรือผู้ประเมินหลัก

วัตถุประสงค์

วันที่ในรำยงำน

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
- ที่ดิน

4,020

บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์
เอเจนซี่ จำกัด

นำงอุดมศรี นำทีกำญจนลำภ วฒ.026
นำยนที ตั้งติดธรรม วฒ. 346

เพื่อสำธำรณะ

31 สิงหำคม 2564

-

2,092

บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์
เอเจนซี่ จำกัด

นำงอุดมศรี นำทีกำญจนลำภ วฒ.026
นำยนที ตั้งติดธรรม วฒ. 346

เพื่อสำธำรณะ

31 สิงหำคม 2564

อำคำร
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นโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และ
อานาจหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย
นโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) (KSL) ได้กำหนดนโยบำยด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อให้คณะกรรมกำรผูบ้ ริหำรและ
พนักงำนทุกคนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน เพื่อส่งเสริมให้ KSL เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภำพในกำรดำเนินธุรกิจ มีกำรกำกับดูแล
กิจกำรในกำรดำเนินธุรกิจ มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ KSL ได้ประกำศหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ KSL และจัดทำคู่มือกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมกำรผู้บริหำรและพนักงำนของ KSL ทุกคนได้รับทรำบและถือ
เป็นหลักปฏิบัติในกำรดำเนินงำนโดยคู่มือดังกล่ำวถูกเผยแพร่อยู่บนระบบเครือข่ำย อยู่บนเว็บไซต์ของ KSLGROUP สำหรับรำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ KSL และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ สำรถศึกษำได้ตำมลิ้งค์ด้ำนล่ำง
https://www.kslgroup.com/index.php/th/
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทมีกำรวำงแผนกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำทั้งปี มำกกว่ำ 6 ครั้งต่อปี เพื่อพิจำรณำวำระหลักที่ได้กำหนดไว้ใน
แต่ละปี อย่ำงไรก็ตำม หำกมีวำระสำคัญ ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทก็จะเรียกประชุมสำหรับวำระสำคัญนั้น ซึ่งจะมีกำรแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยไปกว่ำระยะเวลำที่กฎหมำยได้กำหนดไว้ โดยในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง
อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้โดยอ้ำงอิงกับพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด
พระรำชบัญญัติ บริษัทหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อบังคับของบริษัท
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการ
เดิมอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำหนดไว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร หมวดที่ 5 ต่อมำ คณะกรรมกำรในกำรประชุมครั้ง
ที่ 7/2559-2560 วันที่ 29 กันยำยน พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติให้มีและเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมกำร โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.
2560 กฎบัตรนี้ได้กำหนดหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่ได้ทบทวนให้สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี
2560 ดังนี้
(1) บริหำรกิจกำรโดยสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษัทอย่ำงยั่งยืน กล่ำวคือ ให้บริษัทมีผลประกอบกำรที่ดี ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม
และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ขจัดหรือลดกำรสร้ำงผลกระทบทำงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ตำมปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง
ต่ำงๆ
(2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจของกิจกำรบนพื้นฐำนกำรสร้ำงกิจกำรอย่ำงยั่งยืน โดยคำนึงผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม และก ำกับให้กำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ และแผนงำนประจ ำปีตอบสนองควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกิจกำร
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(3) ดูแลให้กิจกำรมีคณะกรรมกำรมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักกำรบริหำรกิจกำรที่ดีที่มีกำรสรรหำที่โปร่งใส
และมีประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้เพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงรับผิดชอบ ก ำหนดให้มีกรอบและกลไกในกำรกำกับดูแล
นโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและกิจกำรที่บริษัทไปลงทุน แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยที่จำเป็นและสมควร
(4) ดูแลให้บริษัทฯมีกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูงที่เหมำะสมต่อกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของบริษัท
และมีกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงตลอดจนกำรสืบทอดงำนที่เป็นระบบ
(5) ส่งเสริมนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(6) ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่มีมำตรฐำนและตอบสนองต่อกำรทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของบริษัทในระยะยำว รวมถึงกำรป้องกั นกำรรั่วไหลของข้อมูลสำคัญซึ่งอำจกระทำได้ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดให้มีนโยบำย
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน กำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ช่องทำงกำรรับ
เรื่องร้องเรียนเบำะแสกำรกระทำทุจริตและคอร์รัปชั่น
(7) ดูแลให้มีกำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยสำรสนเทศให้โปร่งใสและ
เป็นไปตำมกฎหมำย
(8) สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในเรื่องส ำคัญและรักษำสิทธิในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของ ผู้ถือหุ้นผ่ำนช่องทำงที่
เหมำะสมและทันเวลำ
บทบำทหน้ำที่ทั้ง 8 ประกำรข้ำงต้นสำมำรถแยกแยะเป็นหลักปฏิบัติและแนวทำงปฏิบัตอิ ีกหลำยประกำร โดยอ้ำงอิงถึง “หลักกำร
บริหำรกิจกำรที่ดี: หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน” ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
จัดทำขึ้น
อานาจหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำมคน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรทั้งหมดต้องเป็น
กรรมกำรอิสระ โดยในจ ำนวนนี้อย่ำงน้อยหนึ่งคนต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน คณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะต้องมีคุณสมบัติตำมที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำร
ดำรงตำแหน่งครำวละสำมปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกินสำมวำระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมกำร
บริษัทฯเห็นควรดำรงให้ตำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรในกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษัทฯมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Auditing) ที่
เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
โยกย้ำยควำมดีควำมชอบ และกำรเลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน
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3. สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึง
ป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น
4. สอบทำนให้บริษัทฯปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้ำงบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระ เพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยปีละ1 ครั้ง
6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำ รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัทฯซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
7.1 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ
7.2 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ
7.3 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7.4 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
7.5 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
7.6 จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
7.7 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฏบัตร (Charter)
7.8 รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท
8. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
9. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังต่อไปนี้ซึ่งอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของ
บริษัท เพื่อดำเนินกำรปรับปรุง แก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
9.1 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
9.2 กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำม บกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
9.3 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ดำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ง กรรมกำรตรวจสอบรำย
ใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำตำมวรรคหนึ่งต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือ
ตลำดหลักทรัพย์
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรสรรหำ เป็นคณะกรรมกำรชุดเดียวกัน ประกอบด้วย
กรรมกำร ไม่น้อยกว่ำสำมคน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอื่นรวมกันเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมกำรอิสระ ที่มีควำมรู้
ประสบกำรณ์และเชี่ยวชำญ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระกำรดำรงต ำแหน่งครำวละสำมปี และสำมำรถได้รับกำร
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอีกได้ แต่ไม่เกินสำมวำระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นควรให้ดำรง
ตำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีขอบเขตและอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรในกฎบัตร
ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ด้านการสรรหา
(1) กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำให้เป็นไปตำมโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ
ที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อควำมโปร่งใสและเพื่อให้แน่ใจว่ำจะเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทคำดหวัง โดยพิจำรณำจำก
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ รวมถึงควำมเป็นอิสระและกำรมีเวลำมำปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ที่จะทำหน้ำที่กรรมกำร
(2) สรรหำและเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสมที่จะมำดำรงต ำแหน่งกรรมกำรให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ เพื่อเสนอชื่อต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ให้ก ำหนดวิธีกำรสรรหำเปิดรับกำรเสนอชื่อ รวมถึงกำรตรวจสอบคุณสมบัติทำงกฎหมำยและ
ข้อกำหนดหน่วยงำนทำงกำร และควำมยินดีในกำรมำเป็นกรรมกำร
(3) สรรหำและเสนอรำยชื่อบุคคลที่เหมำะสมมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำเพื่อทดแทนกรรมกำรที่ครบวำระ
2. ด้านค่าตอบแทน
(1) พิจำรณำหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ที่เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและเป็นธรรม
ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ
(2) พิจำรณำข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี
(3) เปิดเผยรำยชื่อกรรมกำร จำนวนครั้งที่เข้ำประชุม และค่ำตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัทฯ
รวมถึงเนื้อหำสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงว่ำประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำม
คน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอื่นรวมกันเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอีกได้ แต่ไม่เกินสำมวำระติดต่อกัน เว้นแต่
คณะกรรมกำรบริษัทฯเห็นควรให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีขอบเขตและอำนำจหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษรไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก ำหนดนโยบำย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรของบริษัท เพื่อพิจำรณำในเรื่องของกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมซึ่งต้อง
ครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เช่น ควำมเสี่ยงจำกตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดกำร ควำมเสี่ยงด้ ำน
กำรลงทุน ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจกำร เป็นต้น
2. วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยสำมำรถประเมินติดตำม และดูแลปริมำณควำมเสี่ยงของบริษัท
ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม
3. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยที่กำหนด
4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ที่
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
4. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรว่ำประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำม
คน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอื่นรวมกันเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรมีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรอีกได้ แต่ไม่เกินสำมวำระติดต่อกัน เว้นแต่
คณะกรรมกำรบริษัทฯเห็นควรให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรมีขอบเขตและอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้เป็นลำย
ลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
ขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1. พิจำรณำเสนอแนะนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
กำกับดูแลกิจกำร ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ
2. พิจำรณำเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร พนักงำน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรกำกับดูแลกิจกำร ต่อคณะกรรมกำร
บริษัทฯ

