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วิสัยทัศน ์

เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ 

พันธกิจ 

1. สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพื้นฐานของการพัฒนาระบบการเกษตรที่ยั่งยืน 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าสูง  

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและเติบโต 

4. พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ

ชุมชน 

5. ส่งเสริมงานด้านนวัตกรรม สนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนา เพื่อขยายตัวและเติบโตไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ท่ีมีศักยภาพ 
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ผู้น าในการผลิตพลังงานทดแทนที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

น ้าตาล 

ผลิตน ้าตาลเพื่อพลังงานของมนุษย์ 

ปุ๋ยอินทรีย์ 

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพลังงานของอ้อย และเกษตรอินทรีย์ 

สร้างสรรค์ 

พลังงานธรรมเพื่อทุกชีวิต 

ไฟฟ้า 

ผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพื่อพลังงานของการขับเคลื่อนเครื่องจักรและ

แสงสว่าง 

เอทานอล 

ผลิตเอทานอลเพื่อพลังงานของรถยนต์ 
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สารจากคณะกรรมการ 
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจน ้าตาลในประเทศไทยประสบความท้าทายจากสภาวะภัยแล้งต่อเนื่อง ท าให้ผลผลิตอ้อยในประเทศ

ไทยและน ้าตาลของโรงงานน ้าตาลทั่วประเทศลดลงอย่างมาก โดยมีปริมาณผลิตผลอ้อยทั่วประเทศในปีการผลิต 2563/2564 จ านวน 66.7 
ล้านต้น ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณต ่าที่สุดในรอบทศวรรษ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทน ้าตาลขอนแก่นได้ปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ์ภัยแล้งที ่ต่อ
เนื่องมาจากปี 2563  โดยยังคงรักษาสัดส่วนผลผลิตถือเป็นอันดับ 3 ของไทยหรือคิดเป็นร้อยละ 7.15 ในปีการผลิต 2563/2564 ที่ผ่านมา  
และมีผลก าไรจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน    

โดยภาพรวมผลการด าเนินงานในปี 2564 บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีผลก าไรจากการด าเนินงาน 
รวมจ านวน 616 ล้านบาท โดยมีก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) รวมจ านวน 2,223 
ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 811 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 โดยในปีนี้ ผลประกอบการของธุรกิจน ้าตาลถือว่าดีขึ้น แม้กิจการยังอยู่ใน
ภาวะภัยแล้งต่อเนื่องจากปีก่อน โดยแม้ปริมาณการขายน ้าตาลจะลดลงร้อยละ 27 แต่ราคาน ้าตาลโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 
23  ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการขายในช่องทางการจ าหน่ายที่มีส่วนต่างก าไรที่ดีและมีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าในอนาคต  อันได้แก่การขยาย
ฐานลูกค้าที่มีความต้องการน ้าตาลประเภทน ้าเชื ่อมคุณภาพสูงเพื่อการตอบสนองความต้อ งการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรม รวมถึงการบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงิน นอกจากนี้ธุรกิจโรงงานน ้าตาลที่สะหวันนะเขตในประเทศลาวก็มี
ผลประกอบการที่ดีขึ้นจากการปรับกลยุทธ์ในการผลิตและการจ าหน่ายประกอบกับราคาน ้าตาลที่ปรับตัวสูงขึ้น  ส่วนอีกธุรกิจหลักที่ท าให้
กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการโดยรวมที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน คือผลก าไรจากบริษัทร่วมหรือกลุ่มบริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน)  ที่มีการขยาย
ธุรกิจกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มออกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสินค้าชีวภาพมูลค่าสูงใน
ระหว่างปี รวมถึงประสบความส าเร็จในการน าบริษัทในกลุ่มคือ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในระหว่างปี 2564  

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายในฤดูปีการผลิต 2564/2565 ที่จะถึงนี้ บริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมน ้าตาล
ทรายประเมินว่าอยู่ในทิศทางที่ดี ทั้งในด้านปริมาณผลผลิตอ้อยและน ้าตาล รวมถึงแนวโน้มราคาน ้าตาลตลาดโลก โดยคาดการณ์ว่าปริมาณ
อ้อยเข้าหีบจะปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 25 โดยปรับตัวเพิ่มจาก 66.7 ล้านตัน ในปีการผลิต 2563/2564  เป็น ประมาณ 85-90 ล้าน
ตัน ในปีการผลิต 2564/2565 รวมถึงแนวโน้มราคาน ้าตาลทรายดิบตลาดโลก (ตลาดน ้าตาลนิวยอร์ค หมายเลข 11) คาดว่าจะมีระดับราคา
ระหว่าง 18-20 เซ็น/ปอนด์ ซึ่งจะท าให้ราคาน ้าตาลส่งออกโดยเฉลี่ยปรับตัวสูงข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของปริมาณอ้อย
ย่อมจะเป็นผลดีต่อผลประกอบการของธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นด้วยเช่นกัน 

ส าหรับกลุ่มเคเอสแอล ในปี 2564 นี้เป็นปีที่บริษัทด าเนินธุรกิจมาครบ 76 ปี ด้วยการยึดมั่นเป้าหมายการเป็นหนึ่งในผู้น าในการ
ผลิตน ้าตาล และผลผลิตพลอยได้อื่นจากการผลิตน ้าตาล รวมถึงการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และเป้าหมายการเป็นผู้น าทางด้านการบริหาร
ต้นทุนและประสิทธิภาพทางด้านการผลิต โดยน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบการผลิตและการจัดการ รวมทั้งการวาง
แผนการขยายธุรกิจท าให้บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยปัจจุบันในกลุ่มธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพได้
ขยายธุรกิจและก าลังการผลิตของกิจการในกลุ่มของบริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจะท าให้บีบีจีไอเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจและ
จ าหน่ายเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นต้น นอกจากน้ันยังมีโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เช่น โครงการโรงงานเอ
ทานอล และโครงการโรงงานผลิตไบโอแก๊สและระบบสาธารณูปโภคต่อเนื่อง เป็นต้น  

นอกจากนั้นในปี 2564 บริษัทได้ขยายช่องทางการจ าหน่ายน ้าตาลทรายขาวและน ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เพื่อจ าหน่ายแก่กลุ่ม
ลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด ในปัจจุบันได้จ าหน่ายผ่านทางห้างสรรพสินค้าแมคโคร และจะขยายสู่ห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์
มาร์เกตอื่นๆ เพื่อรองรับแผนการตลาดในการจ าหน่ายน ้าตาลในกลุ่มน ้าตาลคุณภาพพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน 
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Bonsucro เป็นปีท่ี 3 ซึ่งในปีนี้บริษัทได้ขยายพื้นท้ีอ้อย Bonsucro ให้กับเกษตรกรด้วย และในอนาคตบริษัทฯได้เตรียมผลติภณัฑ์อื่นๆ อาทิ
เช่น น ้าตาลทรายธรรมชาติ น ้าตาลออแกนิค น ้าตาลประเภท low GI (low glycemic index sugar)  และน ้าตาลในบรรจุภัณฑ์พิเศษอื่นๆ 
ต่อไป  

บริษัทยังคงส่งเสริมด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านโครงการ KSL Lean Management 2564 เป็นโครงการที่จะช่วยในการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจ านวนมาก มีพนักงานส่งผลงานเข้าประกวด
มากมาย โดยผลงาน “KW Signal Electrical Export และติดตั้งระบบควบคุมก าลังไฟฟ้าเสมือน” (VAR Control) และ ผลงาน “เครื่องชั่ง
รถบรรทุกแบบอัตโนมัติ” ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท  

ในด้านการด าเนินกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนนั้น บริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจทุกด้าน ส่วนในด้านสังคมนั้น บริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ประกาศไว้อย่างต่อเนื่อง และ
ยังคงให้ความส าคัญกับการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชนรอบโรงงานผ่านกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทให้
ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมผ่านการการจัดการพลังงานการควบคุมการปลดปล่อยสิ่งที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียใน
อุตสาหกรรมและการน าน ้าและวัสดุกลับมาใช้ใหม่ให้คุ ้มค่า ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทได้รับรางวัล Sustainability Disclosure 
Recognition ที่จัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ช่วยองค์กรยกระดับการเปิดเผยข้อมูลดา้นความยัง่ยืนที่ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มสีว่น
ได้เสียของกิจการ รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักส าคัญของการขับเคลื่อน
กลุ่มเคเอสแอลที่จะผลักดันและมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน 

ในปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ทั่วโลกยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยบริษัทเองได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยพื้นฐานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตที่องค์กรจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน และการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยบริษัทได้จัดสรรวัคซีน ชุดตรวจโค
วิด อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ และประกันโควิด ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และค านึงถึงความปลอดภัย
ของพนักงานเป็นหลัก  

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงเสมอมา และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดี บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นที่
จะพัฒนาต่อเนื่องเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่อไป    

นายมนู เลยีวไพโรจน ์
ประธานกรรมการ 

นายจ ารญู ชินธรรมมติร ์
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
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ส่วนที่ 1. การประกอบธุรกิจผลการด าเนินงาน 
 

1.โครงสร้างและการด าเนินของกลุ่มบริษัท 
 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึด

หลักกำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ภำยใต้นโยบำย
คุณภำพ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์
เรำคือนวัตกรรมพลังงำนธรรมชำติเพื่อทุกควำมต้องกำร   

 พันธกิจ 
1. สร้ำงรำยได้ให้แก่ชำวไร่ บนพื้นฐำนของกำรพัฒนำระบบกำรเกษตรที่ยั่งยืน 
2. พัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  
3. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร และระบบงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเติบโต 
4. พัฒนำกระบวนกำรและเทคโนโลยีกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ

ชุมชน 
5. ส่งเสริมงำนด้ำนนวัตกรรม สนับสนุนกำรท ำวิจัยและพัฒนำ เพื่อขยำยตัวและเติบโตไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ท่ีมีศักยภำพ 

 นโยบายคุณภาพ 
ผลิตน ้ำตำลทรำยคุณภำพสูง ด้วยประสิทธิภำพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลำ ลูกค้ำมั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
เป้ำหมำยระยะยำวในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท คือ กำรเป็นหนึ่งในผู้น ำในกำรผลิตน ้ำตำล ผลผลิตพลอยได้อื่นจำกกำรผลิต

น ้ำตำล รวมถึงกำรผลิตที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ซึ่งเห็นได้จำกนโยบำยในส่วนธุรกิจน ้ำตำลของบริษัท ได้แก่  “ผลิตน ้ำตำลทรำยคุณภำพสูง 
ด้วยประสิทธิภำพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลำ ลูกค้ำมั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค” ท ำให้โรงงำนน ้ำตำลทั้ง 5 โรงงำนภำยในกลุ่ม จัดได้ว่ำเป็น
กลุ่มโรงงำนน ้ำตำลล ำดับต้นของกลุ่มผู้ผลิตน ้ำตำลทั้งประเทศที่มีประสิทธิภำพกำรผลิตสูงและผลิตน ้ำตำลได้อย่ำงมีคุณภำพ   อีกทั้ง
ด้วยเป้ำหมำยกำรเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลพลอยได้อื่นจำกกำรผลิตน ้ำตำล  และกำรเห็นศักยภำพของธุรกิจต่อเนื่องจำกธุรกิจน ้ำตำล เช่น 
ธุรกิจเอทำนอล ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำ ท ำให้บริษัทมีกำรลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องมำโดยตลอด ทั้งกำรลงทุนโดยตรงและลงทุนผ่ำน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในกลุ่ม      
 

ในระยะสั้นบริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเป็นหนึ่งในผู้น ำทำงด้ำนกำรบริหำรต้นทุนและประสิทธิภำพทำงด้ำนกำรผลิต โดยน ำเอำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำประยุกต์ใช้กับระบบกำรผลิตและกำรจัดกำร  นอกจำกนี้ บริษัทเข้ำใจว่ำควำมเสี่ยงหลักของบริษัท คือ 
ปริมำณอ้อย   โรงงำนน ้ำตำลและธุรกิจต่อยอด ไม่สำมำรถอยู่รอดได้ถ้ำขำดอ้อยเข้ำหีบ  บริษัทจึงมีเป้ำหมำยที่จะช่วยลดต้นทุนกำร
ผลิตอ้อย  เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภำพกำรผลิตอ้อยของเกษตรกรชำวไร่อ้อย เพื่อให้เกษตรกรชำวไร่สำมำรถอยู่รอด รวมถึงกำรสร้ำง
ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมให้แก่เกษตรกรชำวไร่   
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
ธุรกิจน ้าตาล 
บริษัทได้พัฒนำเครื่องจักรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวมถึงกำรลงทุนต่อเนื่องเพื่อกำรเติบโตในกำรผลิตน ้ำตำลที่ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรมและกำรส่งออก โดยในช่วง 2 -3 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทลงทุนในเครื่องจักรผลิตน ้ำตำลประเภท
น ้ำเชื่อม (Liquid sugar) ซึ่งมุ่งเน้นกำรส่งมอบน ้ำเชื่อมที่มีคุณภำพสูงพร้อมกำรบริกำรที่ดี ให้แก่ลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรและ
เครื่องดื่มทั้งในและต่ำงประเทศ และวำงแผนต่อยอดในกำรจ ำหน่ำยน ้ำเชื่อมและผลิตภัณฑ์น ้ำตำลคุณภำพสูงอื่นในช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยอื่นเพิ่มเติม  

นอกจำกน้ี ตั้งแต่ปี 2563 บริษัทได้สร้ำงแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักต่อลูกค้ำรำยย่อยและผู้บริโภคผ่ำนทำงช่องทำงโมเดิร์นเทรดโดย
เริ่มต้นกำรจ ำหน่ำยผ่ำนห้ำง Makro และช่องทำงกำรขำยปลีกทั่วไป ในกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขำว น ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์และ
น ้ำตำลทรำยธรรมชำติ รวมถึงกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์พิเศษในขนำดบรรจุภัณฑ์เพื่อกำรขำยปลีก  เพื่อกำรวำงแผน
กำรตลำดในกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำลคุณภำพพิเศษอ่ืนๆ หรือผลิตภัณฑ์อื่นให้แก่ผู้บริโภคในอนำคต  

 
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
บริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) (“BBGI”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ KSL โดยประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจ

ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชีวภำพ ได้ขยำยธุรกิจและก ำลังกำรผลิตของกลุ่มกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง  ท ำให้กลุ่มบริษัท BBGI ถือเป็น
ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชั้นน ำของประเทศ โดยปัจจุบันถือเป็นผู้ผลิตเอทำนอลรำยใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย รวมถึงอยู่ในฐำนะ
ผู้ผลิตไบโอดีเซล ท่ีมีส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ในอันดับสำมของประเทศไทย  

ทั้งนี้ บริษัท BBGI ซึ่งก่อตั้งในปี 2560 ถือเป็นบริษัทร่วมที่มีศักยภำพในอนำคต อันเนื่องมำจำกกำรก่อตั้งที่มำจำกกำรควบ
บริษัท (Amalgamation) ระหว่ำงบริษัทในกลุ่ม บมจ. บำงจำก คอร์ปอเรชั่น และ KSL ในอัตรำส่วนร้อยละ 60 และร้อยละ 40 
ตำมล ำดับ ท ำให้มีห่วงโซ่อุปทำนที่สมบูรณ์ในด้ำนกำรจัดหำวัตถุดิบ กำรผลิตไปจนถึงกำรจ ำหน่ำย  ปัจจุบัน BBGI มีแผนกำรจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2565 โดยจะยังคงสถำนะกำรเป็นบริษัทร่วมของ KSL อยู่ภำยหลังกำรเข้ำจด
ทะเบียนดังกล่ำว  

ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่ำนมำ กลุ่มบริษัท BBGI ได้ด ำเนินกำรขยำยธุรกิจที่ส ำคัญ โดยสรุปได้ดังนี้ 
- กลุ่มบริษัท BBGI มีโรงงำนกำรผลิตเอทำนอล 3 แห่ง ปัจจุบันมีก ำลังกำรผลิตรวม 600,000 ลิตรต่อวัน โดยได้ลงทุนเพื่อ

กำรขยำยก ำลังกำรผลิตที่โรงงำนของบริษัทย่อย อ ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อีก 200,000 ลิตรต่อวัน ทั้งนี้ คำดว่ำ
จะสำมำรถเปิดด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์บำงส่วนได้ภำยในปี 2565 และสำมำรถผลิตได้เต็มก ำลังกำรผลิตในไตรมำสที่ 
1 ของปี 2566  ซึ่งจะท ำให้ก ำลังกำรผลิตโดยรวมจะเพิ่มเป็น 800,000 ล้ำนลิตรต่อวัน นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัท BBGI มี
โครงกำรโรงงำนผลิตไบโอแก๊สและระบบสำธำรณูปโภคต่อเนื่อง 2 แห่ง ประกอบด้วย อ ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
และอ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี คำดว่ำจะแล้วเสร็จในช่วงเวลำใกล้เคียงกัน 

- กลุ่มบริษัท BBGI ยังเป็นผู้ผลิตและผู้ค้ำไบโอดีเซลชั้นน ำของประเทศไทย โดยปัจจุบันมีก ำลังกำรผลิต 1.0 ล้ำนลิตรต่อ
วัน  

 -    ในปี 2563 ได้ลงทุนในบริษัท Manus Bio Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภำพมูลค่ำสูงระดับโลกในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อกำรลงทุนในนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพ 
BBGI 

- ในปี 2564 กลุ่มบริษัท BBGI น ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ำสู่ตลำด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภำพมูลค่ำสูง (High Value Bio-
Based Products หรือ HVP) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมที่มีส่วนผสมจำกแอสตำแซนธิน (Astra-Immu)  
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ภำยใต้แบรนด์ “BNaturePlus” และผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดมือมำตรฐำนเภสัชกรรม ตำมมำตรฐำนกำรผลิตจำก 
GMP HACCP โดยท ำกำรตลำดทั้งทำง Business-to-Business (B2B) และ Business-to-Customer (B2C) 

- ในช่วงปลำยเดือนกันยำยน 2564 บริษัท อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกัด (มหำชน) (UBE) ซึ่งเดิมเป็นบริษัทร่วมของ BBGI 
ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( IPO) เพื่อระดมทุนในกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ส่งผลให้ BBGI มี
สัดส่วนกำรถือหุ้นใน UBE ลดลงจำก 21.28% เหลือ 12.39% จึงท ำให้เปลี่ยนสถำนะจำกบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนใน
กลุ่มสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  

 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ภำยใต้กลุ่ม เคเอสแอล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำล

ทรำยใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทมีโรงงำนน ้ำตำลที่อยู่ภำยใต้กลุ่มธุรกิจทั้งหมด 5 โรงงำน โดยแบ่งสำยกำรผลิต
ออกเป็น 3 ภำค ดังนี ้

1. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงำน ได้แก่ บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) สำขำ อ ำเภอน ้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น และ สำขำ อ ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

2. ภำคตะวันตก จังหวัดกำญจนบุรี มี 2 โรงงำน ได้แก่ บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกัด และ บริษัท น ้ำตำลท่ำ
มะกำ จ ำกัด 

3. ภำคตะวันออกมี 1 โรงงำน คือ บริษัท น ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ ำกัด จังหวัดชลบุรี 
นอกจำกน้ี บริษัทมีโรงงำนน ้ำตำลที่ด ำเนินงำนอยู่ท่ีประเทศลำว 1 แห่ง ตั้งอยูใ่นเมืองสะหวันนะเขต 
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยผลิต ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นน ้ำตำลทรำย ซึ่ง

สำมำรถจ ำแนกประเภทได้ 6 ประเภท คือ น ้ำตำลทรำยดิบ (Raw Sugar), น ้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง (High Pol Sugar), น ้ำตำล
ทรำยขำว (White Sugar) น ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ (Refined Sugar) น ้ำตำลทรำยสีร ำ (Brown Sugar) และน ้ำเชื่อม (Liquid Sugar) 
และผลิตภัณฑ์เสริมที่เกี่ยวเนื่องที่ได้จำกกระบวนกำรผลติน ้ำตำลทรำยอีก เช่น กำกน ้ำตำล (Molasses) กำกอ้อย (Bagasses) และกำก
หม้อกรอง (Filter Cake)  โดยบริษัทได้ขยำยกำรลงทุนต่อยอดจำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำล เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (ดังแสดงในแผนภำพท่ี 
1) คือ 

(1) โรงงำนผลิตเอทำนอล ซึ่งใช้ผสมกับน ้ำมัน เป็นเชื้อเพลิงส ำหรับรถยนต์ ใช้วัตถุดิบคือ กำกน ้ำตำล และน ้ำอ้อย  (ปัจจุบันอยู่
ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน)) 

(2) โรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพ ใช้วัตถุดิบที่เป็นน ้ำเสียที่มำจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอล มำหมักให้ได้ก๊ำซชีวภำพเป็นเชื้อเพลิง
เสริมส ำหรับโรงไฟฟ้ำ (ปัจจุบันอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน)) 