289

รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
3. ก ำกับดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร ในกำรปฎิบัติหน้ำที่เพื่อให้
เป็นไปตำมนโยบำย จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของกำรกำกับดูแลกิจกำร
4. ทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฎิบัติกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปรียบเทียบกับมำตรฐำนสำกลหรือ
มำตรฐำนอื่นที่เหมำะสม
5. แต่งตั้งเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร คณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนกำกับดูแลกิจกำรให้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่
เห็นสมควร
6. ปฎิบัติหน้ำที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย
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รายงานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ในปี 2563-2564 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100
เป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และได้รายงานผลการ
ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
พิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564)
คณะทางานได้เสนอพิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท (ฉบับทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 ) ให้มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สานักเลขานุการบริษัทและกฎหมายได้ปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการของ
บริษัทให้สอดคล้องกับการทางานปัจจุบัน ดังนี้
1.1. โดยตัดชื่อคณะกรรมการบริหารออกจากการเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
7/2562-2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
“คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อั นประกอบไปด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกากับดูแล
กิจการ เพื่อทาหน้าที่กากับการบริหารงาน และแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นและสมควร”
1.2 ปรับปรุงช่องทางการให้ข้อมูลเรื่องการกระทาผิดและการทุจริต ของสายงานทรัพยากรบุคคล
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-642-6191-9 ต่อ 969 หรือ e-mail: hr@kslgroup.com
ทบทวนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 2564
ทบทวนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ฉบับทบทวนครั้งที่ 4/2563 โดยมี 2 หัวข้อสาคัญที่ตัดข้อความดังนี้
หัวข้อ

ฉบับปี 2563 (เดิม)

1. นโยบายมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ประจาปี
2564 (หน้า 1)

ข้อ 3 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินหรือ
ทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรค
การเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
นั้นๆ
2 . น โ ย บ า ย ก า ร ให ้ ค ว า ม บริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนทางการเงินหรือทางใดๆไม่ว่าโดย

ฉบับปี 254 (ปรับใหม่)
- ตัดข้อ 3 ออก -

- ตัดข้อออก -

ช่วยเหลือทางการเมือง (หน้า 8 ทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อ
ย่อหน้าสอง)

ผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันการให้
ความช่วยเหลือทางด้านการเมือ ง โดยผู้มีอ านาจอนุมัติตามคู่มือ
อานาจดาเนินการไม่อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทาง
การเมืองให้กับหน่วยงานผู้ร้องขอ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน สอบทานรายการที่อาจมีความเกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
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พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
พิจารณาทบทวนการดาเนินการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติที่ดี ซึ่งรวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ
พิจารณาติดตามการดาเนินการของบริษัทฯให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และ
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
พิจารณาติดตามและรับทราบรายงานกิจกรรมการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
พิจารณาทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล
รับทราบการที่บริษัทฯได้รับการประเมินในระดับดีเลิศจากผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจาปี 2563
ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกากับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจาปี 2563 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก่บริษัทฯ
รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือประจาปี 2564 เป็นร้อยละ 100

(นายวรภัทร โตธนะเกษม)
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ และเป้าหมายที่ตั้งไว้
ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในการดาเนินงานของบริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดีทาหน้าที่ในการกาหนด และทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจานวน 4 ครั้ง โดยสรุปสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้
ดังนี้
1. พิจารณาและทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับทิ ศทางการดาเนิน
2.

3.

4.

5.

6.

ธุรกิจ รวมถึงทบทวนแผนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ทบทวนเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและพิจารณาให้ความเห็นชอบรายการความเสีย่ งระดับองค์กร (Corporate Risk) และแผน
บริหารความเสี่ยงประจาปี 2564 ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยก าหนดให้มีการควบคุมหรือ
บรรเทา (Migration Plan) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นได้
ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะทางานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้ มีการอบรม การประเมิน และวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสีย่ งทั่ว
ทั้งองค์กร และทาให้มั่นใจว่าการสารวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดาเนินงาน
จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และซักซ้อมแผนการรับมือฉุกเฉินต่างๆ
โดยที่ในขณะนี้เน้นการสกัดเชื้อและป้องกันการลุกลามกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในช่วงฤดูการเปิดหีบอ้อย ตามแนวทาง
การควบคุมโรค (Bubble and Seal) ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิต จะยังคงสามารถดาเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจาทุกไตรมาส โดยกาหนดให้มีตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวัง และให้ข้อเสนอแนะ
แก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยนาความเสี่ยงองค์กรมาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์
และกาหนดเป้าหมาย
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่าเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นจะดาเนินการให้บริษัทมีการกากับดูแลและบริหารในระดับที่เหมาะสม โดยการ
ดาเนินการดังกล่าว ทาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้ามหายที่ตั้งไว้ทั่วทั้งองค์การ

(ดร. นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจานวนสี่
ท่าน ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจานวนห้าครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
จานวนครั้งที่ร่วมประชุม
1. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5/5
2. ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
กรรมการ
5/5
3. ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
กรรมการ
5/5
4. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒนเสริญ
กรรมการ
5/5
กรรมการทั้งสี่ท่านเป็นผู้มีความรู้ความชานาญ และประสบการณ์ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและด้านธุรกิจเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ และรองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒนเสริญ เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบสอบเป็นอย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยให้ความสาคัญกับการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งส่งเสริมและ
ผลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง การ
ดูแลรักษาทรัพย์สินและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติ
หน้าที่ที่สาคัญ ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สาคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2564 ของบริษัทน้าตาล
ขอนแก่นจากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและสานักตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณารายงานทาง
การเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สาคัญ การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบ
การเงินของผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในการแสดงความเห็น การได้รับข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล ที่สาคัญในการจัดทางบการเงินโดยไม่มีข้อจากัด
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ เปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอเป็นไป
ตามข้อกาหนดกฎหมายและมาตรฐานบัญชี ไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสาคัญต่องบการเงิน และเป็นประโยชน์ต่อนัก
ลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน
2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการดาเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
294