(3) โรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำล (กำกหม้อกรอง) และน ้ำเสียที่มำจำก
กระบวนกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ และกำรผลิตเอทำนอล 

(4) โรงไฟฟ้ำ ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำล (กำกอ้อย) และก๊ำซชีวภำพที่ได้จำกโรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพ
เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และพลังไอน ้ำขำยให้กับโรงงำนในเครือและกำรไฟฟ้ำ 

 
 
 
 
 
 



                                                                                 รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน)  

11 

 

แผนภาพที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตน ้าตาลในปัจจุบันและโครงการที่ให้มูลค่าเพิ่มของบริษัท น ้าตาลขอนแก่น 
จ ากัด (มหาชน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้  

 -ไม่มี- 
1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค ามั ่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื ่อนไขการอนุญาตของ
ส านักงาน(ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดทรัพย์ทรัพย์  

 -ไม่มี- 
1.1.5 ข้อมูลบริษัท 
ชื่อ :    บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) 
ประเภทธุรกิจ :    ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย และผลพลอยได้อื่นๆ  
ผลิตภัณฑ์หลัก:  น ้ำตำลทรำยดิบ น ้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง น ้ำตำลทรำยขำว น ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ 
เลขทะเบียนบริษัท:    บมจ.0107547000214 
ที่ต้ังส านักงานใหญ:่     เลขท่ี 503 อำคำร เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ช้ัน 9 ถนนศรีอยุธยำ 
       แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
      โทรศัพท ์0-2-642-6191-9 โทรสำร 0-2642-6097 
ที่ต้ังโรงงาน :    43 หมู่ที่ 10 ถนนน ้ำพอง-กระนวน อ ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  40140 
(สาขา 1)              โทรศัพท์ (043)-432-902-6  โทรสำร (043)-441-056 
ที่ต้ังโรงงาน :    255 หมู่ที่ 4 ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 
(สาขา 2)     โทรศัพท์ (042)-810-931 โทรสำร (042)-810-931             
เว็บไซต์ :    www.kslgroup.com    
ทุนจดทะเบียน :     2,205,121,824 บำท  
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว :  2,205,116,309.50 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 4,410,243,648 หุ้น  

เป็นหุ้นท่ีเรียกช ำระแล้ว  4,410,232,619 หุ้น  มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 
 

http://www.kslgroup.com/
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1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

ช่ือบริษัท 

%  
กำรถือ
หุ้นของ
บริษัท 

ปี 2564  
 

ปี 2564 ปี 2563  ปี 2562  

รำยได ้

(ล้ำนบำท) 
% 

รำยได้

(ล้ำนบำท) 
% 

รำยได้

(ล้ำนบำท) 
% 

1. บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) บริษัทแม ่ 5,345 34% 6,267 35% 11,224 43% 

2. บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกัด 90.21% 1,598 10% 1,664 9% 2,395 9% 

3. บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกัด 95.78% 2,504 16% 3,029 17% 3,298 13% 

4. บริษัท น ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ ำกัด 98.61% 464 3% 492 3% 571 2% 

5. บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอรต์เทรดดิ้ง 
จ ำกัด 

79.55% 8 0% 16 0% 19 0% 

6. บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด 100.00% 2,082 13% 2,579 15% 3,588 14% 

7. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล  
ซัพพลำยส์ จ ำกดั 

100.00% 186 1% 149 1% 360 1% 

8. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกัด 91.02% 136 1% 164 1% 190 1% 

9. บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์  
เทรดดิ้ง จ ำกัด 

100.00% 2,847 18% 2,901 16% 3,822 15% 

10. Koh Kong Plantation Co., Ltd. * 80.00% - 0% - 0% 12 0% 

11. Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 88.02% - 0% 1 0% 45 0% 

12. บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขต จ ำกัด  98.00% 452 3% 498 3% 309 1% 

13.  Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00% - 0% - 0% - 0% 

14. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ำกัด 100.00% - 0% - 0% - 0% 

15. บริษัท คุณชวน จ ำกัด  99.97% - 0% - 0% - 0% 

รวม  15,622 100% 17,760 100% 25,833 100% 

หักรายการระหว่างกัน   -5,152  -5,907  -7,978  

รวมรายได้   10,470   11,853   17,855   

  * ถือทำงอ้อมผ่ำน   Wynn In Trading  Co., Ltd 

(ค ำอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ และผลกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกิจ โปรดดู ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน) 

 

 
 
 



                                                                                 รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน)  

13 

 

1.2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์หลัก : น ้าตาล 
น ้าตาล : ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

บริษัทเป็นกลุ่มบริษัทน ้ำตำลในประเทศไทยที่ได้ผ่ำนกำรตรวจรับรองระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพตำม “มำตรฐำน SQF 
2000”, “มำตรฐำน ISO 9001 Version 2000” รวมทั้ง “มำตรฐำนระบบวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม” หรือ HACCP 
น ้ำตำลทรำยที่ กลุ่มบริษัทผลิตสำมำรถจ ำแนกได้ตำมประเภทและเกรดของควำมบริสุทธ์ิของน ้ำตำลเป็น 6 ชนิด ได้แก ่

น ้ำตำลทรำยดิบ (Raw Sugar)  - เป็นน ้ำตำลทรำยมีค่ำสีสูงกว่ำ 1,500 ICUMSA สีจะมีลักษณะเป็นสีน ้ำตำลเข้ม มีสิ่งสกปรก
เจือปนสูง ควำมบริสุทธิ์ต ่ำ กำรขนถ่ำยจะขนถ่ำยในลักษณะเป็น BULK ไม่ได้ใส่ในกระสอบ น ้ำตำลชนิดนี้ไม่สำมำรถน ำไปบริโภค
โดยตรงได้  ผู้ซื้อจะต้องน ำน ้ำตำลไปผ่ำนกระบวนกำรรีไฟน์ หรือท ำให้บริสุทธ์ิก่อนเพื่อผลิตเป็นน ้ำตำลทรำยขำวหรือน ้ำตำลทรำยขำว
บริสุทธ์ิ    

น ้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง (High Pol Sugar)  - เป็นน ้ำตำลทรำยมีค่ำสีอยู่ระหว่ำง 1,000 - 1,500 ICUMSA ไม่สำมำรถ
น ำไปบริโภคได้โดยตรง กำรขนส่งลักษณะเป็น BULK  รำคำจะถูกกว่ำน ้ำตำลทรำยขำว และน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ  

น ้ำตำลทรำยสีร ำ (Brown sugar) - เป็นน ้ำตำลทรำยขำวชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเกล็ดใส สีน ้ำตำลอ่อน มีเกล็ดขนำดเล็ก 
และมีควำมชื้นน้อยกว่ำน ้ำตำลทรำยดิบ 

น ้ำตำลทรำยขำว (White Sugar) -  เป็นน ้ำตำลทรำยมีค่ำสีประมำณ 46 - 200 ICUMSA มีค่ำโพลำไรเซชั่นไม่น้อยกว่ำ 
99.50 ดีกรี น ้ำตำลประเภทน้ีโดยทั่วไปเป็นน ้ำตำลทรำยที่ประชำชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรที่
ต้องกำรควำมบริสุทธ์ิปำนกลำง   

น ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ (Refined Sugar) - เป็นน ้ำตำลทรำยมีค่ำสีไม่เกิน 45 ICUMSA มีลักษณะเด่นคือมีควำมบริสุทธิ์สูง 
เป็นน ้ำตำลที่นิยมใช้ในอุตสำหกรรมที่ต้องใช้น ้ำตำลที่มีควำมบริสุทธ์ิมำก เช่น อุตสำหกรรมยำ เครื่องดื่มประเภทน ้ำอัดลมและเครือ่งดื่ม
บ ำรุงก ำลัง  

น ้ำเช่ือม (Liquid Sugar) - เป็นน ้ำตำลที่ได้จำกกำรแปรสภำพของผลึกน ้ำตำล เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่ำสีไม่เกิน 35 ICUMSA 
และมีควำมเข้มข้นประมำณ 66.5 - 67.50% มีลักษณะเด่นคือมีควำมบริสุทธ์ิสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมน ำมำใช้ในอุตสำหกรรมเพื่อควำม
สะดวกในกระบวนกำรผลิต  เช่น เครื่องดื่มประเภทน ้ำอัดลมและเครื่องดื่มบ ำรุงก ำลัง  

             ภำยหลังจำกที่มีกำรผ่ำนกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลแล้ว ของเหลวที่เหลือที่ไม่สำมำรถท ำให้เป็นเม็ดน ้ำตำลได้ หรือต ่ำกว่ำ
จุดคุ้มทุนที่จะไปท ำเป็นน ้ำตำลเรียกว่ำกำกน ้ำตำล กำกน ้ำตำลจัดเป็นผลพลอยได้จำกกำรผลิตน ้ำตำลทรำยที่ยังมีมูลค่ำโดยทั่วไปจะมี
ส่วนประกอบของสำรต่ำงๆ คือ น ้ำ 20% น ้ำตำลซูโครส 30% น ้ำตำลอินเวอร์ท 32%  อินทรีย์สำรซึ่งไม่ใช่น ้ำตำล 12% และ เถ้ำ 6% 
และในปริมำณอ้อย 1 ตัน โรงงำนน ้ำตำลจะได้ผลผลิตกำกน ้ำตำลประมำณ 45 - 50 กิโลกรัม ดังนั้นผลผลิตกำกน ้ำตำลในแต่ละปีจะมี
มำกน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมำณอ้อยเข้ำหีบของโรงงำนน ้ำตำลในแต่ละปี กำกน ้ำตำลสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงกว้ำงขวำงใน
อุตสำหกรรมชีวะเคมี (Biochemistry Industry) ซึ่งได้แก่ อุตสำหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้มกลั่นสุรำ อุตสำหกรรมผลิตยีสต์  
อุตสำหกรรมผลิตผงชูรส อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ (โดยผสมกับมันส ำปะหลังและชำนอ้อย) อุตสำหกรรมผลิตน ้ำส้มสำยชู อุตสำหกรรม
ผลิตซีอิ๊วและซอสปรุงรสต่ำงๆ ซึ่งถือเป็นอุตสำหกรรมปลำยน ้ำของกำรผลิตน ้ำตำล 

ส ำหรับของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จะมีกำกอ้อยและกำกหมอ้กรอง   กำกอ้อย เป็นส่วน
ของอ้อยที่ได้จำกกระบวนกำรหีบอ้อยจำกชุดลูกหีบชุดสุดท้ำย โดยปัจจุบันบริษัทใช้กำกอ้อยเป็นเชื้อเพลิงส ำหรับผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ำ
เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตน ้ำตำล และจ ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำ ส่วนกำกหม้อกรอง เป็นกำกท่ีได้จำกกระบวนกำรกรองตะกอนในระบบ
สูญญำกำศ กำกหม้อกรองที่ได้สำมำรถน ำไปเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตปุ๋ยเพื่อกำรเกษตรทั่วไป ในอดีตบริษัทให้กำกหม้อกรองดังกล่ำวแก่
ชำวไร่อ้อยที่น ำอ้อยมำส่งโรงงำนเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรปลูกอ้อยในพื้นที่ใกล้เคียง และปัจจุบันภำยหลังจำกที่บริษั ทย่อยเริ่มด ำเนิน
กิจกำรผลิตแอลกอฮอล์และสำรเคมีต่อเนื่อง  น ้ำเสียที่ได้จำกโรงงำนจะสำมำรถน ำไปผสมกับกำกหม้อกรอง ผ่ำนกระบวนกำรย่อย
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สลำย (BIODECOMPOSE) ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภำพเหมำะสมแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อย ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรท ำธุรกิจที่
ครบวงจร 

 
2.การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
น ้าตาล : การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
ภาพรวมการตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศ 
 ภำพรวมของตลำดน ้ำตำลโลกนั้น ผลผลิตน ้ำตำลโลก ฤดูกำรผลิต 2563/64 มีประมำณ   183.43 ล้ำนตัน (ปริมำณน ้ำตำล
ทรำยดิบ) ลดลงเกือบ 5 ล้ำนตัน หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 2.78  เมื่อเทียบกับฤดูกำรผลิต 2562/63 ในขณะเดียวกันควำมต้องกำร
บริโภคโลกรวมเท่ำกับ 184.27 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตรำร้อยละ 1.74  เมื่อเทียบกับฤดูกำรผลิต 2562/63 โดยปริมำณน ้ำตำล
คงเหลือปลำยปีลดลงเล็กน้อยจำกระดบั 73.32 ล้ำนตัน ในฤดูกำรผลิต 26562/63 เป็น 71.64 ล้ำนตัน ในฤดูกำรผลิต 2563/64 ซึ่งคิด
เป็นอัตรำร้อยละ 2.35 ของปริมำณควำมต้องกำรบริโภค ตัวเลขจำก F.O. Licht โดยผลผลิตทั่วโลกคำดกำรณ์ว่ำจะขำดดุลเล็กน้อย 
ทั้งนี้ควำมต้องกำรบริโภคน ้ำตำลในปี 2564 ยังชะลอตัวสืบเนื่องมำจำกปี 2563 จำกโรคระบำด Covid-19 ท ำให้กำรบริโภคชะลอตัว 
อันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำด กำรล็อกดำวน์ กำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนลดลง และในบำงประเทศยังมีสต๊อกน ้ำตำลอยู่ค่อนข้ำง
สูง ประกอบกับผู้ผลิตรำยใหญ่ของโลก บรำซิล พบกับสภำวะที่แห้งแล้งอย่ำงรุนแรง จึงส่งผลให้ปี 2564 รำคำน ้ำตำลตลำดโลกปรับตัว
ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง    
 
แผนภาพที ่2.1: ดุลน ้าตาลโลก (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 
ประมำณกำรขำดดุลอยู่ท่ี 1.14 ล้ำนตันน ้ำตำล อันเนื่องมำจำกปัญหำภัยแล้งในประเทศผู้ผลิตหลักๆ อย่ำงเช่น บรำซิล ไทย อินเดีย ซึ่ง
อ้อยเป็นพืชที่ต้องกำรน ้ำ จึงจ ำเป็นต้องมีน ้ำเพียงพอ จึงจะส่งผลให้ได้ผลผลิตที่ดี ดังนั้นหำกมีน ้ำไม่เพียงพอจะส่งผลต่อกำรเจริญเติบโต
ของอ้อย และอำจจะท ำให้อ้อยมีควำมหวำนลดลง ส่งผลให้ผลผลิตน ้ำตำลที่ได้ลดลง 
 ประเทศไทยถือว่ำเป็นประเทศ ที่มีศักยภำพกำรผลิต เป็นประเทศผู้ผลิต และผู้ส่งออก น ้ำตำลที่ส ำคัญ มีศักยภำพในกำรผลิต ใน
ปี 2564 ไทยมีพื้นที่ในกำรเพำะปลูกอ้อยทั้งสิ้น 10.86 ล้ำนไร่ โดยลดลงจำกปีกำรผลิต 2562/63 จ ำนวน 1.09 ล้ำนไร่ เนื่องจำกรำคำ
อ้อยตกต ่ำต่อเนื่อง ท ำให้เกษตรกรหันไปปลูก พืชอื่นทดแทนท่ีมีรำคำดีกว่ำ มีโรงงำนน ้ำตำลทรำยทั้ง 57 แห่งในฤดูกำรผลิตปี 2563/64 
โดยมีกำรหีบอ้อยรวม 112 วัน โดยมีอ้อยเข้ำหีบท่ัวประเทศท่ี 66.65 ล้ำนตัน ปริมำณน ้ำตำล 8.24 ล้ำนตัน ควำมหวำนเฉลี่ย 12.91 ซี
ซีเอส โดยเป็นอ้อยสดรวมประมำณ 49.08 ล้ำนตัน หรือเฉลี่ย 74% ของอ้อยรวม อ้อยไฟไหม้ 17.6 ล้ำนตัน คิดเป็น 26% ผลผลิต
น ้ำตำลเฉลี่ย 113.57 กิโลกรัมต่อตันอ้อย อย่ำงไรก็ตำม มีแนวโน้มว่ำฤดูหีบปี 2564/65 ปริมำณอ้อยจะเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ 80 กว่ำล้ำน
ตันได้ อันเนื่องจำกรำคำน ้ำตำลทรำยตลำดโลกยังคงอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ 
 ผลผลิตน ้ำตำลของไทย ถือเป็นน ้ำตำลที ่มีคุณภำพสูง มำจำกอ้อยซึ่งเป็นพืชที่ สำมำรถใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย 
นอกเหนือจำกกำรผลิตน ้ำตำลยังสำมำรถเป็นแหล่งพลังงำนทดแทนท่ีส ำคัญคือ เอทำนอล นอกจำกน้ี ส่วนท่ีเหลือของ อ้อยยังสำมำรถ
ใช้ท ำผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่นบรรจุภัณฑ์จำกชำนอ้อย หรือใช้ในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ แต่เนื่องจำกกำรผลิตที่มีต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้น และ
ผลผลิตต่อไร่น้อยกว่ำเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง อย่ำงเช่น บรำซิล ออสเตรเลีย และอินเดีย นอกจำกนี้ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยของไทย
เป็นเกษตรกรรำยเล็ก ท ำให้กำรใช้รถตัดอ้อยในกำรเก็บเกี่ยวไม่คุ้มค่ำเพรำะรถตัดอ้อยมีรำคำสูง ส่งผลให้เกิดกำรตัดอ้อยไฟไหม้ ซึ่ง
ส่งผลต่อคุณภำพอ้อยที่จะเข้ำสู่โรงงำนน ้ำตำล และส่งผลต่อรำยได้ของ เกษตรกรชำวไร่อ้อย แต่ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำนี้ รัฐมีนโยบำย
ชัดเจนส่งเสริมกำรตัดอ้อยสดจึงส่งผลให้ปริมำณอ้อยตัดสดในปีนี้มีสัดส่วนท่ีสูงขึ้น  
 ในปี 2564 ซึ่งเป็นที่เดิมคำดกำรณ์ไว้อยู่แล้วว่ำ ผลผลิตจำกประเทศไทย และประเทศอินเดียจะลดลง เนื่องจำกสภำพ
อำกำศแห้งแล้ง นอกจำกน้ันประเทศบรำซิลยังได้รับผลกระทบจำกสภำวะอำกำศ จึงส่งผลให้ผลผลิตจำกบรำซลิ ลดลงมำกถึง 8-9 ล้ำน
ตันน ้ำตำล ส่วนของรำคำปรับตัวเทรดสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกระดับรำคำที่ 15 เซนต์ต่อปอนด์ ช่วงต้นปีปรับตัวขึ้นมำสูงสุดที่ 20-21 
เซนต์ต่อปอนด์  และในช่วงไตรมำสที่ 2 และ 3 ปี 2564 ระดับรำคำ ลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ท่ี 18-19 เซนต์ต่อปอนด์ ต่อเนื่องมำถึง
ช่วงปลำยปี 2564 ถือว่ำรำคำน ้ำตำลอยู่ในระดับที่ดีตลอดทั้งปี 2564 โดยปัจจัยหลักมำจำกสภำวะอำกำศที่แห้งแล้งในประเทศผู้ผลิต
หลักๆ และกองทุน นักเก็งก ำไร ทยอยเข้ำเปิดสถำนะซื้ออย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี  
 ในส่วนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศจึงส่งผลต่อรำคำน ้ำตำล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรำคำอ้อยขั้นสุดท้ำยและ
ผลตอบแทนกำรผลิตขั้นสุดท้ำย รวมถึงส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพของอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำยของไทยทั้งระบบ  กระแส
สังคมที่นิยมกำรรักสุขภำพ ท ำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มลดกำรบริโภคน ้ำตำลจำกอ้อย หรือใช้สำรทดแทนควำมหวำนจำกผลิตภัณฑ์อื่นท่ี
ไม่ใช่น ้ำตำลจำกอ้อย 
   จะเห็นได้ว่ำ รำคำน ้ำตำลในช่วง 2 - 3 ปีท่ีผ่ำนมำมีควำมผันผวนค่อนข้ำงมำก  เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศที่แปรปรวน กำร
เกิดอุทกภัย ภัยแล้งหรืออำกำศหนำวจัด ล้วนส่งผลกระทบต่อปริมำณน ้ำตำลในตลำดและรำคำน ้ำตำล นอกจำกนี้ ยังต้องค ำนึงถึง
ปริมำณสต็อกน ้ำตำลโลกว่ำอยู่ที่ระดับเหมำะสมหรือไม่ ปริมำณกำรผลิต และกำรใช้เอทำนอล  ปริมำณกำรเข้ำเก็งก ำไรของกองทุน 
และนโยบำยภำครัฐในประเทศของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ส ำคัญ ที่จะส่งผลต่อรำคำน ้ำตำลตลำดโลกเช่นกัน  
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แผนภาพที่ 2.2: แสดงราคาน ้าตาลตลาดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ปี 
 

 
ในส่วนของช่องทางการขายต่างประเทศ มีการขาย 

(1) กำรขำยผ่ำนเทรดเดอร์ (Traders) เช่น บริษัทเทรดเดอร์ต่ำงชำติ เทรดเดอร์จะเสนอขำยน ้ำตำลไทยไปให้ผู้ซื้อที่ประเทศ
ปลำยทำงในต่ำงประเทศ ในกำรขำยให้กับเทรดเดอร์ ถือเป็นกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของคู่สัญญำในเรื่องของกำร
เก็บเงินไม่ได้ และลดควำมยุ่งยำกในกำรจัดกำรเรื่องกำรขนส่งทำงเรือไปยังประเทศปลำยทำง โดยเง่ือนไขกำรขำยส่งออกจะ
เป็น Free on Board ณ ท่ำเรือกรุงเทพ หรือท่ำเรือแหลมฉบัง ซึ่งโรงงำนน ้ำตำลในประเทศไทยจะรับผิดชอบกำรขนส่ง ถึง
ท่ำเรือที่ส่งออกในประเทศไทยเท่ำน้ัน 

(2) กำรส่งออกผ่ำนชำยแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น ประเทศกัมพูชำ,  ประเทศลำว, ประเทศเมียนม่ำ โดยขำยให้กับผู้ค้ำ
น ้ำตำลชำยแดน เพื่อกำรส่งมอบไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนท่ีมีชำยแดนติดกัน  

(3) กำรขำยให้กับผู้ผลิตสินค้ำเพื่อกำรส่งออกในประเทศที่ใช้น ้ำตำลเป็นวัตถุดิบ  เนื่องจำกรำคำน ้ำตำลภำยในประเทศสูงกว่ำ
รำคำน ้ำตำลต่ำงประเทศ  ท ำให้ผู้ผลิตที่ใช้น ้ำตำลเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ำของตน เพื่อน ำไปส่งออกไม่สำมำรถแข่งขันกับ
ผู้ผลิตรำยอื่นในตลำดโลกได้  ดังนั้นเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร และเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ทำงภำครัฐจึงเปิดโอกำสให้ผู้ผลิตสินค้ำเพื่อกำรส่งออกสำมำรถขออนุญำตซื้อน ้ำตำลได้ที่รำคำน ้ำตำลตลำดโลก โดย
อยู่ภำยใต้เง่ือนไขท่ีทำงภำครัฐก ำหนด 
 

 ภาพรวมการตลาด และภาวะอุตสาหกรรมในตลาดในประเทศ 
ควำมต้องกำรบริโภคน ้ำตำลในประเทศอยู่ท่ี 2.2 ล้ำนตัน ถือว่ำลดลง สำเหตุหลักๆ อันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด 

19 ปริมำณกำรจ ำหน่ำยของน ้ำตำลไทย ในประเทศแบ่งคร่ำวๆ เป็นควำมต้องกำรของผู้บริโภคโดยตรง 58% ที่เหลืออีก 42% เป็น
ควำมต้องกำรใช้ในอุตสำหกรรมต่อเนื่อง (ทำงอ้อม) อำทิ เครื่องดื่ม ถือเป็นผู้ใช้หลักๆ รองลงมำเป็นอำหำร และผลิตภัณฑ์นม โดย
สัดส่วนกำรขำยน ้ำตำลของกลุ่มบริษัท น ้ำตำลขอนแก่น มุ่งเน้นกำรขำยให้อุตสำหกรรมต่อเนื่องเป็นหลัก และในปี 2564 ที่เพิ่งจบไป 
ทำงบริษัทก็มีกำรจัดจ ำหน่ำยเข้ำแม็คโคร   ในช่องทำงของโมเดิร์นเทรด โดยมีน ้ำตำลทรำยขำว และน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ แบบแพ็ค 
1 กก. เพื่อเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกให้แก่ผู้บริโภค เช่นกัน    
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สภาวะการแข่งขัน และคู่แข่งขันในประเทศ  
ในปี 2564 ประเทศไทยมีโรงงำนน ้ำตำลที่เดินเครื่องผลิตจ ำนวน 57 โรง โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงงำนน ้ำตำลซึ่งเป็นผู้ผลิตรำย

ใหญ่ของประเทศไทยได้เป็น 6 กลุ่มใหญ่ และที่เหลือเป็นผู้ผลิตรำยย่อย จ ำนวนของโรงงำนน ้ำตำลปัจจุบันถูกควบคุมจำกทำงภำครัฐ
โดยผู้ประกอบกำรโรงงำนน ้ำตำลต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย และกรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรม
ก่อน จึงจะสำมำรถขยำยก ำลังกำรผลิต หรือย้ำยฐำนกำรผลิต หรือสร้ำงโรงงำนน ้ำตำลแห่งใหม่ได้ 

ฤดูกำรหีบอ้อย เพิ่งเริ่มเมื่อเดือนธันวำคมของแต่ละปี จนถึงประมำณต้นเดือนเมษำยน   ส ำหรับกำรปีกำรผลิต 2564/65 
ประมำณกำรณ์อ้อยเข้ำหีบ ของประเทศไทยมำกกว่ำ 80 ล้ำนตัน โดยกลุ่มโรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น มุ่งที่จะถือครองส่วนแบ่งของอ้อย 
อยู่ร้อยละ7.15 ทั้งกลุ่ม 
 
ตารางที่ 1: ยอดขายน ้าตาล และสัดส่วนการขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง 

 

ไฟฟ้าและไอน ้า : การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
 ไฟฟ้ำที่ผลิตได้จะขำยให้กับโรงงำนในเครือ KSL เพื่อใช้ในกำรผลิตน ้ำตำลและเอทำนอลเป็นอันดับแรก ส่วนที่เหลือเกือบ
ทั้งหมดจึงจะขำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต (กฟผ) และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ) ผ่ำนสัญญำซื้อขำยระยะยำว จึงไม่มีกำรแข่งขันทำง
กำรตลำดและมีผู้รับซื้อที่แน่นอน  โดยจะเป็นกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศท้ังหมด 
 
ตารางที่ 2: ยอดขายและราคาขายเฉลี่ยของไฟฟ้า ใน 3 ปีย้อนหลัง 

 
 
 

3.การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
3.1 น ้าตาล : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ 

นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงำนจัดเป็นหัวใจส ำคัญอันดับต้นๆ ของโรงงำนน ้ำตำล เนื่องจำกสภำวะในปัจจุบันที่
อุตสำหกรรมน ้ำตำลมีก ำลังกำรผลิตรวมมำกกว่ำปริมำณอ้อยที่มีในประเทศท ำให้ทุกโรงงำนน ้ำตำลต้องหำอ้อยมำป้อนโรงงำนให้ได้มำก
ที่สุดเพื่อลดต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ต่อหน่วยลง ปัจจุบันวิธีหลักที่กลุ่มโรงงำนน ้ำตำลใช้เพื่อกำรจัดหำวัตถุดิบคือระบบกำรให้กำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่ชำวไร่ หรือเป็นท่ีรู้จักกันในอุตสำหกรรมในระบบ “เกี๊ยว”  ระบบกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินของโรงงำน

ปริมาณ 

(ตนั)

ราคาเฉล่ีย

(บาทต่อตนั)

จ านวนเงิน

(ล้านบาท)

ปริมาณ 

(ตนั)

ราคาเฉล่ีย

(บาทต่อตนั)

จ านวนเงิน

(ล้านบาท)

ปริมาณ 

(ตนั)

ราคาเฉล่ีย

(บาทต่อตนั)

จ านวนเงิน

(ล้านบาท)

ยอดรวมการขายน ้าตาล 505,188     15,553         7,857             693,830      12,717         8,823             1,255,593    11,084            13,917        
ขายในประเทศ 172,044    17,630        3,033           164,067     17,535        2,877           230,145      16,431          3,781        
ขายต่างประเทศ 333,144    14,481        4,824           529,762     11,225        5,946           1,025,448    9,884            10,135       

% ปริมาณการขายในประเทศ / ปริมาณการขายรวม 34% 24% 18%

2563

ยอดขายและราคาขาย

25622564

2564 2563 2562

ยอดขาย (เมกะวตัต-์ชัว่โมง) 315,225          330,882          372,481          

ราคาขายเฉล่ีย (บาท/เมกะวตัต-์ชัว่โมง) 3,202              3,191              2,952              
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จะเป็นกำรท ำสัญญำซื้ออ้อยล่วงหน้ำจำกเกษตรกรโดยที่เกษตรกรจะสำมำรถขอเงินกู้จำกโรงงำนน ้ำตำลเพื่อน ำไปใช้ในกำรลงทุนปลูก
อ้อย เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชำวไร่จะน ำอ้อยมำส่งให้แก่โรงงำนและโรงงำนจะหักค่ำอ้อยดังกล่ำวจำกเงินกู้ที่ได้ให้แก่เกษตรกรแต่ละรำยไป   

กลยุทธ์ที่ผ่ำนมำที่บริษัทใช้ในกำรจัดหำวัตถุดิบคือกำรท ำให้ชำวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยให้กับโรงงำนได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะ
ยำวซึ่งจะท ำให้ชำวไร่อ้อยมีแรงจูงใจที่จะปลูกอ้อยเพื่อป้อนโรงงำนต่อไปและเป็นกำรเติบโตไปพร้อมกับโรงงำน  นโยบำยหลักของ
บริษัทที่ใช้โดยเฉพำะที่ภำคอีสำนคือ “ชำวไร่ร ่ำรวย โรงงำนรุ่งโรจน์ ชุมชนชื่นชอบ”  ซึ่งเป็นนโยบำยที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงและส่งเสริม
อำชีพระยะยำวให้แก่ชำวไร่อ้อยและเป็นระบบที่ตัดตัวกลำงหรือ “หัวหน้ำโควตำ” ออกไปท ำให้บริษัทสำมำรถรู้ถึงปัญหำของชำวไร่ได้
โดยตรงและสำมำรถให้กำรช่วยเหลือชำวไร่ได้  อีกทั้งบริษัทยังให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนเครื่องมือ วิชำกำรและปัจจัยกำรผลิตเช่นให้
เงินกู้เพื่อซื้อรถขนอ้อยแก่ชำวไร่รำยย่อยกำรให้กำกหม้อกรองแก่ชำวไร่เพื่อน ำไปใช้เป็นปุ๋ยส ำหรับกำรปลูกอ้อยโดยไม่คิดมูลค่ำ กำรส่ง
ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนเกษตรมำให้ควำมรู้ในเรื่องกำรปลูกอ้อย กำรป้องกันและกำรก ำจัดศัตรูพืช กำรกระท ำดังกล่ำวจัดเป็นกลยุทธ์ที่ท ำ
ให้บริษัทมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชำวไร่และก่อให้เกิดกำรเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่ำงเป็นระบบ 

 
นโยบายการผลิต 

บริษัทมุ่งเน้นกำรผลิตน ้ำตำลทรำยขำวและน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ให้ได้มำกที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถหำตลำดได้ เนื่องจำกสินค้ำ
ดังกล่ำวเป็นสินค้ำ ที ่มีรำคำขำยสูงและให้ผลตอบแทนก ำไรมำกกว่ำ  นอกจำกนี้ บริษัทยังคงนโยบำยกำรปรับปรุงและพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรผลิตโดยกำรที่บริษัทมีประสิทธิภำพกำรผลิตที่ดี สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรม จะช่วยให้บริษัทมีต้นทุนต่อหน่วย
ลดลง  เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน 

 
นโยบายการตลาด 

บริษัทมุ่งเน้นกำรขำยตรงให้กับภำคอุตสำหกรรมโดยบริษัทให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพของสินค้ำและกำรส่งมอบที่ตรงเวลำ โดย
ลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมเครื่องดื่มและขนมหวำนเป็นหลัก   

นอกเหนือจำกกลยุทธ์กำรมุ่งเน้นกำรขำยให้กับภำคอุตสำหกรรมแล้ว บริษัทเองยังให้ควำมส ำคัญกับกำรขำยน ้ำตำลให้กับ
ผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อกำรส่งออก (re-exporter) เนื่องจำกกำรขำยน ้ำตำลให้กลุ่มผู้ผลิตดังกล่ำวบริษัทจะ
ได้รับผลตอบแทนท่ีดีกว่ำกำรขำยส่งออกท่ัวๆ ไปเนื่องจำกต้นทุนค่ำขนส่งท่ีถูกกว่ำ 
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญของกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลทรำยจะเกิดจำกน ้ำเสียที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต และฝุ่นขี้เถ้ำที่
เกิดจำกกำรเผำไหม้ของหม้อไอน ้ำ  ซึ่งบริษัทได้ค ำนึงถึงและหำมำตรกำรป้องกันต่ำงๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม  

 
น ้าตาล : งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไม่มี – 
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3.2) ไฟฟ้าและไอน ้า : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ 

กำรจัดหำวัตถุดิบถือได้ว่ำเป็นส่วนส ำคัญในกำรประกอบธุรกิจไฟฟ้ำ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงงำนไฟฟ้ำของบริษัทที่ใช้เชื้อเพลิง
หลักคือกำกอ้อย   ต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ำจะขึ้นกับปริมำณอ้อยเข้ำหีบของบริษัทและต้นทุนเชื้อเพลิงทำงเลือกอื่น (ในกรณีกำก
อ้อยไม่เพียงพอ) ทั้งนี้ ในแต่ละปีบริษัทได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมโดยกำรจัดซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลจำกภำยนอกมำรองรับ  เช่น กำรซื้อ
กำกอ้อยจำกโรงงำนน ้ำตำลข้ำงเคียง รวมถึงกำรซื้อไม้สับ หรือ ใบอ้อย หรือ กะลำมะพร้ำว หรือพืชชีวมวลอื่น เป็นต้น 
 
นโยบายการผลิต 

 (1) กำรมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิต 
บริษัทมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตให้ต ่ำที่สุด  โดยต้นทุนของกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำและไอน ้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุน

เชื้อเพลิง และค่ำเสื่อมรำคำ  ดังนั้นกำรใช้เชื้อเพลิงอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น  นอกจำกนี้ กำรผลิตให้มี Economy of 
Scale ก็จะเป็นกำรช่วยลดค่ำใช้จ่ำยคงท่ีต่อหน่วยลงมำ   

(2) กำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต 
ในกำรที่บริษัทมีเชื ้อเพลิง คือ กำกอ้อยเป็นของตนเอง  ดังนั ้นกำรควบคุมคุณภำพของเชื ้อเพลิงให้เหมำะสม เพื่อเกิด

ประสิทธิภำพกำรใช้เชื้อเพลิงให้ดีที่สุด  เช่น กำรจัดกำรด้ำนกำรลดควำมชื้นของวัตถุดิบผ่ำนระบบ Bagasse Dryer หรือกำรสร้ำง
หลังคำขึ้นปกคลุมเพื่อบังฝน รวมถึงกำรพัฒนำเครื่องจักรเพื่อรองรับใบอ้อย หรือ พืชมีชีวมวลอื่นๆ เป็นต้น 

 
นโยบายการตลาด 

เนื่องจำกกำรขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต เป็นไปตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะยำว  โดยมีสูตรกำรค ำนวณรำคำที่ตำยตัว 
ดังนั้นบริษัทจึงมีผู้ซื้อที่แน่นอน  แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในช่วงเวลำที่กำรไฟฟ้ำมีควำมต้องกำรสูง  ก็จะท ำให้บริษัทได้รับ
รำคำขำยต่อหน่วยท่ีสูงขึ้น ส่วนรำคำขำยที่บริษัทขำยให้บริษัทในเครือ  บริษัทจะก ำหนดรำคำให้เท่ำกับรำคำขำยที่บริษัทขำยให้กับกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรศึกษำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส ำหรับโรงงำนที่ขอนแก่นได้รับกำรขี้น
ทะเบียนกับ CDM Executive Board เพื ่อร ับกำรสนับสนุนให้เป็นโครงกำร CDM (Clean Development Mechanism ตำม
อนุสัญญำเกียวโตโปรโตคอล) ซึ่งลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก    

  
ไฟฟ้า และไอน ้า : งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไม่มี – 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 ณ 31 ตุลำคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถำวรหลักท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจดังนี้ 

 
ประเภทและลักษณะทรัพยส์ิน เนื้อท่ี 

โดยประมำณ 
ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำสุทธิ 
ตำมบัญช ี
(ล้ำนบำท) 

 
ภำระผูกพัน 

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน (ไร)่     
    ที่ดินท่ีตั้งโรงงำน     

- โรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น 1,408.10 เป็นเจ้ำของ 940.19  
- โรงงำนน ้ำตำลท่ำมะกำ 244.76 เป็นเจ้ำของ 722.05  
- โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย 1,139.90 เป็นเจ้ำของ 306.17  
- โรงงำนน ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหล ี 251.53 เป็นเจ้ำของ 104.55  
- โรงงำน บจ.เคเอสแอล. อะโกร แอนด์  

เทรดดิ้ง 
          

90.86 
            

เป็นเจ้ำของ 58.16      
 

- โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น 420.15 เป็นเจ้ำของ 194.75  
- โรงงำน บจ.เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส ์         

226.52 
           เป็น

เจ้ำของ 26.60 
 

    ที่ดินปลูกอ้อย 9,635.07 เป็นเจ้ำของ 1,625.95  
    ที่ดินส่วนส ำนักงำน 376.88 เป็นเจ้ำของ 206.10  
    ที่ดินอ่ืนๆ 105,738.86 เป็นเจ้ำของ 1,717.33  

รวมที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 119,532.63       5,901.85   

2. อำคำร โรงงำน และสิ่งปลูกสรำ้ง  เป็นเจ้ำของ 4,848.92   
3. เครื่องจักรและอุปกรณ ์  เป็นเจ้ำของ 13,665.25    
4. ยำนพำหนะและเครื่องกลทุ่นแรง  เป็นเจ้ำของ        386.83   
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส ำนกังำน  เป็นเจ้ำของ          23.27   
6. ทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ำง  เป็นเจ้ำของ        169.11   

รวมทั้งหมด      24,995.23   
 

บริษัทฯ มีกำรแสดงรำยกำรที่ดินด้วยรำคำที่ตีใหม่(มูลค่ำยุติธรรม) กำรตีรำคำใหม่ด ำเนินกำรโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ ซึ่ง
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะให้ผู้ประเมินรำคำอิสระประเมินรำคำที่ดินดังกล่ำวทุก 3-5 ปี เพื่อมิให้รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระส ำคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีกำรประเมินรำคำมูลค่ำยุติธรรมของที่ดินครั้งล่ำสุดในปี 2563 
นอกจำกน้ัน สินทรัพย์ข้ำงต้นเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทซึ่งปลอดภำระค ้ำประกัน 
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4.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ส าคัญ 
เคร่ืองหมายการค้า 

 เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัทและบริษัทย่อยที่จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ มีดังต่อไปนี้ 
 
 
 

 

 
 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทย่อยในประเทศหนึ่งแห่งได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 3 ฉบับ จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดย ได้รับ
สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ ที่ได้รับรวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ส ำหรับ
ก ำไรส ำหรับปีที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม โดยมีก ำหนด 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกิจกำรที่ได้รับกำร
ส่งเสริม ตำมรำยละเอียด ดังน้ี 

 

บัตรส่งเสริม 
เลขที ่

มาตราท่ีได้รับสิทธิ
ประโยชน ์

ลงวันที ่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอาย ุ

1432(2)/2552 
25 26 28 31(1) 31(2)  
31(3) 31(4) 34 35(1)  
35(2) และ 35(3) 

24 มิ.ย. 
2552 

- กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ำ และน ้ำเพื่อ
อุตสำหกรรม 

30 พ.ย. 2553 29 พ.ย. 2561 

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

15 มี.ค. 
2556 

- กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ำ และน ้ำเพื่อ
อุตสำหกรรม 

21 ม.ค. 2557 20 ม.ค. 2565 

61-0170-1-
00-1-0 

25 26 28 31(1) 31(2)  
31(3) 31(4)  
และ 34 

12 ก.พ. 
2561 

- กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ำ และน ้ำเพื่อ
อุตสำหกรรม 

ยังไม่มรีำยได ้

 

นอกจำกนี้ตำมบัตรส่งเสริมเลขที่ 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษัทย่อยได้สิทธิในกำรลดหย่อนภำษีเงินได้ใน
อัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ มีก ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้หมดอำยุ และตำมบัตรส่งเสริมทุกฉบับ 
บริษัทย่อยได้รับสิทธิ์ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติ และผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ส ำหรับเงินปันผล จำก
กิจกำรที่ได้รับส่งเสริมตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ 
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4.3 นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2564 บริษัทมีกำรลงทุนในบริษัทย่อยทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจ ำนวน 14 บริษัท และบริษัทร่วมจ ำนวน 

2 บริษัทได้แก่   
 บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง 

1) บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกัด 
2) บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกัด 
3) บริษัท น ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ ำกัด 
4) บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกัด 
5) บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ ำกัด 
6) บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด 
7) บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ ำกัด 
8) บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ ำกัด  
9) บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขด จ ำกัด 
10)  Koh Kong Sugar Industry Co. Ltd. 
11)  Wynn In Trading Co. Ltd.  
12)  บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ำกัด 
13)  บริษัท คุณชวน จ ำกัด  

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd. 
1)    Koh Kong Plantation Co., Ltd. 