รายงานประจาปี 2564 : บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
ทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของบ ริษัทฯ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการกากับดูแลกิจการทาหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งให้
คาปรึกษา และทั้งนีบ้ ริษัทฯได้จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต การประพฤติมิชอบหรือการกระทาผิดจรรยาบรรณธุรกิจ และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียน
ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Recertification)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญด้านการกากับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมอบหมายให้
สานักตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามคู่มือนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ เสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดาเนิน
ธุรกิจอย่างโปร่งใส และไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสาคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกาหนดใดๆ
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีการพิจารณาสอบทานเกณฑ์ประเมินความ
เสี่ยงระดับองค์กร ตามแนว COSO-ERM และติดตามการดาเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว
โดยบริษัทฯจัดให้มี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทาหน้าที่ก าหนดกรอบนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจาทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภ าพ เพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ
5. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้กากับดูแลและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินกิจกรรม
ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล เป็นไปอย่างมีอิสระ โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจาปีที่จัดทาขึ้น
ตามความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทฯ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง (Risk-based) รวมถึงพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในโดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนดขึ้นตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO 2013) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
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คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและติดตามผลการตรวจสอบของสานักตรวจสอบภายในเป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อสอบทาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่อนุมัติและตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดาเนินธุรกิจ โดยไม่พบ
ประเด็นที่เป็นสาระสาคัญอันอาจจะกระทบต่อการดาเนินกิจการของบริษัท
6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภาพรวมทั้งคณะ และตนเองรายบุคคล ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่ กาหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส โดยให้ข้อคิดเห็นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุง กระบวนการกากับดูแลกิจการ การ
บริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน และการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
7. การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าบริการสอบบัญชี โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ขอบเขต ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ คุณภาพงาน ความน่าเชื่อถือ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในรอบบัญชีที่ผ่านมา รวมทั้ง
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จากัด ในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาหรับปีการเงินพ.ศ. 2564-2565 ที่เสนอมา โดยเห็นว่า
ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษทั ฯ
เป็นอย่างดี ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และส่งมอบงานตรง ตามเวลาอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดี
ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับค่าบริการสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ว

(นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. พลตารวจเอกบุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (NRC) มีหน้าที่สรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งยังร่วมกาหนดแนวทางในการ
ประเมินผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และทาหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยในระหว่างปี 2563-2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง มีผลการดาเนินงานโดยสรุป
ดังนี้
1. พิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยค านึงถึง
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ นอกจากนี้ยังคานึงถึงความหลากหลายและขนาดของคณะกรรมการ และจัดทาตารางความรู้ความ
ชานาญ เฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ
2. พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยได้ด าเนินการส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นน าในตลาดหลักทรัพย์ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่
ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD) รวมถึงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ในภาพรวม จึงมีมติให้กาหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลกรรมการตามหลักเกณฑ์เดิมต่อไปอีก 1 ปี
3. กาหนดและนาเสนอ “แผนการอบรมและพัฒนากรรมการ”
4. พิจารณาทบทวน “แผนการสืบทอดตาแหน่งและผลงานของผู้บริหารระดับสูง” ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
5. ติดตามผลการดาเนินงานและความคืบหน้าของเป้าหมายองค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย
6. กาหนด “แผนงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจาปี”
กล่าวโดยสรุปผลการดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา แผนงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการประชุมเพื่อติดตามงานใน
หน้าที่รับผิดชอบหลักๆ ที่กฎบัตรได้กาหนดไว้ได้ครบถ้วน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 มีคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 6 ท่าน*(เนื่องจาก
มีกรรมการอิสระ 1 ท่านลาออก จึงยังอยู่ในขั้นตอนการสรรหากรรมการอิสระมาทดแทนอีก 1 ท่าน) กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารบริษทั
4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัท 10 ท่าน ตามองค์ประกอบนี้ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ส าหรับ
ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อย ที่แสดงไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารนั้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประเมินว่ามีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทน ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(พลตารวจเอกบุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ)
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