บริษัทร่วม  
1) บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ ำกัด (มหำชน)  
2) บริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) 

  
 โดยในจ ำนวนบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงท้ังหมด บริษัทมีอ ำนำจควบคุมหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน  
 ส ำหรับนโยบำยกำรลงทุนและบริหำรงำนของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะพิจำรณำลงทุนในบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน ้ำตำลทรำย ธุรกิจสำรให้ควำมหวำน หรือกิจกำรอื่นท่ีสำมำรถเอื้อประโยชน์รวมถึงให้ผลตอบแทนท่ี
ดีกับธุรกิจของบริษัทได้  โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสมตำมแต่ละประเภทของธุรกิจนั้นๆ 
รวมถึงพิจำรณำขนำดเงินลงทุนท่ีเหมำะสม ส่วนกำรพิจำรณำสัดส่วนในกำรรว่มลงทุนบริษัทจะพิจำรณำในหลำยปัจจัย โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งบริษัทจะค ำนึงถึงควำมช ำนำญของบริษัทในธุรกิจนั้นๆ เป็นส ำคัญ หำกบริษัทไม่มีควำมช ำนำญก็จะร่วมลงทุนในสัดส่วนน้อย และให้
ผู้ร่วมทุนท่ีมีควำมช ำนำญลงทุนในอัตรำที่สูงกว่ำ เป็นต้น หำกบริษัทร่วมลงทุนในสัดส่วนท่ีมีนัยส ำคัญ บริษัทจะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนในรูปแบบของกรรมกำรบริษัท หรือ ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท  ทั้งนี้ กำรเข้ำลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดๆ 
จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัท และกำรลงทุนจะต้องไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทแม่ในอนำคต 
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ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (น ้ำตำล) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO9001:2000 ซึ่งบริษัทฯ 

จะต้องมีกำรท ำแบบส ำรวจประเมินควำมพึงพอใจชองลูกค้ำท้ังในและต่ำงประเทศ โดยในแต่ละปีจะมีกำรส่งแบบประเมินให้ลูกคำ้กรอก
คะแนนควำมพึงพอใจ ซึ่งหัวข้อหลักๆในกำรประเมินมี ด้ำนคุณภำพสินค้ำ กำรบริกำรก่อนและหลังกำรขำย และด้ำนอื่นๆ เพื่อที่จะได้
น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะของลูกค้ำมำปรับปรุงเพื่อให้เป็นที่พอใจกับลูกค้ำ ซึ่งเป้ำหมำยที่บริษัทฯ ตั้งไว้ต้องมีค่ำเฉลี่ยไม่ต ่ำ
กว่ำ 94 คะแนนจำก 100 คะแนนเต็มของผลกำรประเมิน  โดยผลกำรประเมิน ย้อนหลัง 3 ปี เป็นไปตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง 
 

ผลการประเมินเฉลี่ย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ในประเทศ 98.74 97.77 96.65 

ต่ำงประเทศ 98.20 96.55 95.54 

                 
ปริมำณกำรผลิตน ้ำตำลและส่วนแบ่งกำรตลำดของบริษัทและบริษัทย่อย ย้อนหลัง 3 ปี มีรำยละเอียดดังนี้ 

 

การผลิต/ส่วนแบ่งตลาด ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ปริมำณน ้ำตำลที่ผลิตได้ 
(เมตริกตัน) 

0.534 ล้ำน 0.585 ล้ำน 1.151 ล้ำน 

% ส่วนแบ่งตลำด 7.51% 7.02% 7.85% 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ 31 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 
(บรษิทัจดทะเบยีน : KSL) ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 2,205 ลำ้นบำท 

ธรุกิจน ้ำตำล ธรุกิจพลงังำนและเช้ือเพลิงชีวภำพ ธรุกิจสนับสนุน ธรุกิจอ่ืนๆ 

   บรษิทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั  บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน)     บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เินิ้ล จ ำกดั (มหำชน)      บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ำกดั 
   600 ลำ้นบำท (90.21%)   2,532 ลำ้นบำท (40.00%)         191.66 ลำ้นบำท (23.82%)     840 ลำ้นบำท (91.02%) 

 บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรงุไทย จ ำกดั      บรษิทั โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั        บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์ จ ำกดั                บรษิทั คุณชวน จ ำกดั         
1,000 ลำ้นบำท (95.78%)          800 ลำ้นบำท (100.00%)         20 ลำ้นบำท (79.55%)         1 ลำ้นบำท (100%). 

 บรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั            บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ำกดั 
 500 ลำ้นบำท (98.61%)             300 ลำ้นบำท (100.00%) 

บรษิทั น ้ำตำลสะหวนันะเขต จ ำกดั            บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลำยส ์จ ำกดั 
687.73 ลำ้นบำท (98.00%)             480 ลำ้นบำท (100.00%) 

Koh Kong Plantation Co., Ltd.             บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
468.49 ลำ้นบำท (80.00%)             0.25 ลำ้นบำท (100.00%) 

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.            Wynn In Trading Co., Ltd. 
1,946.69 ลำ้นบำท (88.02%)            487.50 ลำ้นบำท (100.00%) 
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ข้อมูลสรุปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

2. บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด 
ที่ต้ังส านักงาน: เลขท่ี 503 อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอร์ ช้ัน 21 ถนนศรีอยุธยำ 

แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์  0-2642-6229-39 โทรสำร 0-2642-6228 

ประเภทธุรกิจ:  ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้ำนบำท) 
ประเภทหุ้น: หุ้นสำมัญ 
จ านวนหุ้นที่ถือ(%): 95.78 
จ านวนหุ้นทั้งหมด:  100,000,000 (หนึ่งร้อยล้ำนหุ้น) 

 
3. บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด 
ที่ต้ังส านักงาน: เลขท่ี 503 อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอร์ ช้ัน 21 ถนนศรีอยุธยำ 

แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์  0-2642-6229-39 โทรสำร 0-2642-6228 

ประเภทธุรกิจ:  ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 500,000,000 (ห้ำร้อยล้ำนบำท) 
ประเภทหุ้น: หุ้นสำมัญ 
จ านวนหุ้นที่ถือ(%): 98.61 
จ านวนหุ้นทั้งหมด:  50,000,000 (ห้ำสิบล้ำนหุ้น) 

1. บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด 
ที่ต้ังส านักงาน: เลขท่ี 503 อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอร์ ช้ัน 21  ถนนศรีอยุธยำ 

แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2642-6229-39  โทรสำร 0-2642-6228  

ประเภทธุรกิจ:  ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล  
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 600,000,000 (หกร้อยล้ำนบำท) 
ประเภทหุ้น: หุ้นสำมัญ 
จ านวนหุ้นที่ถือ(%): 90.21 
จ านวนหุ้นทั้งหมด:  60,000,000 (หกสิบล้ำนหุ้น) 

 

4. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ากัด 
ที่ต้ังส านักงาน: เลขท่ี 503 อำคำรเค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ช้ัน 21 ถนนศรีอยุธยำ  

แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์  0-2642-6229-39 โทรสำร 0-2642-6228 
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5. บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดด้ิง จ ากัด 
ที่ต้ังส านักงาน: เลขท่ี 503 อำคำร เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนศรีอยุธยำ  

แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์  0-2642-6230-6 โทรสำร 0-2642-6207 

ประเภทธุรกิจ:  บริษัทรับอนุญำตส่งออกผลิตภัณฑ์น ้ำตำล โดยเป็นตัวแทนในกำรส่งออก  
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 20,000,000 (ยี่สิบล้ำนบำท) 
ประเภทหุ้น: หุ้นสำมัญ 
จ านวนหุ้นที่ถือ(%): 79.55 
จ านวนหุ้นทั้งหมด:  200,000 (สองแสนหุ้น) 

 
6. บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากัด   
ที่ต้ังส านักงาน: เลขท่ี 503 อำคำร เคเอสแอล ทำวเวอร์ ช้ัน 17 ถนนศรีอยุธยำ    

แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400    
โทรศัพท์ 0-2-642-6230-9 โทรสำร 0-2642-6294    

ประเภทธุรกิจ:  ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ    
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):               800,000,000 (แปดร้อยล้ำนบำท) 
ประเภทหุ้น: หุ้นสำมัญ 
จ านวนหุ้นที่ถือ(%): 100 
จ านวนหุ้นทั้งหมด:  80,000,000 (แปดสิบล้ำนหุ้น) 

 
7. บริษัท  เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ ากัด 
ที่ต้ังส านักงาน: เลขท่ี 503 อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอร์ ช้ัน 9  

ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6191-9  โทรสำร 0-2642-6294  

ประเภทธุรกิจ:  จัดหำและจ ำหน่ำยวัตถุดิบส ำหรับกำรเพำะปลูก   
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 480,000,000 (สี่ร้อยแปดสิบล้ำนบำท)  
ประเภทหุ้น: หุ้นสำมัญ 
จ านวนหุ้นที่ถือ(%): 100 
จ านวนหุ้นทั้งหมด:  48,000,000 (สี่สิบแปดล้ำนหุ้น) 

 
 

ประเภทธุรกิจ:  พัฒนำ และลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ เพื่อให้เช่ำ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่ม 
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 840,000,000 (แปดร้อยสี่สิบล้ำนบำท) 
ประเภทหุ้น: หุ้นสำมัญ 
จ านวนหุ้นที่ถือ(%): 91.02 
จ านวนหุ้นทั้งหมด:  8,400,000 (แปดล้ำนสี่แสนหุ้น) 
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8. บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด 
ที่ต้ังส านักงาน: เลขท่ี 503 อำคำร เคเอสแอล. ทำวเวอร์ ช้ัน 9 ถนนศรีอยุธยำ  

แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400   
โทรศัพท์ 0-2642-6191-9 โทรสำร 0-2642-6097 

ประเภทธุรกิจ: ซื้อมำขำยไปน ้ำตำลทรำยในประเทศ และด ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร  
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท)  300,000,000  (สำมร้อยล้ำนบำท) 
ประเภทหุ้น: หุ้นสำมัญ 
จ านวนหุ้นที่ถือ(%): 100 
จ านวนหุ้นทั้งหมด:  30,000,000 (สำมสิบล้ำนหุ้น)  

 
11. Wynn In Trading Co. Ltd. 
ที่ต้ังส านักงาน: 10th Floor, Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene, Republic of Mauritius 
ประเภทธุรกิจ:  ธุรกิจซื้อมำ ขำยไป และบริกำรให้ค ำปรึกษำ 
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 487.50 
ประเภทหุ้น: หุ้นสำมัญ 
จ านวนหุ้นที่ถือ(%): 100 
จ านวนหุ้นทั้งหมด: 16,000,000 (สิบหกล้ำนหุ้น) 

9. บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จ ากัด 
ที่ต้ังส านักงาน: Road No. 9, KM. 81  Lianxay Village Atsapangthong District   

Savannakhet Province, Lao P.D.R  
โทรศัพท ์(856)-41-666-002-3 โทรสำร (856)-41-666-001   

ประเภทธุรกิจ:  เพำะปลูกอ้อย ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล ประเทศลำว 
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 687.73 
ประเภทหุ้น: หุ้นสำมัญ 
จ านวนหุ้นที่ถือ(%): 98 
จ านวนหุ้นทั้งหมด:  20,000,000 (ยี่สิบล้ำนหุ้น) 

 

 
 
 
10. Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ที่ต้ังส านักงาน: Cham yeam Village, Paklong Commune, Mondulseyma District,  

Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia  
โทรศัพท ์ (855)-35-399-888  

ประเภทธุรกิจ:  ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล ประเทศกัมพูชำ 
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 1,946.69 
ประเภทหุ้น: หุ้นสำมัญ 
จ านวนหุ้นที่ถือ(%): 88.02 
จ านวนหุ้นทั้งหมด:  167 (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น) 
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12. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ากัด 
ที่ต้ังส านักงาน: เลขท่ี 88 หมู่ที่ 2 ต ำบลห้วยแห้ง อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  

โทรศัพท์ (036)-358-309 โทรสำร (036)-358-307 
ประเภทธุรกิจ: ให้บริกำรขนส่ง และขนถ่ำยสินค้ำ 
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 1,000,000.00 (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 
ประเภทหุ้น: หุ้นสำมัญ 
จ านวนหุ้นที่ถือ(%): 100 
จ านวนหุ้นทั้งหมด: 100,000 (หนึ่งแสนหุ้น) 

 
13. บริษัท คุณชวน จ ากัด 
ที่ต้ังส านักงาน: เลขท่ี 503 อำคำร เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ช้ัน 16  

ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6230-9  โทรสำร 0-2642-6294 

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจแบบวิสำหกิจเพื่อสังคม  
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 1,000,000.00 (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 
ประเภทหุ้น: หุ้นสำมัญ 
จ านวนหุ้นที่ถือ(%): 99.97 
จ านวนหุ้นทั้งหมด: 100,000 (หนึ่งแสนหุ้น) 

 

*ถือทำงอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co. Ltd. 
 
 
15. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน)  
ที่ต้ังส านักงาน: 90 หมู่ 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่เจ้ำสมิงพรำย  

ต ำบลส ำโรงกลำง อ ำเภอพระประแดง สมุทรปรำกำร 10130 
โทรศัพท์ 0-2183-4567  โทรสำร 0-2183-4561, 0-2183-4562 

14. Koh Kong Plantation Co., Ltd.* 
ที่ต้ังส านักงาน: Cham yeam Village, Paklong Commune, Mondulseyma District,  

Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia  
โทรศัพท์  (855)-35-399-333   

ประเภทธุรกิจ:  เพำะปลูกอ้อยท่ีเกำะกง ประเทศกัมพูชำ 
ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 468.49 
ประเภทหุ้น: หุ้นสำมัญ 
จ านวนหุ้นที่ถือ(%): 80 
จ านวนหุ้นทั้งหมด:  100 (หนึ่งร้อยหุ้น) 
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ประเภทธุรกิจ: รับฝำกและขนถ่ำยสินค้ำ ให้เช่ำคลังสินค้ำและอสังหำริมทรัพย์ ผลิตและ
จ ำหน่ำยแป้งข้ำวสำลี น ้ำมันปำล์ม และบรรจุภัณฑ์จำกพลำสติก  

ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท): 191,663,805.00 (หนึ่งร้อยเก้ำสิบเอ็ดล้ำนหกแสนหกหมื่นหกร้อยสำมพัน
แปดร้อยห้ำล้ำนบำท) 

ประเภทหุ้น: หุ้นสำมัญ 
จ านวนหุ้นที่ถือ(%): 23.82 
จ านวนหุ้นทั้งหมด: 383,327,181  (สำมร้อยแปดสิบสำมล้ำนสำมแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย

แปดสิบเอ็ดหุ้น) 
 

 
ธุรกิจน ้าตาล 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) 
เป็นบริษัทผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลและผลพลอยได้อื่นๆ สำขำที่ 1 โรงงำนตั้งอยู่ที่อ ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำมำรถหีบอ้อยได้
สูงสุดที่ 40,000 ตันอ้อย/วัน และสำขำที่ 2 โรงงำนตั้งอยู่ที่อ ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สำมำรถหีบอ้อยได้ที่ 36,000 ตันอ้อย/วัน โดย
ทั้งสองโรงงำนสำมำรถผลิตได้ทั้งน ้ำตำลทรำยดิบ น ้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง น ้ำตำลทรำยขำว น ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ และน ้ำเช่ือม 
 
บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกัด 
เป็นบริษัทผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและผลพลอยได้อื่นๆ โรงงำนตั้งอยู่ที่ อ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี สำมำรถหีบอ้อยได้
สูงสุดที่ 20,000 ตันอ้อย/วัน โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทั้งน ้ำตำลทรำยดิบ น ้ำตำลทรำยขำว และน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ 
 
บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกัด 
เป็นบริษัทผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและผลพลอยได้อื่นๆ โรงงำนตั้งอยู่ที่ อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี (เดิมเมื่อเริ่มต้น
กิจกำร โรงงำนตั้งอยู่ที่ อ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี) สำมำรถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 32,000 ตันอ้อย/วัน โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทั้ง
น ้ำตำลทรำยดิบ น ้ำตำลทรำยขำว และน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ 
 
 

16. บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน)  
ที่ต้ังส านักงาน: เลขท่ี 2098 อำคำรเอ็ม ทำวเวอร์ ช้ัน 5 ถนนสุขุมวิท  

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  10260  
โทรศัพท์ 0-2335-8899 โทรสำร 0-2335-8800     

ประเภทธุรกิจ: บริษัท โฮลดิ ้ง ที ่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไบโอฟูเอลและ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง  

ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท):  
ประเภทหุ้น: หุ้นสำมัญ 
จ านวนหุ้นที่ถือ(%): 40 
จ านวนหุ้นทั้งหมด: 506,400,000 (ห้ำร้อยหกล้ำนสี่แสนหุ้น) 
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บริษัท น ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ ำกดั 
เป็นบริษัทผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและผลพลอยได้อื่นๆ โรงงำนตั้งอยู่ที่ อ ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำมำรถหีบอ้อยได้สูงสุด
ที่ 3,500 ตันอ้อย/วัน โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทั้งน ้ำตำลทรำยดิบ และน ้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง 
 
บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขต จ ำกัด   
เป็นบริษัทท่ีได้รับสัมปทำนพ้ืนท่ีส ำหรับเพำะปลูกอ้อยประมำณ 10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จำกรัฐบำลลำวโดยบริษัทจะเพำะปลูก
อ้อยเอง และมีโรงงำนน ้ำตำลที่สะหวันนะเขต สำมำรถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 3,000 ตันอ้อยต่อวัน โรงงำนสำมำรถผลิตน ้ำตำลทรำยดิบ 
 
Koh Kong Plantation Co., Ltd and Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd 
เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทำนพื้นที่ส ำหรับเพำะปลูกอ้อย ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 มีสัมปทำนพื้นที่ รวมประมำณ 18,097 เฮกเตอร์ 
(112,856 ไร่) จำกรัฐบำลกัมพูชำโดยบริษัทจะเพำะปลูกอ้อยเอง และมีโรงงำนน ้ำตำลที่เกำะกง สำมำรถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 6,000 ตัน
อ้อยต่อวัน โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทั้งน ้ำตำลทรำยดิบ และน ้ำตำลทรำยขำว 
 
ธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ 
บริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) ก่อตั้งข้ึนเมื่อเดือนตุลำคม 2560 ซึ่งเกิดจำกกำรควบรวมบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิต และจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ชีวภำพของ บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิต และจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชีวภำพ
ของ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) โดยบริษัทแห่งใหม่นี้ ด ำเนินธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้งคอมปำนี ที่ถือหุ้นในบริษัทต่ำงๆ 
ดังนี ้

- บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำก กำกน ้ำตำล ก ำลังกำร
ผลิตเอทำนอล 450,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนกำรถือหุ้น 99.99% 

- บริษัท บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จ ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำก มันส ำปะหลัง ก ำลังกำร
ผลิตเอทำนอล 150,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนกำรถือหุ้น 85% 

- บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกัด ประกอบธุรกิจผลิต และจ ำหน่ำยไบโอดีเซล ก ำลังกำรผลิต 1,000,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วน
กำรถือหุ้น 70% 

- บริษัท อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกัด (มหำชน)  ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำก มันส ำปะหลัง ธุรกิจแป้งมัน 
และพลังงำน ก ำลังกำรผลิตเอทำนอล 400,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนกำรถือหุ้น 21.28% 

- บริษัท บีบีจีไอ ยูทิลิตี แอนด์ เพำเวอร์ จ ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยก๊ำซชีวภำพ ไอน ้ำ และไฟฟ้ำ สัดส่วนกำรถือ
หุ้น 100%  

- บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จ ำกัด ประกอบธุรกิจผลิต จ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก ผลิตภัณฑ์ชีวภำพและเคมีภัณฑ์ทุกประเภท 
สัดส่วนกำรถือหุ้น 51% 

ท ำให้บริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเช้ือเพลิงชีวภำพท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศ 
โดยมีก ำลังกำรผลิตของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมกัน 2,000,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็นก ำลังกำรผลิตเอทำนอลรวม 1,000,000 ลิตร
ต่อวัน และก ำลังกำรผลิตไบโอดีเซล 1,000,000 ลิตรต่อวัน นอกจำกน้ี มีกำรเข้ำท ำสัญญำซื้อหุ้นบุริมสิทธ์ิของ Manus Bio Inc. ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกำและด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภำพ เป็นจ ำนวนท้ังสิ้น 25 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ซึ่งบริษัท
นี้จะเป็นบริษัทหลัก (flagship company) ในกำรขยำยธุรกิจด้ำนผลิตภัณฑ์ชีวภำพต่อไปในอนำคต  
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บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลำยปี 2546 เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อด ำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำและผลิตไอน ้ำโดยใช้กำกอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดย
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำพร้อมกับไอน ้ำให้โรงงำนน ้ำตำล โรงงำนอ่ืนๆ ในกลุ่ม รวมถึงกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  
 
ธุรกิจสนับสนุน 
บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มเินิ้ล จ ำกดั (มหำชน) (TSTE ) และบริษัทย่อย 
บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่ำคลังเก็บสินค้ำ บริกำรขนถ่ำยสินค้ำขึ้นเรือเดิน
สมุทร บริกำรท่ำเทียบเรือและบริกำรสินค้ำผ่ำนท่ำ โดยท่ำเรือและคลังสินค้ำ ตั้งอยู่ที่อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุ ทรปรำกำร ริม
แม่น ้ำเจ้ำพระยำ ลูกค้ำส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทน ้ำตำลในกลุ่ม KSL โรงงำนน ้ำตำลอื่นที่ถือหุ้นโดยพันธมิตรทำงกำรค้ำอื่นๆ และลูกค้ำ
ทั่วไป   นอกจำกนี้ทำงบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ซึ่งด ำเนินธุรกิจหลัก ๆ 
คือ ธุรกิจซื้อ ขำย ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้งสำลี ธุรกิจผลิตถุงกระสอบพลำสติก โรงงำนผลิตน ้ำมันปำล์ม และธุรกิจท่ำเรือ
คอนเทนเนอร์ (รำยละเอียดดูได้จำกข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ ำกัด (มหำชน) (TSTE) และ บริษัท ที เอส 
ฟลำวมิลล์ จ ำกัด (มหำชน) (TMILL)) 
 
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอรต์เทรดดิ้ง จ ำกัด 
บริษัทจัดตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทส่งออกน ้ำตำลรับอนุญำตตำมข้อก ำหนดของ พรบ. อ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ด ำเนนิ
ธุรกิจเป็นตัวแทนของบริษัทน ้ำตำลในกลุ่มและบริษัทน ้ำตำลอื่นๆ ในกำรส่งออกน ้ำตำลไปต่ำงประเทศ 
 
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ ำกัด 
บริษัทจัดตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันด ำเนินธุรกิจซื้อมำขำยไปน ้ำตำลทรำยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องส ำหรับลูกค้ำภำยในประเทศ 
นอกจำกน้ีบริษัทได้มีกำรเพำะปลูกอ้อยในท่ีดินของบริษัทเอง 
 
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ ำกัด 
บริษัทจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร เช่น จ ำหน่ำยปุ๋ยอินทรีย์ และรวมถึง
กำรให้บริกำรทำงกำรค้ำต่ำงๆ  
 
บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจสิติกส์ จ ำกัด 
บริษัทจัดตั้งในปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินธุรกิจขนส่งน ้ำตำลและสินค้ำอ่ืนๆ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้เริ่มด ำเนินกำร 
 
Wynn In Trading Co., Ltd.   
บริษัทด ำเนินธุรกิจซื้อมำขำยไประหว่ำงประเทศ ให้ค ำปรึกษำ และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยบริษัทเข้ำไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100 
 
ธุรกิจอื่นๆ 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกัด  
บริษัทด ำเนินธุรกิจท ำสวนเกษตรและบ้ำนพักตำกอำกำศที่จังหวัดกำญจนบุรีในชื่อ “ริเวอร์แควปำร์คแอนด์รีสอร์ท” โดยให้บริกำร
บ้ำนพักและใช้เป็นที่จัดอบรมสัมมนำให้แก่บุคลำกรภำยในกลุ่มและลูกค้ำทั่วไป นอกจำกนี้ยังประกอบธุรกิจให้เช่ำอำคำรส ำนักงำน 
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ย่ำนใจกลำงเขตธุรกิจในกรุงเทพมหำนครโดยเป็นเจ้ำของอำคำรลิเบอร์ตี้สแควร์ สีลม ซึ่งเป็นอำคำรสูง 22 ชั้น และชั้นใต้ดิน 6 ชั้น มี
พื้นที่ให้เช่ำรวมประมำณ 19,151 ตำรำงเมตร ท้ังยังมีกำรลงทุนในที่ดินอ่ืนเพื่อกำรให้เช่ำและจ ำหน่ำยในอนำคต 
 
บริษัท คุณชวน จ ำกัด  
บริษัท ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นวิสำหกิจเพื่อสังคมในอนำคต  กำรด ำเนินธุรกิจจะมำจำกกำรสนับสนุนผลตภิัณฑ์
จำกวิสหำกิจเพื่อชุมชนต่ำง ๆ และจำกกลุ่มผู้พิกำรและกลุ่มเปรำะบำงอื่นเช่นผู้สูงอำยุที่ขำดรำยได้ประจ ำ ส ำหรับผู้สนับสนุนจะเป็น
บริษัทในเครือ และกลุ่มลูกค้ำท่ัวไป ก ำไรทั้งหมดจำกกำรด ำเนินธุรกิจจะกลับคืนสู่สังคมทั้งหมด ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่นเงินบริจำค และ 
เงินสนับสนุนชุมชน หรือ โรงเรียน เป็นต้น 
 
สมาชิกองค์กร  
 บริษัทฯ เป็นสมำชิกของสมำคมจ ำนวนหนึ่งและมีผู้แทนของบริษัทฯ  เป็นกรรมกำรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
โดยตรงบำงแห่ง ดังต่อไปนี้ คือ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย – กลุ่มอำหำร/น ้ำตำล  สมำคมผู้ผลิตน ้ำตำลและชีวพลังงำนไทย 
และ บริษัท ไทยชูกำร์ มิลเลอร์ จ ำกัด  
 ส ำหรับนโยบำยกำรแบ่งกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในกลุ่มนั้น จะจัดบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ำยกันอยู่
ภำยใต้บริหำรงำนคณะผู้บริหำรเดียวกัน เช่น บริษัทในธุรกิจน ้ำตำลทั้ง 4 บริษัทจะอยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำร
ชุดเดียวกัน ส่วนบริษัทในธุรกิจสนับสนุน ได้แก่ ธุรกิจพลังงำนและสำรเคมี และธุรกิจอื่นๆ บริษัทจะจัดส่งบุคลำกรของบริษัทเข้ำไปร่วม
เป็นกรรมกำรบริษัท เพื่อร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยและในบำงบริษัทย่อย บริษัทได้ส่งบุคลำกรของบริษัทเองเข้ำไปด ำรงต ำแหน่ง
ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยดังกล่ำวด ำเนินนโยบำยบริหำรสอดคล้องกับบริษัทใหญ่ 
 
1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท  

บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ ำกัด (มหำชน) มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จ ำนวนร้อยละ 16.65 และ
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวนร้อยละ 23.82 และไม่มีนโยบำย
ที่จะลงทุนเพิ่ม  นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรไม่มีแรงจูงใจที่จะกระท ำกำรใดๆ เพื่อถ่ำยเทผลประโยชน์ไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
นอกจำกน้ีในบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ลจ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังมีกรรมกำร
อีกหลำยท่ำนที่มำจำกบริษัทน ้ำตำลอื่นๆ ดังนั้น จึงมีกำรคำนอ ำนำจกันภำยในอยู่แล้วในทั้ง 2 บริษัท ท ำให้กำรท ำรำยกำรระหว่ำง
บริษัทและบริษัทไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ ำกัด (มหำชน) เป็นไปตำมรำคำและกลไกทำงกำรตลำด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับ
ทั้งสองบริษัท 

จะเห็นได้ว่ำ โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันที่บำงบริษัทยังมีกำรถือหุ้นโดยบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งเกินกว่ำร้อยละ 10 นั้น เป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันบริษัทพยำยำมที่จะปรับโครงสร้ำงให้มีควำมขัดแย้งกัน
น้อยที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยเกี่ยวกับกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนำคต โดยบริษัทจะเข้ำลงทุนโดยตรงด้วยตัวเอง 
และไม่ให้บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเข้ำถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่ำท่ีก ำหนดเว้นแต่จะกระท ำเท่ำท่ีจ ำเป็นและเหมำะสม 
และค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคัญ  นอกจำกน้ี บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งจะไม่เข้ำถือหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่จะท ำให้เกิด
ควำมขัดแย้งกับทำงบริษัท หรือธุรกิจที่มีลักษณะเป็นกำรแข่งขันกับบริษัท 

 
1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

-ไม่มี- 
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1.3.4 ผู้ถือหุ้น 
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่  
      ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2564 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกของบริษัทท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังน้ี 
 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

ล าดับ
ที ่

ผู้ถือหุ้น  จ านวนหุ้น  
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 บริษัท เคเอสแอล ชูกำร์ โฮลดิ้ง จ ำกัด           1,468,242,728      33.29  

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด             128,214,629        2.91  

3 นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์             115,355,499        2.62  

4 นำยจ ำรญู ชินธรรมมติร ์            113,075,331        2.56  

5 นำยกมนดนัย ชินธรรมมติร ์             100,298,048        2.27  

6 นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร ์               99,799,954        2.26  

7 นำงสำวดวงแข ชินธรรมมติร ์              99,733,643        2.26  

8 นำยสมชำย ชินธรรมมติร ์               96,475,726        2.19  

9 นำยพิริย์พล ชินธรรมมติร ์
                         

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  

11 ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ               1,118,855,563      25.37  

  รวมท้ังสิ้น               3,524,135,281      79.91  
 

หมายเหตุ: 
บริษัท เคเอสแอลชูกำร์ โฮลดิ้ง จ ำกัด มีผู้ถือหุ้นหลักคือกลุ่มครอบครัวชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นร้อยละ 33 อย่ำงไรก็ตำม สัดส่วนกำรถือหุ้นที่ปรำกฎนี้ มิได้

แสดงว่ำผู้ถือหุ้นในกลุ่มตระกูลชินธรรมมิตร์จะมีกำรออกเสียงในเรื่องใดๆไปในทิศทำงเดียวกัน      

บริษัท เคเอสแอลชูกำร์ โฮลดิ้ง จ ำกัด มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 100 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท มีทุนที่

เรียกช ำระแล้ว 100 ล้ำนหุ้น คิดเป็น 1,000 ล้ำนบำท   
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(2) ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก (เฉพาะกรณีบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
(holding company) เท่านั้น 

ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2564 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกของบริษัท เคเอสแอล ชูกำร์ โฮลดิ้ง จ ำกัด ท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียน
หุ้น มีดังนี ้
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

หมายเหตุ:  
              ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 10 คือนำงเยำวนุช เดชวิทักษ์ และนำงสำวเยำวลักษณ์ ชุติมำวรพันธ์ ถือหุ้นจ ำนวนเท่ำกัน 
 

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders’agreement) 
-ไม่มี- 
 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

ล าดับที ่ ผู้ถือหุ้น  จ านวนหุ้น  
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 นำงนำรีรัตน์ ชินธรรมมิตร์                12,105,268       12.11  

2 นำงสำวดวงดำว  ชินธรรมมิตร์                  7,847,944        7.85  

3 นำงสำวดวงแข ชินธรรมมติร์                  7,764,650        7.76  

4 นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์                 6,971,788        6.97  

5 นำยจ ำรญู ชินธรรมมติร ์                 5,370,580        5.37  

6 นำยสมชำย ชินธรรมมติร์                  5,169,890        5.17  

7 นำยศรณัย์ ชินธรรมมิตร์                  4,246,828        4.25  

8 นำยกมนดนัย ชินธรรมมติร์                  2,906,000        2.91  

9 นำยพิริย์พล ชินธรรมมติร์                          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  

11 ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ                       38,911,052       38.91  

  รวมท้ังสิ้น                     100,000,000     100.00  
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1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  
1.4.1 หุ้นสามัญ 
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน  2,205,121,824 บำท เป็นทุนช ำระแล้ว 2,205,116,309.50 บำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 4,410,243,648 หุ้น เป็นหุ้นท่ีเรียกช ำระแล้ว  4,410,232,619 หุ้น  มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 
 

1.4.2 บริษัทมีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 
 -ไม่มี- 
 

      1.4.3  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด ถือหุ้นสำมัญของบริษัทจ ำนวน 128,214,629 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.90 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของบริษัท โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอำร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทำงกำรเงิน 
(Financial Benefit) เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัททุกประกำรไม่ว่ำจะเป็นเงินปันผล สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน หรือใบส ำคัญแสดง
สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ (Warrant) แต่จะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด จะ
ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นกำรออกเสียงเพื่อพิจำรณำเกี่ยวกับกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจำก
กำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
     1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น  

หุ้นกู้   
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2564 หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

ชื่อย่อ อาย ุ ครบก าหนด มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

KSL228A 3 ป ี 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 
 -ไม่มี- 
    1.5.2. ตราสารหนี้อื่น 
 -ไม่มี- 
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1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและส ำรองตำม

กฎหมำยแล้วของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติ
ของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลให้น ำปัจจัยต่ำง ๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำง
กำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยงำน เป็นต้น ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวข้ำงต้นต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นและ/หรือ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

ส ำหรับกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) บริษัทจะขึ้นอยู่กับกระแส
เงินสดและสภำพคล่องรวมถึงควำมเหมำะสมและควำมต้องกำรในกำรใช้เงินของแต่ละบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปนัผล
ขั้นต ่ำ   

 
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี มีดังนี้  
 
 2561 2562 2563 
อัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.19 0.19 (0.02) 
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.05 0.05 - 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธ ิ 26.00% 26.84% - 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 
      2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้น ำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำนสำกล (COSO Enterprise Risk Management Framework: 
COSO ERM Framework) มำประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจำก
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่อำจท ำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่ำบริษัทฯ จะ
สำมำรถด ำเนินธุรกิจภำยใต้สภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงต่อเนื่องรวดเร็วทันกำล โดยคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและ
พนักงำนทุกระดับ มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งท่ีเป็นมำตรฐำนควบคู่ไปกับกระบวนกำรวำงแผนกลยทุธ์ 
และกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม สังคม และกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Environment Social and Governance: ESG) 
ตลอดจนจัดให้มีระบบติดตำมและตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบรหิำรควำมเสีย่ง พร้อมเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงใหม่ๆ ท่ีอำจเกิดขึ้น
ในอนำคตและลดโอกำสที่จะเกิดควำมสูญเสียให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทเคเอสแอล 
 บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงผ่ำนกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนทุกคนเกิด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนักรู้บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนที่มีต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงในภำพรวมของบริษัท โดยบริษัทฯ 
ด ำเนินกำรผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง และสื่อสำรให้กับพนักงำนท่ัวท้ังองค์กร 
2. วำงกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และน ำกรอบดังกล่ำวประยุกต์เข้ำกับกระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กร เพื่อสร้ำงกำร

เรียนรู้ และตระหนักถึงควำมไม่แน่นอนที่อำจเกิดขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในกำร
วำงแผนด ำเนินงำน 

3. ก ำหนดระดับควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ขององค์กร (Risk Appetite) และสื่อสำรให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบ 
4. จัดอบรมด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหำรและทีมงำนเจ้ำของควำมเสี่ยง และพนักงำนทุกคนเข้ำใจ 

ตลอดจนสำมำรถท่ีจะประเมินควำมเสี่ยงท่ีมีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยหรือกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนได้ 
5. ก ำหนดตัวช้ีวัดควำมเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อเป็นค่ำเฝ้ำระวังและค่ำเตือนกำรเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงข้ึน 
6. จัดให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรจัดท ำมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง 

 
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 

ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) 
(1) ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ (อ้อย) 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) เป็นอุตสำหกรรมที่ผลิตน ้ำตำลทรำยซึ่งใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลัก นอกจำกนี้บริษัทยัง

มีกำรลงทุนในโครงกำรต่อยอดอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้และของเสียที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลมำเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม ดังนั้นผลประกอบกำรของบริษัทจึงมีควำมเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับปริมำณอ้อยที่สำมำรถจัดหำเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต โดยปัจจัยที่
มีผลต่อปริมำณอ้อยประกอบด้วย (1) ปริมำณพื้นที่ในกำรเพำะปลูกอ้อย (จ ำนวนไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอำจเกิดจำกเกษตรกร
เปลี่ยนไปเพำะปลูกพืชไร่อื่นท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่ำ รวมถึงเกิดจำกนโยบำยกำรส่งเสริมของภำครัฐ (2) ผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่เพำะปลูก 
(ตันอ้อยต่อไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจำกสภำวะอำกำศท่ีเปลี่ยนแปลง เช่น ภัยแล้ง และน ้ำท่วม อันเนื่องมำจำกสภำวะโลกร้อน เป็น
ต้น 
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ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยงข้ำงต้น บริษัทจึงได้ให้กำรส่งเสริมและช่วยเหลือแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อย ไม่ว่ำจะเป็น
เรื่องของเงินกู้ในกำรลงทุนเพำะปลูก กำรสนับสนุนในส่วนของวัตถุดิบในกำรเพำะปลูก กำรท ำระบบชลประทำน กำรใช้เครื่องจักรกล
ทำงกำรเกษตร กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภำพกำรผลิต กำรลดบทบำทของพ่อค้ำคนกลำงซื้อขำยอ้อย  
 (2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน ้าตาลตลาดโลก 

อุตสำหกรรมน ้ำตำล ถือเป็นอุตสำหกรรมกำรเกษตรแปรรูปท่ีส ำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยวัตถุดิบจำกอ้อยมำ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น ้ำตำล เพื ่อตอบสนองควำมต้องกำรเพื ่อกำรบริโภคภำยในประเทศ และส่วนที ่เหลือจำกกำรบริโภค
ภำยในประเทศสำมำรถส่งออกซึ่งมีสัดส่วนมำกถึง 70 - 80 เปอร์เซนต์ ของปริมำณกำรผลิตทั้งหมด โดยมีตลำดหลักในภูมิภำคเอเชีย 
ซึ่งถือเป็นภูมิภำคที่ขำดดุลต่อเนื่อง และประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้ำนต้นทุนขนส่งเพรำะเป็นผู้ผลิตที่อยู่ในภูมิภำค ประเทศไทยจงึมี
สถำนะเป็นผู้ส่งออกน ้ำตำลสุทธิ ซึ่งสำมำรถท ำรำยได้หลักให้โรงงำนน ้ำตำล และเกษตรกรชำวไร่อ้อย  

รำคำน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์ค จึงเป็นตัวแปรส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมน ้ำตำลไทย นอกจำกอุปสงค์ อุปทำนของ
ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ส่งออก ผู้น ำเข้ำ รวมทั้ง สภำพภูมิอำกำศ นโยบำยกำรส่งเสริม กำรแทรกแซงของภำครัฐทั้งในประเทศผู้ผลิต และ
ผู้บริโภค รวมถึงรำคำของพลังงำน ถือเป็นปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อทิศทำงของรำคำน ้ำตำลในตลำดโลก ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับสถำนะของนักเก็ง
ก ำไรในตลำดสินค้ำโภคภัณฑ์ที่ลงทุนกันอย่ำงแพร่หลำย โดยทำงบริษัทฯ มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำน ้ำตำลในตลำดโลก 
เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงของรำคำอ้อยที่จะประกำศใช้ ซึ่งมีกำรค ำนวณผลตำมระดับรำคำน ้ำตำลของตลำดโลก และอัตรำแลกเปลี่ยน
ค่ำเงินบำท กับเงินดอลล่ำร์ สรอ. หำกค่ำเงินบำทแข็งตัวมำกขึ้น ก็จะส่งผลให้กำรค ำนวณรำคำอ้อยที่ได้ลดลง โดยมีจุดประสงค์ของ
คณะกรรมกำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงของส่วนต่ำงรำคำขำยน ้ำตำลในตลำดโลก กับรำคำอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของโรงงำนน ้ำตำล 

ในฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 ผลผลิตน ้ำตำลของประเทศไทย โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อย และน ้ำตำลทรำย รำยงำน
ปริมำณอ้อยเข้ำหีบทั้งสิ้น 66.67 ล้ำนตันอ้อย ลดลงจำกปีกำรผลิต 2562/2563 อีกกว่ำ 10 เปอร์เซนต์ อันเนื่องมำจำกภำวะภัยแล้ง
รุนแรงในเอเซีย ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยลดลง และกำรเจริญเติบโตของอ้อยเสียหำย นอกจำกนั้นยังมีกำรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นๆ ใน
บำงพื้นที่  

ในส่วนของรำคำของน ้ำตำลทรำยดิบ ตลำดนิวยอร์ค ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ รำคำน ้ำตำลทรำยดิบขยับสูงข้ึนต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
โดยในช่วงไตรมำสที่ 1 รำคำน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์ค 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 มำอยู่ท่ี 510 ล้ำนตันอ้อย คิดเป็น 15% สำเหตุมำจำกสภำวะแห้งแล้งรุนแรง และผลผลิตน ้ำตำลลดลงจำก 38 ล้ำนตันน ้ำตำล 
มำอยู่ที่ 30 - 31 ล้ำนตันน ้ำตำล และผลผลิตเอทำนอล จำก 30 พันล้ำนลิตร มำอยู่ที่ 26 พันล้ำนลิตร ในปีกำรผลิตของประเทศบรำซิล
ที่ 2564/2565 

ในส่วนของรำคำน ้ำมันดิบปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน ขยับจำกรำคำเทรดต้นปีที่บริเวณ 70 เหรียญสหรัฐฯ มำอยู่ที่ 80 
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นปัจจยัที่ช่วยซัพพอร์ตรำคำน ้ำตำล ถึงแม้ว่ำค่ำของเงินเรียลของบรำซิลเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ จะค่อนไป
ในแดนอ่อนค่ำ สู่ระดับอ่อนสุดที่ 5.97 เรียลต่อเหรียญสหรัฐฯ แต่รำคำของน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์ค ยังปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อเนื่อง 
มำจำกกองทุน และนักเก็งก ำไร ที่เข้ำมำเปิดสถำนะซื้อน ้ำตำลอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี 2564 ผู้ผลิตหลักอย่ำงบรำซิลจึงยังคงสัดส่วนกำร
ผลิตน ้ำตำล ต่อเอทำนอล ท่ี 46 : 54 เปอร์เซนต์ ในทำงตอนกลำง และใต้ของประเทศบรำซิล ไม่เปลี่ยนแปลงจำกปีก่อนหน้ำ  

ในไตรมำส 3 และ 4 ระดับรำคำน ้ำตำลตลำดโลกมีกำรขยับตัวสูงขึ้นต่อ โดยท ำรำคำสูงสุดที่รำคำ 20.61 เซนต์ต่อปอนด์ 
ในช่วงเดือนตุลำคม 2564 โดยสรุป กำรเคลื่อนไหวของรำคำน ้ำตำลทรำยดิบนิวยอร์ค ปี 2564 ระดับรำคำน ้ำตำลปรับตัวในทิศทำงที่ดี
ขึ้น โดยรำคำเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 18 - 21 เซนต์ต่อปอนด์ จำกระดับรำคำ 14 - 16 เซนต์ต่อปอนด์ ในปี 2563 อีกทั้งกำรวิกฤติโรคระบำด 
โควิด - 19 ในประเทศเริ่มคลี่คลำย มีกำรฉีดวัคซีนให้กับประชำกรเป็นส่วนใหญ่แล้ว และเริ่มเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 
โดยมีกำรผ่อนปรนกฎระเบียบของกำรกักตัว 



                                                                                 รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน)  
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 ทำงบริษัทฯ คำดว่ำ ปี 2565 ด้วยภูมิอำกำศที่เอื ้ออ ำนวยจะท ำให้ผลผลิตอ้อยและน ้ำตำลเพิ่มขึ ้น ส่งผลโดยตรงให้
อุตสำหกรรมน ้ำตำลไทย มีแนวโน้มดีขึ้นตำมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ กำรบริโภคน ้ำตำลในประเทศจำกผู้บริโภคโดยตรงจะเพิ่มขึ้นจำก
กำรเปิดประเทศและอุตสำหกรรมต่อเนื่อง เช่น อำหำร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น 
 (3) ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ  

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีลักษณะพิเศษแตกต่ำงจำกพืชชนิดอื่น เนื่องจำกมีกำรก ำหนดกรอบกติกำที่ชัดเจนที่ผู้เกี่ยวข้องใน
อุตสำหกรรมนี้จะต้องปฏิบัติตำม และมีหน่วยงำนของรัฐท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล โดยเฉพำะพระรำชบัญญัติอ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 
2527 เป็นกฎหมำยที่ก ำกับดูแลระบบอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำยตั้งแต่กำรบริหำรจัดกำรในไร่อ้อย กำรผลิตในโรงงำนน ้ำตำล 
และกำรส่งออก ตลอดจนกำรแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่ำงชำวไร่อ้อยและโรงงำนน ้ำตำล โดยตลอดระยะเวลำที่ใช้บังคับพระรำชบญัญตัิ
อ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 มำจนถึงปัจจุบัน ผลของกำรใช้บังคับกฎหมำยได้ยึดหลักเหตุผล และควำมสมำนฉันท์เพื่อแก้ไข
ปัญหำระบบอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำยให้มีเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจด้วยดี และสำมำรถสร้ำงสมดุลแห่งประโยชน์ตำมระบบ
แบ่งปันผลประโยชน์เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย ในระบบอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย 

ตั้งแต่ปี 2563 ทำงภำครัฐได้มอบนโยบำยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย (สอน.) เร่งรัดกำรปรับแก้พ.ร.บ.
อ้อยและน ้ำตำล พ.ศ. 2527 ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สำมำรถน ำน ้ำอ้อยไปผลิตสินค้ำชนิดอื่นที่ไม่ใช่น ้ำตำลทรำยเพียงอย่ำงเดียว เพื่อเพิ่ม
แหล่งรำยได้เข้ำสู่ระบบอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย เป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่ในอนำคตที่มี
ศักยภำพในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New S-Curve) ซึ่งจะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจของไทยอย่ำงอ้อย และเกิด
ผลิตภัณฑ์ฐำนชีวภำพที่มีควำมหลำกหลำย ได้แก่ พลำสติกชีวภำพ (Bioplastic) เคมีชีวภำพ (Biochemical) และชีวเภสัชภัณฑ์ 
(Biopharmaceuticals) รับกับมำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพของไทย ปี 2561 - 2570  

กำรจัดสรรส่วนแบ่งรำยได้ของระบบระหว่ำงโรงงำนน ้ำตำล และเกษตรกรชำวไร่อ้อยภำยใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 
30 ยังคงเดิม ตำมพระรำชบัญญัติอ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 มีบทบญัญัติ 11 หมวด 87 มำตรำ เพื่อควบคุมกำรเข้ำมำท ำธุรกิจ
ของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ และในปีนี้มีกำรพิจำรณำแก้ไขร่ำง พ.ร.บ.อ้อยและน ้ำตำลทรำย เรื่องกำรน ำกำกอ้อย และกำกตะกอนกรอง 
เข้ำสู่ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งทำง 3 สมำคมโรงงำนน ้ำตำลทรำยยงัไม่เหน็ชอบในเรื่องนี้ และคัดค้ำนกำรแก้ไขร่ำง พ.ร.บ.อ้อยและ
น ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ในมำตรำ 4 โดยร่ำงแก้ไขดังกล่ำวเสนอให้ กำกอ้อย และกำกตะกอนกรองเป็นผลพลอยจำกกำรผลิตน ้ำตำล 
เพื่อน ำไปค ำนวณในระบบแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งทำง 3 สมำคมโรงงำนน ้ำตำลทรำย ย ้ำว่ำกำรปรับปรุงร่ำงกฎหมำยจะต้องสร้ำงควำม
เป็นธรรมทุกฝ่ำย  

ส่วนนโยบำยกำรขำยน ้ำตำลภำยในประเทศ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย (สอน.) ยังคงประกำศรำคำ
จ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยภำยในรำชอำณำจักร ประจ ำฤดูกำรผลิตปี 2564/2565 ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มไว้ เช่นเดิม ดังต่อไปนี้  

1. น ้ำตำลทรำยขำว รำคำกิโลกรัมละ 17.25 บำท (สิบเจ็ดบำทยี่สิบห้ำสตำงค์ถ้วน)  
2. น ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธ์ิ รำคำกิโลกรัมละ 18.25 บำท (สิบแปดบำทยี่สิบห้ำสตำงค์ถ้วน)  
เพื่อเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนปัจจัยกำรผลิตแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อยในแนวทำงที่เหมำะสม และเป็นไปตำมพันธกรณี

ภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก (World Trade Organization : WTO) เพื่อให้ได้ฐำนข้อมูลของเกษตรกรชำวไร่อ้อยที่เป็นปัจจุบัน ซึ่ง
สำมำรถน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ และก ำหนดนโยบำยของอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำยในอนำคตได้ จะเห็นได้ว่ำนโยบำย 
กฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีออกโดยคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย ล้วนมีผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิต และผลประกอบกำรของบริษัท 

ส่วนมำตรกำรแก้ไขปัญหำอ้อยไฟไหม้ เพื่อลดปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM2.5) ในฤดูหีบอ้อยปี 2563/2564 ต่อเนื่องมำ
ในฤดูหีบ 2564/2565 ด้วย โดยสำระส ำคัญของนโยบำยในปีกำรผลิตที่ก ำลังจะเริ่มขึ้นนั้น ให้โรงงำนสนับสนุนเงินให้กับชำวไร่อ้อยที่ส่ง
อ้อยสดคุณภำพดี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดปรมิำณอ้อยไฟไหมเ้หลอื 20% ปริมำณอ้อยสด 80% ก ำลังเป็นควำมท้ำทำยอีกครั้งส ำหรับ
ชำวไร่อ้อยและโรงงำนน ้ำตำล เมื่อวิถีกำรตัดอ้อยแบบเดิมๆ เปลี่ยนไป เพื่อให้สอดรับกับนโยบำยของรัฐบำลว่ำด้วยกำรลดปริมำณฝุ่น
ละอองขนำดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ทั้งนี ้ทำงบริษัทฯ ได้ติดตำมควำมเสี ่ยงจำกนโยบำยภำครัฐเหล่ำนี้อย่ำงต่อเนื ่องและใกล้ชิด เพื่อก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถปฏิบัติงำนสอดรับกับนโยบำยของทำงภำครัฐได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสม
ต่อไปในล ำดับต่อไป  

 (4) ความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสียจากระบบการให้สินเชื่อชาวไร่อ้อย (เงินเกี๊ยว)  
ในกำรประกอบกิจกำรโรงงำนน ้ำตำลจะมีกำรปล่อยเงินกู้ หรือเงินสนับสนุนอ่ืนๆ ให้กับชำวไร่เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กำรเพำะปลูกอ้อย หรือที่เรียกว่ำ “กำรเกี๊ยวอ้อย” ซึ่งเป็นเสมือนกับกำรจองอ้อยส ำหรับเข้ำหีบในโรงงำนภำยหลังจำกที่อ้อยโตขึ้น
พร้อมตัด จะเป็นเวลำเดียวกับที่โรงงำนน ้ำตำลเริ่มเปิดหีบอ้อย เกษตรกรชำวไร่อ้อยจะตัดอ้อยและส่งอ้อยให้กับโรงงำนและรับเงินค่ำ
อ้อย โดยมีกำรหักเงินกู้ยืมหรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ออก  ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเกี๊ยวอ้อยคือ ชำวไร่ไม่สำมำรถส่งอ้อยหรือจ่ำยช ำระ
เงินส่งเสริม (เงินเกี๊ยว) คืนได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดซึ่งอำจมีสำเหตุมำจำกภัยธรรมชำติ สภำพภูมิอำกำศ หรือควำมแห้งแล้งท่ีท ำให้ผล
ผลิตอ้อยลดลง หรือเกิดควำมเสียหำยจำกโรคระบำด ส่งผลให้หน้ีที่เกิดจำกกำรเกี๊ยวอ้อยกลำยเป็นหนี้เสีย จึงท ำให้บริษัทต้องตั้งส ำรอง
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ค ำนึงถึงปัจจัยควำมเสี่ยงดังกล่ำวจึงได้มีกำรพัฒนำระบบกำรเกี๊ยวอ้อยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดย
น ำระบบดำวเทียม (Geographic Information System : GIS) ในกำรตรวจสอบและส ำรวจพื้นที่ปลูกอ้อยมำช่วยในกำรลดปัญหำ
กำรอ้ำงสิทธิควำมเป็นเจ้ำของไร่อ้อยและยังใช้ส ำหรับกำรวำงแผนกำรจัดหำอ้อย อีกทั้งบริษัทได้พัฒนำโปรแกรมบนแท็บเล็ต เพื่อกำร
ติดตำมอ้อยและหนี้สินของเกษตรกรแต่ละรำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงพัฒนำระบบฐำนข้อมูลชำวไร่ทั้งในด้ำนควำมสำมำรถใน
กำรเพำะปลูก ลักษณะกำรก่อหนี้ ข้อมูลหลักประกัน ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหนี้ เพื่อช่วย วิเครำะห์วงเงินในกำรให้สินเชื ่อที่
เหมำะสมกับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้และมูลค่ำทรัพย์สินค ้ำประกัน  

 (5) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศยังคงส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

เนื่องจำกบริษัทมีกำรส่งออกน ้ำตำลประมำณร้อยละ 70 - 80 ของยอดขำย รวมถึงมีกำรน ำเข้ำเครื่องจักร อุปกรณ์ และกำรด ำเนิน
ธุรกิจในต่ำงประเทศ แต่อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทได้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี ่ยงโดยกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของอัตรำ
แลกเปลี่ยนและพิจำรณำท ำสัญญำตรำสำรอนุพันธ์เพื ่อป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยน (Derivative contract for foreign 
currency hedging) อันได้แก่ กำรท ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward contract) สัญญำสิทธิในกำรซื้อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศ (options contract) เป็นต้น รวมถึงกำรบริหำรอัตรำแลกเปลี่ยนแบบ Natural Hedge โดยกำรน ำเงินจำกกำร
ขำยผลิตภัณฑ์น ้ำตำลที่เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศมำจ่ำยช ำระค่ำใช้จ่ำยที่เป็นเงินสกุลต่ำงประเทศเดียวกัน  

กำรก ำหนดรำคำอ้อยผ่ำนระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 ท ำให้ต้นทุนค่ำอ้อยของบริษัทซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่กับ
รำยได้ของบริษัทมีอัตรำแลกเปลี่ยนในทิศทำงเดียวกัน นอกจำกนี้ยังมีกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิด  
เพื่อให้บริษัทสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

นอกจำกรำยกำรข้ำงต้น ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยำวเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ (ดอลล่ำร์
สหรัฐ) ด้วยอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว จึงได้มีนโยบำยกำรท ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยง โดยท ำสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและ
อัตรำดอกเบี้ย (Cross Currency Swap) ทั้งหมด โดยมีระยะเวลำเท่ำกันกับสัญญำเงินกู้ในกำรช ำระเงินเงินต้นและดอกเบี้ย โดยจะ
ช ำระสุทธิเทียบเท่ำกับเงินบำทที่เคยได้รับจำกกำรกู้และใช้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ บริษัทฯ จึงไม่มีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสัญญำดังกล่ำว 
 (6) ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศลาว และกัมพูชา 

โครงกำรทั้งสองประเทศเป็นโครงกำรที่ริเริ่มธุรกิจน ้ำตำลในต่ำงประเทศของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับพื้นที่สัมปทำนจำก
ภำครัฐในกำรเพำะปลูกอ้อยและได้รับอนุญำตในกำรก่อสร้ำงโรงงำนน ้ำตำล ซึ่งบริษัทฯ ได้บริหำรควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ ดังนี้ 
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1)  ปริมำณอ้อยไม่เพียงพอต่อกำรผลิต อันสืบเนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศที่แปรปรวน ภัยธรรมชำติ ศัตรูพืชระบำด รวมถึง
สภำพดินที่ได้รับสัมปทำนมีควำมเสื่อมโทรม จึงท ำให้มีควำมผันผวนของปริมำณอ้อยเข้ำหีบในแต่ละปี และส่งผลให้ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีมีไม่
มำกพอที่จะถึงจุดคุ้มทุนกำรผลิต 

2) ปัญหำในกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรขำดเทคโนโลยีในกำรเพำะปลูกอ้อยในพื้นที่ขนำดใหญ่ กำรขำดโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ได้แก่ ถนน ระบบขนส่ง รวมถึงกำรขำดแคลนแรงงำนในกำรเพำะปลูกและบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ เป็นต้น ซึ่งกำรปรับปรุงแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำวต้องใช้เวลำในกำรพัฒนำมำกกว่ำแผนท่ีวำงไว้  

3) กำรควบคุมจำกหน่วยงำนภำครัฐ โดยเฉพำะโครงกำรลงทุนในประเทศกัมพูชำ ประสบปัญหำในเรื่องนโยบำยพื้นที่
สัมปทำน ควำมไม่ชัดเจนของพื้นที่สัมปทำนกับพื้นที่ท่ีชำวบ้ำนท ำกิน นโยบำยที่เกี่ยวกับภำษีอำกร รวมถึงควำมไม่ชัดเจนเรื่องกฎเกณฑ์ 
กฎระเบียบทำงรำชกำรของประเทศนั้นๆ ที่มีกำรแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ซึ่งอำจส่งผลให้เกิดปัญหำข้อพิพำทกับชุมชน แต่อย่ำงไรก็ตำม 
ประเด็นดังกล่ำวยังคงเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญและพร้อมที่จะบริหำรจัดกำรหรือแก้ไขให้ถูกต้องและเหมำะสม   

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำที่บริษัทฯ เข้ำไปลงทุนไดม้ีกำร
ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำในกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีกำรเพำะปลูกและกำรจัดกำร แต่เนื่องจำกวิกฤตโรค COVID-19 ระบำดอยู่ในหลำยภูมิภำค
ต่ำงๆ ของโลก รวมถึงภูมิภำคเอเชียด้วย ท ำให้สภำพเศรษฐกิจท่ัวโลกถดถอย และส่งผลให้โครงกำรในต่ำงประเทศของบริษัทฯ ประสบ
ภำวะขำดทุนอย่ำงต่อเนื่อง  แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทก็ได้ริเริ่มส ำรวจพื้นที่สัมปทำนอีกครั้ง เพื่อจะได้ทรำบว่ำพื้นที่สัมปทำนเพำะปลูก
ของบริษัทฯ คงเหลือเท่ำไร และจะเริ่มจัดท ำ Master Plan และแผนงำนประจ ำปีให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ีสัมปทำนเพำะปลูกดังกล่ำว ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงทิศทำงของบริษัท ฯ ที่ยังต้องกำรสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศอยู่  
 (7) ความเสี่ยงจากการสรรหาและรักษาบุคลากร เพ่ือรองรับการเติบโตอย่างย่ังยืน 

กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจ ำเป็นต้องพึ่งพำบุคลำกรเป็นหลัก ตลอดจนจ ำเป็นต้องมีทั้งปริมำณบุคลำกรที่เพียงพอและมี
คุณภำพ เพื ่อสนับสนุนและผลักดันให้กลยุทธ์ของบริษัทประสบผลส ำเร ็จ บริษัทฯ เล็งเห็นควำมจ ำเป็นที ่จะต้องยกระดับ
กระบวนกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และอีกสิ่งที่จะขำดไม่ได้ คือกำรให้ควำมส ำคัญ เรื่อง
อำชีวะอนำมัยและควำมปลอดภัยแก่สุขภำพของพนักงำน (Occupational Health and Safety from COVID-19) ที่จะต้องมีสุขภำพ
แข็งแรงและปลอดจำกกำรติดเชื้อโควิด - 19 

ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญกับภำวะวิกฤตหลังโควิด – 19 ซึ่งเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่ง บริษัทฯ จึงได้จัดสรร
งบประมำณและมีมำตรกำรรองรับต่ำงๆ ได้แก่ “กำรจัดสวัสดิกำรเพื่อสุขภำพพนักงำนในช่วงวิกฤติโควิด - 19” โดยมีกำรท ำประกัน
กลุ่มที่ให้ควำมคุ้มครองเรื่องค่ำรักษำพยำบำลโควิด - 19 เพื่อให้พนักงำนมั่นใจว่ำจะได้รับกำรรักษำพยำบำลและดูแลอย่ำงเหมำะสม 
รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนได้รับกำรฉีดวัคซีนให้ครบตำมมำตรฐำนอย่ำงรวดเร็ว บริษัทฯ ยังได้มีกำรประกำศ “มำตรกำรและ
แผนงำนในช่วงสภำวะวิกฤต”  เพื่อให้พนักงำนสำมำรถท ำงำนจำกท่ีบ้ำน (Work From Home) และกำรจัดสถำนท่ีท ำงำนให้ลดโอกำส
ในกำรติดเชื้อโควิด - 19 และบริษัทฯ ยังคงรักษำมำตรฐำนกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร ให้สำมำรถตอบสนองต่อ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อช่วยพัฒนำกำรท ำงำนและเอื้อประโยชน์ต่อกำรใช้ชีวิตในภำวะปกติใหม่ (New Normal) โดยเพิ่ม
ช่องทำงอบรมแบบ ออนไลน์ทั้งรูปแบบที่พัฒนำช่องทำงเอง และกำรใช้บริกำรจำก Outsources นอกเหนือจำก In class Training 
โดยแบ่งเนื้อหำให้พนักงำนสำมำรถเลือกได้ทั้งด้ำนวิชำชีพ (Hard Skill) และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Soft Skill) บริษัทฯ ได้เริ่มมกีำร
พิจำรณำข้อมูลเรื่องควำมแตกต่ำงของกลุ่มอำยุ (Generation Gap) ในกำรออกแบบแผนพัฒนำและจัดสวัสดิกำรพนักงำน อีกทั้ง
ส่งเสริมให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ภำยในองค์กร (Knowledge Management) กำรถ่ำยทอดแบ่งปันควำมรู้ภำยในสำย
งำนและภำยในองค์กร (Knowledge Sharing & Cross Functional Training) เพื่อให้เกิดกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงวธิีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนสร้ำงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศกำรท ำงำนที่เอื้อต่อกำรเสนอและรับฟังควำมคิด
ซึ่งกันและกัน บนพื้นฐำนค่ำนิยมหลักขององค์กร ควบคู่กับกำรพัฒนำ “โปรแกรมกำรบริหำรและประเมินผลงำนแบบออนไลน์” (E-
Performance Management System) ให้มีควำมสัมพันธ์กับระบบบริหำรค่ำจ้ำงและผลประโยชน์ที่จูงใจให้อยู่ในระดับที่สำมำรถ
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แข่งขันได้ในอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและสร้ำงหลักประกันควำมมั่งคงในระยะยำวให้แก่พนักงำน อันจะ
เป็นกำรช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรที่องค์กรจะสรรหำบุคลำกรที่มีคุณภำพจำกภำยนอกองค์กร และสำมำรถรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

(8) ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
ปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ได้สร้ำงควำมเสียหำยและส่งผลกระทบต่อคนท่ัวโลก ประเทศไทยเองก็

ต้องรับมืออย่ำงหนักกับสถำนกำรณ์ที่พบผู้ติดเชื้ออย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรระบำดหนักในช่วงเดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2564 
ถึงแม้รัฐบำลจะมีประกำศมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรปิดสถำนท่ีและระงับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงของกำรแพร่เช้ือ 
รวมถึงสนับสนุนให้ท ำงำนจำกท่ีบ้ำน (Work from Home)  

ทั้งนี้ ธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นธุรกิจผลิตน ้ำตำลที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเพื่อให้กำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงมีแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ดังนี้  

- ตั้งคณะท ำงำนและจัดท ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงและหำแนวทำงกำรรับมือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที 

- จัดหำเครื่องมือในกำรตรวจคัดกรองและอุปกรณ์ป้องกันต่ำงๆ ตลอดจนก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรระบำดและ
ป้องกันดูแลพนักงำนอย่ำงเพียงพอ  

- จัดเตรียมควำมพร้อมในกำรดูแลพนักงำนหรือผู้ติดเชื้อในพื้นที่สถำนประกอบกำร (ศูนย์พักคอย) และฝึกซ้อมแผน
ดังกล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ 

- จัดท ำประกันภัยโรคโควิด – 19 แก่พนักงำน และสนับสนุนให้พนักงำนได้รับวัคซีนอย่ำงทั่วถึง โดยช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรจัดหำวัคซีนผ่ำนสิทธิประกันสังคม และช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัคซีนทำงเลือกให้
พนักงำน  

- ทบทวนงบประมำณและจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมที่จ ำเป็น เพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์ 
ซึ่งผลจำกกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว ท ำให้บริษัทมีพนักงำนติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ 2.43 ของพนักงำนในเครือ

ทั้งหมด และเท่ำท่ีผ่ำนมำยังไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของบริษัทแต่อย่ำงใด 
(9) ความเสี่ยงจากการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
ปัจจุบันภัยคุกคำมและกำรก่ออำชญำกรรมทำงไซเบอร์สำมำรถสร้ำงควำมเสียหำยต่อระบบฐำนข้อมูลของทั้งระดับหน่วยงำน

และระดับบุคคลอย่ำงรวดเร็ว กำรป้องกันหรือกำรรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์จึงต้องอำศัยควำมรวดเร็วในกำรประสำนงำนกับทุก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรดูแลรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่ำงต่อเนื่อง โดยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่เพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินธุรกิจ กำรควบคุมประสิทธิภำพกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรด ำเนินงำน เทคโนโลยี
สำรสนเทศจึงมีบทบำทส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจมำกขึ้น โดยเฉพำะพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลใน
วันที่ 1 มิถุนำยน 2565 บริษัทฯ จึงด ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถป้องกัน และรับมือควำมเสี่ยงได้อย่ำงทันท่วงที โดยมอบหมำยให้ 
KSL IT Center บริษัทย่อยของเคเอสแอล เป็นผู้จัดท ำแผนงำนและด ำเนินกำรป้องกันภัยคุกคำมจำกไซเบอร์ ดังนี้  

1. ควบคุมควำมปลอดภัยในด้ำนกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลของผู้ใช้งำน และประกำศใช้นโยบำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย

สำรสนเทศกลุ่มบริษัทเคเอสแอล  

2. ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ (Hardware) และโปรแกรม (Software) อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยแยกเป็น  

a. กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ตำมแผนกำรบ ำรุงรักษำประจ ำปี  
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b. จัดกำรทดสอบโปรแกรมและประเมิน Patch/Update ต่ำงๆ เพื่อศึกษำผลกระทบก่อนที่จะ Deploy ไปตำมส่วน

ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องในระบบ 

3. ติดตั้งระบบ Anti-Virus ในระดับ End-Point เพื่อตรวจจับภัยคุกคำมทำง Cyber และเป็น Real Time Protection และ

มี Firewall ท ำหน้ำที่ป้องกันกำรโจมตีจำกภำยนอก รวมถึงมีระบบ Network Access Control (NAC) เพื่อคอยควบคุม

หรือตรวจจับกำรโจมตีในรูปแบบต่ำงๆ ด้วยกำรท ำ Decoy เพื่อจ ำกัดวงควำมเสียหำยและป้องกันระบบที่ถูกโจมตี 

4. มีกำร Backup Data ในระบบงำนท่ีเป็น Critical ในลักษณะกำรท ำงำนแบบ D/R ที่สำมำรถกู้คืนระบบได้จำก Second 

Site ได้ภำยใน 3 ช่ัวโมง และ Backup ถึง 30 รอบในกำรกู้คืนแต่ละระบบ 

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย ์
   ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติวาระที่น าเสนอ 

ตระกูลชินธรรมมิตร์และบริษัทของตระกูลชินธรรมมิตร์ถือหุ้นในบริษัทมำกกว่ำ ร้อยละ 60 ของจ ำนวนทุนเรียกช ำระแล้ว
ทั้งหมด สัดส่วนดังกล่ำวท ำให้กลุ่มตระกูลชินธรรมมิตร์สำมำรถควบคุมกำรออกเสียงลงมติในวำระที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ สำมำรถ
จัดกำรควำมเสี่ยงจำกกำรที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะไม่เห็นชอบวำระที่คณะกรรมกำรเสนอเพื่อพิจำรณำได้ตำมสมควรแล้ว 

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเป็นกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมและแสดงควำมโปร่งใสของกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบและ
สำมำรถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 6 ท่ำนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
กฎหมำยและมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ท่ำน ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมที่กฎหมำยและกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนด ดังนั้นจึง
มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรในระดับที่เหมำะสม นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่ปฏิบัติงำนเป็นอิสระ
ตำมควำมเหมำะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งมีหน้ำที่หลักในกำรดูแลระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบ
ภำยใน 
2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
 - ไม่มี – 
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) ได้ด ำเนินธุรกิจมำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2488 มีทุนจดทะเบียน 2,205 ล้ำนบำท มีสถำนะ
เป็นบริษัทมหำชนจดทะเบียนซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มีนำคม 2548 โดยใช้สัญลักษณ์ 
“KSL” 

ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของโรงงำนผลิตน ้ำตำลในประเทศไทย ด้วยกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ
ให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่ำและส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กร รวมถึงกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักกำรที่ดีอันเป็นสำกลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและด ำรงรักษำควำมเป็นเลิศใน
คุณธรรม อันเป็นคุณค่ำพื้นฐำนขององค์กรชั้นน ำ  

ในปี 2564 ได้ท ำกำรจัดตั้งบริษัทคุณชวน จ ำกัด ขึ้นมำอยู่ภำยใต้ควำมดูแล บริษัทคุณชวน จ ำกัด ถือว่ำเป็นองค์กรที่ไม่
แสวงหำผลก ำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนและสังคมให้มรีำยได้ และน ำภูมิปัญญำชำวบ้ำนมำพัฒนำให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ศึกษำประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนที่ส ำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
สำมำรถสร้ำงผลกระทบเชิงบวกทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงแท้จริง  

 
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
3.2.1 ห่วงโซ่ธุรกิจ  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกรูปกำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำแสดงให้เห็นว่ำ ต้นน ้ำของธุรกิจคืออ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ทำงกลุ่มบริษัทฯได้เล็งเห็นถึง

ควำมส ำคัญดังกล่ำวจึงต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีเพื่อให้ได้วัตถุดิบท่ีดีมีคุณภำพ ซึ่งหำกได้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภำพจะส่งผลให้ได้สินค้ำที่ดี
ตำมมำด้วยเช่นกัน  
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
กลุ่มบริษัทได้ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยเริ่มจำกกำรก ำหนดประเด็นส ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน (ระหว่ำงปีกำรเงินของบริษัท คือ 

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 - 31 ตุลำคม พ.ศ. 2563) โดยมีผู้ส่วนเสียที่ส ำคัญทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท ซึ่งถือเป็นกระบวนกำร
ที่ส ำคัญที่จะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมมั่นคงแก่บริษัท บริษัทมีกระบวนกำรประเมินประเด็นส ำคัญ กำรรวบรวมและประมวลผล
ข้อมูล กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย กำรด ำเนินงำนด้ำนสังคม ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อมูลมีควำมถูกต้องและ
ครบถ้วน และเพื่อให้มั่นใจว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน  

กลุ่มผู้ส่วนเสียที่ส ำคัญทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท มีดังน้ี  
1. เกษตรกรไร่อ้อย   

ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 1. กำรส่งเสริมมำกขึ ้นทั ้งทำงด้ำนเทคโนโลยี และกำรจัดกำรบริหำรเงินทุน
หมุนเวียน  
2. กำรส่งเสริมและสนับสนุนในด้ำนนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี ่ยวกับเครื ่องมือและ
อุปกรณ์กำรท ำกำรเกษตร  
3. รำคำอ้อยที่เหมำะสม  
4. ผลตอบแทนและรำยได้ที่เป็นธรรม 
5. สภำพแวดล้อม ปัญหำมลพิษ บริเวณรอบ ๆ โรงงำน 

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

1. พัฒนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับเกษตร 
2. สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภำพให้กับเกษตรกร 
3. รำคำน ้ำตำลตลำดโลกสูงข้ึน ส่งผลต่อรำคำอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้ำย  
4. คัดเลือกเกษตรกรที่ผ่ำนเกณฑ์และจ่ำยผลตอบแทนตำมคุณภำพของกำรท ำ
กำรเกษตร กำรปลูกอ้อยที่มีคุณภำพ 
5. ดูแลสภำพแวดล้อม บริเวณรอบ ๆ โรงงำนไม่ให้เกิดมลพิษ  

  

2. ผู้ถือหุ้น   
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 1. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม 

2. กำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงต่อเวลำ ในหลำกหลำยช่องทำงที่เข้ำถึงง่ำย 
3. มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีเติบโต สร้ำงผลก ำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น 

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

1. ปฏิบัติตำมแนวทำงและกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
2. มีช่องทำงส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูลและสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่
หลำกหลำย 
3. มีกำรลงทุนเพื่อสร้ำงควำมเจริญเติบโต  
 

3. คู่ค้า/ผู้รับเหมา  
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีโปร่งใสยุติธรรม  

2. กำรจ่ำยสินค้ำ/ค่ำจ้ำงตรงเวลำ  
3. รำคำที่เหมำะสม  
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กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

1. กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นลำยลักษณ์อักษร ง่ำยต่อกำร
เข้ำใจ และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
2. มีขั้นตอนตรวจรับงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรมและช ำระค่ำสินค้ำหรือค่ำจ้ำงใน
เวลำที่เหมำะสม 
3. มีกำรก ำหนดคุณสมบัติของคู่ค้ำที่มีสิทธิเข้ำเสนอรำคำและประกำศให้ทรำบโดย
ทั่วกันซึ่งข้อมูลและเงื่อนไขกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้ำท่ีมีสิทธิเสนอ
รำคำโดยวิธีท่ีเปิดเผยและเท่ำเทียมกัน 
 

4. พนักงาน   

ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 1. ได้รับค่ำตอบแทน และสวัสดิกำรที่เหมำะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว  
2. กำรพัฒนำศักยภำพท่ีจ ำเป็นต่อกำรท ำงำน และควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
3. มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนท่ีมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม 

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

1. สื่อสำรผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทไปสู่พนักงำนในทุกระดับ 
2. ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพแก่พนักงำนโดยพัฒนำกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ ทักษะ ควำมรู้ให้แก่พนักงำน โดยมีช่องทำงกำร
เรียนรู้ที่เหมำะสมกับพฤติกรรมของพนักงำน และมีหัวข้อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
 

5. ลูกค้า   
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 1. สินค้ำตรงตำมคุณภำพและได้มำตรำฐำน มีกำรส่งมอบตรงเวลำ   

2. กำรพัฒนำกำรให้บริกำรทำงช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภำพ 
รวดเร็ว ตรงกับปัญหำและควำมต้องกำร 
3.กำรมีมำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภัยของขอมูลส่วนตัวของลูกค้ำ และกำรไม่
ละเมิดข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ำ 

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 
 

1. พัฒนำกำรผลิตสินค้ำ ภำชนะบรรจุ และกำรส่งมอบที่ตรงตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ  
2. มีกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบและช่องทำงกำรให้กำรบริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อให้กำรบริกำรมีประสิทธิภำพ และสำมำรถแก้ปัญหำให้ลูกค้ำได้อย่ำง
รวดเร็วอยู่เสมอ ด้วยกำรใช้ข้อมูลควำมพึงพอใจ และค ำแนะน ำจำกลูกค้ำ 
3. กำรปฏิบัติตำมนโยบำยขององค์กร ในเรื ่องกำรปกป้องคุมครองข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้ำ อย่ำงเคร่งครัด โดยก ำหนดให้กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลต้องกระท ำด้วยควำมระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นไปตำมขั้นตอนท่ีก ำหนด
ไว้เท่ำนั้นกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้จ ำกัดเพียงเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น   
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6. เจ้าหนี้  

ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 1. ช ำระหนี้ตรงเวลำ 
2. แผนงำนส ำหรับก ำหนดช ำระหนี้ 

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 
 

1.ปฏิบัติตำมสัญญำและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่ำงเคร่งครัด 

7. ชุมชน/สังคมและสิ่งแวดล้อม    

ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 1. กำรมีส่วนร่วมและให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อบรรเทำสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดเช้ือไวรัส COVID-19 
2. กำรลดภำวะและผลกระทบจำกกำรผลิตของโรงงำน  
3. กำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมตำ่งๆในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคมของ
ชุมชน  

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

1. ด ำเนินกำรจัดส่งข้ำวของเครื่องใช้/สิ่งของที่จ ำเป็นให้กับชุมชนโดยรอบ 
2. ประเมินผลกระทบของกำรด ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
3. ด ำเนินกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง 
เปิดโอกำสให้ชุมชน ได้เข้ำร่วมในกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำงๆของบริษัท  
 

8. หน่วยงานภาครัฐ  
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 1. ปฎิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 

2. ร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของหน่วยงำนภำครัฐ 
 

กำรตอบสนองควำมคำดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

1. ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐในกำรพัฒนำท้องถอ่ินตำมควำมเหมำะสม 
2. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ และรักษำควำมสัมพันธ์ในทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและ
โปร่งใส่ เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ของภำครัฐให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 

 
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม   
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทมีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่ำด้วย กำรส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำนอย่ำงประหยัด บริษัทสนับสนุนกำรน ำวัสดุกลับมำใช้ใหม่ และบริษัทยังให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำร
ใช้วัตถุดิบและของเหลือใช้ให้คุ้มค่ำที่สุดโดยหมุนเวียนไปใช้ในกระบวนกำรผลิตต่ำงๆ  ทั้งนื้ สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกใน
รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท บนเว็บไซต์ 
 

จำกกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ระบุประเด็นที่อำจสร้ำงผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท กล่ำวคือ  กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อบรรเทำกำรเปลี่ยนแปลงทำงภูมิอำกำศ (climate change) , 
กำรจัดกำรกำรใช้น ้ำ และกำรจัดกำรกำกของเสียอุตสำหกรรมและขยะทั่วไป และรวมถึงกำรจัดกำรเพื่อลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
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3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรด้ำนพลังงำนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมูิอำกำศเพื่อไม่ให้สง่ผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม และยังช่วยในกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียยังให้ควำมส ำคัญต่อประเด็นกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศและภำวะโลกร้อนซึ่งมีสำเหตุจำกกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

 
การใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
 กำรสูบน ้ำจำกแหล่งน ้ำดิบเพื่อน ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตน ้ำตำล จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ น ้ำใช้ในกระบวนกำรผลิต และ
น ้ำใช้ในส ำนักงำน น ้ำท้ิงจำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลส่วนใหญเ่ป็นน ้ำจำกระบบหล่อเยน็ท่ีใช้ในกำรแลกเปลีย่นอุณหภูมิ โดยน ้ำที่ใช้แล้ว
จะถูกส่งเข้ำสู่ระบบบ ำบัด ด้วยกำรตกตะกอนและลดอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับสภำพธรรมชำติ ก่อนปล่อยออกจำกโรงงำน เพื่อให้มั่นใจ
ว่ำคุณภำพน ้ำที ่ปล่อยออกสู ่แหล่งรองรับน ้ำเป็นไปตำมมำตรฐำนที ่ก ำหนด ได้แก่ มำตรฐำนชลประทำน มำตรฐำนกระทรวง
อุตสำหกรรม เป็นต้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของแหล่งรองรับน ้ำ ส่วนน ้ำใช้ในอำคำรที่บ ำบัดจนได้
มำตรฐำนแล้วจะถูกน ้ำไปใช้ในระบบรดน ้ำต้นไป แปลงสำธิตเกษตร และพื้นท่ีชุ่มน ้ำต่อไป   
 
การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
 เพื่อให้ปริมำณวัสดุที่เหลือใช้จำกกระบวนกำรผลิตและกำรบ ำรุงรักษำของกลุ่มบริษัทฯ มีปริมำณที่ต้องน ำไปก ำจัดน้อยที่สุด 
กลุ่มบริษัทฯ จึงใส่ใจในกำรควบคุมดูแลกำรใช้วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ในกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรเลือกวิธีกำรก ำจัด
วัสดุเหลือใช้ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยทุกแห่งจะให้ควำมส ำคัญกับกำรคัดเลือกผู้รับก ำจัดและวิธีกำรก ำจัดว่ำต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงรัดกุมและเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด นอกจำกน้ี ยังมีกำรตรวจติดตำมกำรก ำจัดของผู้รับก ำจัด เพื่อให้มั่นใจว่ำวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วจำกกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับกำรจัดกำรที่ถูกต้องและเหมำะสม เป็นไปตำมมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม 
        ในกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลทรำย จะมีกำกหม้อกรองซึ่งเป็นส่วนผสมของดินทรำยและสำรอินทรีย์จำกอ้อยเกิดขึ้น โรงงำน
น ้ำตำลทรำยจะน ำกำกหม้อกรองนี้ไปผลิตปุ๋ยและสำรบ ำรุงดินหรือน ำไปใส่ในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มคุณภำพของพื้นที่เพำะปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทขยะ วิธีก าจัด  
 

ขยะอันตราย 
 

ส่งก ำจัด 100 เปอร์เซ็นต ์
 

ขยะไม่อันตราย 
 

รีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต ์
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การจัดการก๊าซเรือนกระจก  
 กลุ่มบริษัทฯ ได้ด ำเนินมำตรกำรเพื่อลดกำรปล่อยเรือนกระจกทั้งทำงตรงและทำงอ้อม  โดยกำรลดใช้พลังงำนในกระบวนกำร
ผลิตและในส ำนักงำน กำรส่งเสริมกำรลดใช้พลังงำนในชุมชน  ไปพร้อมกับกำรส่งเสริมกำรเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊ำซเรือนกระจก ด้วยกำร
สร้ำงพื้นที่สีเขียวในโรงงำน กำรปลูกป่ำ และกำรส่งเสริมกิจกรรมป่ำชุมชนทั่วประเทศ ตลอดจนกำรให้ควำมร่วมมือกับท้ังภำครัฐ และ
องค์กรต่ำงๆ 
 ทั้งนี้ บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้อยู่ระหว่ำงข้ันตอนกำรขอด ำเนินกำรจดทะเบียน
รับรองกำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพริ้นใหม่ เนื่องจำกสัญญำฉบับเดิมนั้น สิ้นสุดอำยุกำรรับรอง 
 

 
 
         ตลอดระยะเวลำกว่ำ 7 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งมั่นในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 
โดยบูรณำกำรเป้ำหมำยลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเศรษฐกิจ
หมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของกำรพัฒนำสินค้ำ บริกำร เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของทุกคน    
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 
        กลุ่มบริษัทให้ควำมส ำคัญและมีมุ่งมั่นในกำรสร้ำงคุณค่ำในกำรด ำเนินธุรกิจและสร้ำงผลประโยชน์ให้ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภำค
ส่วนในสังคม เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนตำมเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ทั้งกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ
ภูมิอำกำศ เศรษฐกิจหมุนเวียน และสุขภำพและควำมปลอดภัย  ทั้งนื้ สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนของบริษัท     
 
3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
สิทธิมนุษยชน 
 กลุ่มบริษัทฯ เคำรพในสิทธิมนุษยชนและกำรปฎิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำย จึงได้ก ำหนดเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตำม
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่ม KSL ซึ่งโดยครอบคลุมทั้งกำรปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งพนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ 
เจ้ำหนี้ ตลอดจนสังคม  
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บริษัทมีแนวปฎิบัติเกี่ยวกับสิทธิของพนักงำน และกำรก ำหนดจรรยำบรรณทำงธุรกิจให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐำนเกี่ยวข้อง
ทั้งในเรื่องกำรดูแลสุขภำพ ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนตำมมำตรฐำน รวมทั้งพนักงำนสำมำรถส่งข้อเสนอแนะ
หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อฝ่ำยจัดกำร หรือแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบำะแสกำรกระท ำควำมผดิมำยงัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ
ส ำนักตรวจสอบภำยในได้ พนักงำนที่แจ้งข้อมูลใดๆแก่บริษัทจะได้รับกำรคุ้มครองไม่ให้ต้องรับโทษหรือกำรเปิดเผยตัวตนเพื่อให้มี
หลักประกันท่ีเพียงพอว่ำพนักงำนจะไม่ถูกปฏิบัติจำกกำรใช้อ ำนำจที่ไม่ชอบ 
พนักงานและแรงงาน 
 พนักงำน ถือเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญต่อบริษัทฯ และกำรด ำเนินธุรกิจ กำรส่งเสริมทักษะคุณภำพฝีมือแรงงำน จะส่งผลต่อทั้ง
พนักงำนและบริษัทฯ ในกำรพัฒนำศักยภำพและกำรเจริญเติบโตเพื่อก้ำวสู่ควำมส ำเร็จร่วมกัน บริษัทฯ จึงถือปฎิบัติต่อพนักงำนด้วย
ควำมเป็นธรรมตำมหลักธรรมำภิบำลและจริยธรรม กำรบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใสมำโดยตลอด  
 
การเคารพและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

หลักการที่ส าคัญในเร่ืองนี้ครอบคลุมถึง 
1. กำรเคำรพในควำมเป็นส่วนตัวของพนักงำน และจะไม่น ำข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้น

แต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตำมบทบัญญัติของกฎหมำย 
2. กำรปฎิบัติต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม งดเว้นกำรเลือกปฎิบัติต่อบุคคลอื่นให้ต้องเสียสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ อันเนื่องจำกควำม

เหมือนหรือแตกต่ำงกันในทำงใดทำงหนึ่งที่มิได้มีผลต่อกำรปฎิบัติงำน เช่น สภำพร่ำงกำยหรือจิตใจ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ 
กำรศึกษำ ฐำนะ เป็นต้น 

3. บุคคลควรให้เกียรติและเคำรพศักดิ์ศรี สถำนภำพหรือควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน        
        กลุ่มบริษัทมีช่องกำรสรรหำพนักงำนทั้งภำยในและภำยนอก โดยผ่ำนกำรท ำแบบทดสอบ กำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อให้ได้บุคลำกร
ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับต ำแหน่งงำน เข้ำมำร่วมงำนกับองค์กร บนพื้นฐำนของควำมสำมำรถและคุณสมบัติที่เหมำะสมเป็นหลัก ไม่
เลือกปฏิบัติจำกเรื่องเชื้อชำติ สัญชำติ เผ่ำพันธุ์ สีผิว ศำสนำ สถำนะทำงสังคม เพศ และเพศสภำพ อำยุ ควำมพิกำร แนวคิดทำง
กำรเมือง และสถำนภำพสมรส รวมทั้งยังส่งเสริมให้มีกำรจ้ำงงำนของผู้พิกำร เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้พิกำรได้มีงำนท ำ พนักงำนใหม่ทุก
คนจะต้องรับทรำบร่วมกันกับต้นสังกัดเป็นลำยลักษณ์อักษร เกี่ยวกับรำยละเอียด เป้ำหมำย ตัวชี้วัดหลักของงำนที่ท ำตำมระบบของ
บริษัทฯ อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนพนักงำนขององค์กรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ให้มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ เพื่อเป็นก ำลังหลักในกำร
พัฒนำองค์กรต่อไป 
 
 ในด้านการดูแลพนักงานและแรงงาน บริษัทมีการด าเนินงานด้านพนักงานที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(1) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทเน้นเรื่องกำรท ำงำนที่บ้ำน หรือ work from home โดยเป็นกำรเน้นกำรท ำงำนแบบออนไลน์ และมี
กำรสอบถำมควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของพนักงำนเพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีควบคู่ไปพร้อมกัน 
 
(2) การฝึกอบรมพนักงาน 
 บริษัทฯ ด ำเนินกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์ส ำหรับพนักงำน KSL ขึ้นภำยใต้ชื่อ “KSL Knowledge Hub” โดยรวบรวม
หลักสูตรที่น่ำสนใจและสื่อควำมรู้ด ีๆ จำกเว็บไซต์ชั้นน ำที่น่ำเชื่อถือมำรวมไว้ใน KSL Knowledge Hub รวมทั้งกำรพัฒนำสื่อส ำหรับ
ใช้ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ส ำหรับรูปแบบกลุ่มย่อย ผ่ำนเว็บไซต์ออนไลน์ซึ่งทีมพัฒนำทรัพยำกรได้ท ำกำรพัฒนำขึ้นมำเพื่อให้เกิด
ควำมสะดวกต่อกำรใช้งำนผ่ำนช่องทำงคอมพิวเตอร์และมือถือ ในช่ือ “KSL FRESHY GUIDE” นอกจำกน้ันทีมพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
ได้เข้ำร่วมจัดท ำโครงกำร “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 
          นอกจำกกำรเน้นเรื ่องกำรท ำงำนที ่บ้ำน หรือ work from home ส ำหรับพนักงำนเพื่อเป็นกำรรักษำมำตรกำร social 
distancing แล้ว บริษัทยังได้ดูแลพนักงำนในหลำยๆส่วน เช่น  
  1. จัดท ำประกันสุขภำพ COVID-19 เพิ่มเติมให้แก่พนักงำนทุกคน ทั้งพนักงำนประจ ำและพนักงำนสัญญำจ้ำง 
 2. จัดหำหน่วยงำนจำกภำยนอกมำท ำกำรตรวจ SWAB  
 3. ติดต่อ ประสำนงำนกับหน่วยงำนเพื่อจัดเตรียมวัคซีนให้กับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน 
 
ลูกค้า 

     ลูกค้ำถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งที่บริษัทต้องกำรให้ได้รับควำมพึงพอใจ ส ำหรับทุกควำมเห็น 
ควำมพึงพอใจ ปัญหำ ควำมต้องกำร และพฤติกรรมของลูกค้ำล้วนเป็นวัตุดิบส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรงำนของบริษัท 

     บริษัทใช้ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในระดับสำกล  เช่น  ISO 9001:2015,  FSSC 22000,  GMP,  HACCP,  HALAL, KOSHER  
Bonsucro และธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำบริษัทมุ่งเน้นและให้ควำมส ำคัญด้ำนคุณภำพ
และมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์สินค้ำ กำรส่งมอบท่ีตรงเวลำ และบริกำรในระดับโลก ตลอดจนรักษำควำมลับของลูกค้ำโดยเคร่งครัด โดย
ไม่น ำมำเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทำงมิชอบ ตลอดจนกำรจัดช่องทำงกำรติดต่อส ำหรับลูกค้ำ เพื่อแนะน ำติชม หรือแจ้งข้อร้องเรียน
โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทฯจะได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะประมำณ 40-50 ครั้งต่อปีส ำหรับกำรด ำเนินกำรของโรงงำนน ้ำตำลทรำย 
5 แห่ง เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรท ำธุรกิจกับบริษัทฯ จะไม่มีข้อขัดแย้งใดๆกับมำตรฐำนที่ลูกค้ำยึดถืออยู่ บริษัทได้ว่ำจ้ำง หน่วยงำนภำยนอก
มำประเมินกำรด ำเนินกำรและให้กำรรับรองในส่วนของมำตรฐำนแรงงำนตำมมำตรฐำนของลูกค้ำด้วย 

 
ชุมชนและสังคม 
         บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำย 
และระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนำชุมชนและสังคม ช่วยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต เสริมสร้ำงประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมที่บริษัทได้เข้ำไป
ด ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมทั้งปลูกฝังจิตส ำนึก และส่งเสริมให้พนักงำนและ
ผู้เกี่ยวข้องมีหน้ำที่รับผิดชอบและท ำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม เปิดโอกำสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัท  รวมทั้งเสนอควำมเห็นและให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนที่เป็นผลมำจำกกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท 
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การวิเคราะห์และค าอธิบาย 
ของฝ่ายจัดการ 
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4. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
4.1 วิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะการเงิน  
สรุปสำระส ำคญั  

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (KSL) ขอชี้แจงผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีบัญชี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกำยน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2564) บริษัทมีก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จ ำนวน 616 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 699 ล้ำนบำท 
เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบกำรส ำหรับปีบัญชี 2563 ซึ่งมีขำดทุนสุทธิ จ ำนวน 83 ล้ำนบำท   

บริษัทมีก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) ส ำหรับปี 2564 จ ำนวน 2,223 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 811 ล้ำนบำท (ปี 2563: 1,413 ล้ำนบำท) 

โดยผลกำรด ำเนินงำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ โดยสรุปได้ดังนี้ 
 

ภาพรวมของธุรกิจน ้าตาลและข้อมูลธุรกิจที่ส าคัญ 
 

โดยภำพรวมของอุตสำหกรรม ธุรกิจน ้ำตำลในประเทศไทย ได้รับผลกระทบจำกสภำวะภัยแล้งในประเทศไทยติดต่อกันในช่วง 2 
ปีกำรผลิตที่ผ่ำนมำ ท ำให้ปริมำณผลผลิตน ้ำตำลของโรงงำนน ้ำตำลในประเทศลดลงอย่ำงมำก โดยตั้งแต่ปีกำรผลิต 2562/2563  ปริมำณ
ผลผลิตอ้อยทั่วประเทศในปีกำรผลิต 2562/2563 ลดลงมำกกว่ำร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีกำรผลิต 2561/2562 โดยปริมำณอ้อยท่ัว
ประเทศลดลงจำก 131 ล้ำนตันอ้อย ในปีกำรผลิต 2561/2562 เป็น 75 ล้ำนตันอ้อย ในปีกำรผลิต 2562/2563 และยังคงต่อเนื่องมำถงึปี
กำรผลิต 2563/2564 ซึ่งมีอ้อยทั่วประเทศลดลง เหลือจ ำนวน 67 ล้ำนตันอ้อย  กำรลดลงของปริมำณอ้อยนอกเหนือจำกส่งผลต่อรำยได้
จำกกำรขำยแล้ว ยังส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิตของน ้ำตำลที่สูงขึ้น รวมไปถึงส่งผลต่อเนื่องไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยเฉพำะต้นทุนกำรผลิต
ไฟฟ้ำซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจำกรำคำวัตถุดิบที่สูงขึ ้นเช่นเดียวกัน  อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรประเมินโดยกลุ่มธุรกิจน ้ำตำลในประเทศไทยได้
คำดกำรณ์ว่ำธุรกิจน ้าตาลจะฟื้นตัวในปี 2565 โดยผลผลิตอ้อยในฤดูกำรผลิตปี 2564/2565 จะปรับตัวดีขึ้นในอัตรำร้อยละ 20 - 30 อัน
เนื่องด้วยสภำพอำกำศที่อ ำนวยต่อกำรเพำะปลูก และรำคำน ้ำตำลตลำดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่กลำงปี 2564 จะส่งผลให้ชำวไร่กลับมำ
ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น 

 
ในปีกำรผลิต 2563/2564 บริษัทมีผลผลิตน ้ำตำลเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทยหรือคิดเป็นร้อยละ 7.15  โดยผลิตน ้ำตำลใน

ประเทศได้รวม 0.53 ล้ำนตัน ในขณะที่ปีก่อนผลิตได้ 0.58 ล้ำนตัน หรือลดลงประมำณร้อยละ 9  ส่งผลต่อรำยได้จำกกำรขำยน ้ำตำลที่
ลดลงจ ำนวน 1,323 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13 มีสำเหตุหลักจำกปริมำณกำรขำยน ้ำตำลลดลง จ ำนวน 180,860 ตัน หรือลดลงร้อยละ 27 
จำกปีก่อน เนื่องด้วยปริมำณอ้อยเข้ำหีบที่ลดลงในฤดูกำรผลิต 2563/2564 และปริมำณน ้ำตำลที่ยกมำจำกปีก่อนที่ลดลง อันเป็น
ผลกระทบมำจำกภำวะภัยแล้งในประเทศไทยติดต่อกันในช่วง 2 ปีกำรผลิตที่ผ่ำนมำตำมที่กล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม รำคำขำยน ้ำตำล
เฉลี่ยในปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 23 อันเป็นผลมำจำกรำคำน ้ำตำลตลำดโลกท่ีปรับตัวสูงข้ึนจำกปีก่อน 

 
สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ  

บริษัทมีผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในปีบัญชี 2564 จ ำนวน 616 ล้ำนบำท จำกเดิมในปีบัญชี 2563 มีผลขำดทุนสุทธิจ ำนวน 
83 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคัญดังต่อไปนี้ 
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สรุปผลประกอบการด้านการเงิน  
รายได้จากการขายและการให้บริการ 

ปีบัญชี 2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวมทั้งสิ้น 10,470 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 1,383 ล้ำนบำท หรือร้อย
ละ 12 โดยสรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

โครงสร้างรายได้ ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

รายได้จากการขาย 10,326 11,672 (1,346) 

น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 8,720 10,043 (1,323) 

ไฟฟ้ำ 1,178 1,253 (75) 

ปุ๋ย น ้ำมัน และอื่นๆ (ธุรกิจสนับสนุน) 428 376 52 

รายได้จากการให้บริการ 144 181 (37) 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 10,470 11,853 (1,383) 

(1) ในปบีัญช ี2564 รำยได้จำกกำรขำยน ้ำตำลและกำกน ้ำตำลที่ลดลง จ ำนวน 1,323 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13 มีสำเหตุหลักมำ
จำกผลกระทบจำกสภำวะภัยแล้งติดต่อกันในช่วง 2 ปีกำรผลิตที่ผ่ำนมำตำมที่กล่ำวข้ำงต้น ส่งผลให้ปริมำณกำรขำยน ้ำตำลรวมในปี 2564 
ลดลงประมำณร้อยละ 27 ส่วนรำคำขำยน ้ำตำลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เนื่องจำกรำคำตลำดโลกของน ้ำตำลปรับตัวสูงขึ้นในปี 2564  

(2) รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำลดลง จ ำนวน 75 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6 จำกปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำที่ลดลง 
(3) รำยได้จำกธุรกิจสนับสนุนเพิ่มขึ้น จ ำนวน 52 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14 มสีำเหตุหลักมำจำกชำวไร่มีกิจกรรมเพิ่มผลผลิต

อ้อยในฤดูกำรเพำะปลูกหน้ำ 

ก าไรขั้นต้น 

ปีบัญชี 2564 บริษัทมีก ำไรขั้นต้น ลดลงจำก 1,771 ล้ำนบำท เป็น 1,240 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 30 โดยมีสำเหตหุลัก
มำจำกปริมำณกำรขำยน ้ำตำลที่ลดลง    

รำคำขำยน ้ำตำลและกำกน ้ำตำลถัวเฉลี่ยตำมสัญญำขำยปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 23 และร้อยละ 41 ตำมล ำดับ ส่วนต้นทุนขำย
น ้ำตำลที่สูงขึ้นโดยถัวเฉลี่ยจำกปีก่อน ประมำณร้อยละ 22 นั้น มีสำเหตุหลักจำกรำคำวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมำจำกปริมำณ
อ้อยที่ลดลง (รำคำค่ำอ้อยส ำหรับค่ำควำมหวำนที่ 10 ซี.ซี.เอส ในปี 2564 อยู่ในช่วง 975.43 - 1,019.62 บำทต่อตันอ้อย ในขณะที่ปี 
2563 อยู่ในช่วงรำคำ 813.85 - 825.93 บำทต่อตันอ้อย)  ท้ังนี้ งบกำรเงินของบริษัทแสดงอัตรำก ำไรขั้นต้นลดลงจำกร้อยละ 15 ในปี
บัญชี 2563 เป็นร้อยละ 12 ในปีบัญชี 2564 อันมีสำเหตุหลักเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินท ำให้มีกำรวัด
มูลค่ำและกำรจัดประเภทรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่ได้ปรับย้อนหลังงบก ำไรขำดทุนปีบัญชี 
2563  ในปีปัจจุบัน บริษัทได้จัดประเภทผลขำดทุนที่รับรู้จำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงรำคำโภคภัณฑ์ (น ้ำตำล) และขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนที่รับรู้แล้ว รวมจ ำนวน 215 ล้ำนบำท เป็นส่วนหนึ่งของรำยได้จำกกำรขำย  ในขณะที่ปี บัญชี 2563 ได้แสดงค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำวรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร หำกไม่รวมผลกระทบจำกรำยกำรดังกล่ำว อัตรำก ำไรขั้นต้นจะอยู่ในอัตรำใกล้เคียงกัน เนื่อง
ด้วย รำคำน ้ำตำลและกำกอ้อยท่ีปรับตัวสูงข้ึน ได้ชดเชยกันกับกำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนน ้ำตำล   

ก ำไรขั้นต้นของธุรกิจไฟฟ้ำลดลงจำกร้อยละ 31 เป็นร้อยละ 13 อันมีสำเหตุหลักจำกต้นทุนวัตถุดิบหลักสูงขึ้น อันเป็นผลจำก
ปริมำณกำกอ้อยไม่เพียงพอ ท ำให้ต้องใช้เชื้อเพลิงชีวภำพอ่ืนท่ีมีต้นทุนสูงกว่ำมำทดแทน 
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รายได้อื่น ๆ  

ก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เพิ่มขึ้น 86 ล้ำนบำท  
 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย  

ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย ลดลง 157 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 35 ซึ่งสอดคล้องกับปริมำณกำรขำยที่ลดลง โดยเฉพำะปรมิำณ
กำรส่งออก ท ำให้ค่ำขนส่ง ค่ำจัดเก็บน ้ำตำลและค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งออกอ่ืนลดลง  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคัญของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น มีดังต่อไปนี้ 
- ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนและกรรมกำร ลดลง 93 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 21 
- ค่ำใช้จ่ำยเงินน ำส่งเข้ำกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำยลดลง จ ำนวน 292 ล้ำนบำท เนื่องด้วยในปี 2563 ได้รับรู้ค่ำใช้จ่ำย

เงินกองทุนฯ ของในอดีตของปีกำรผลิต 2561/2562 และปี 2562/2563 รวมจ ำนวน 330 ล้ำนบำท ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำในเดือน พฤษภำคม 2563 ซึ่งถือว่ำเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 
(one time transaction)  ทั้งนี้ บริษัทได้รับรู้ค่ำรักษำเสถียรภำพท่ีน ำส่งกองทุนของปีกำรผลิต 2562/2563 จ ำนวน 38 
ล้ำนบำท ในงบกำรเงินส ำหรับปี 2564 ส่วนเงินน ำส่งกองทุนของปีกำรผลิต 2562/2563 และปี 2563/2564 รวมถึงค่ำ
รักษำเสถียรภำพของปีกำรผลิต 2563/2564 ได้ถูกบันทึกเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตในปีเดียวกันอย่ำง
เหมำะสมแล้ว 

- ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน จ ำนวน 15 ล้ำนบำท ในขณะที่ปีก่อนมีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน จ ำนวน 29 ล้ำนบำท 
- ขำดทุนจำกสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงจำกรำคำน ้ำตำล ลดลงทั้งจ ำนวน คือ 394 ล้ำนบำท  เนื่องด้วย ขำดทุนจำกกำร

ป้องกันควำมเสี่ยงที่รับรู้แล้ว ส ำหรับปี 2564 จ ำนวน 128 ล้ำนบำท จัดประเภทเป็นส่วนหนึ่งของรำยได้จำกกำรขำย
น ้ำตำล เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินส ำหรับกำรบัญชีเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงท่ี
เริ่มใช้ในปี 2564 

- หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้นจ ำนวน 127 ล้ำนบำท ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินในปี 2564 ซึ่งประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมวิธีผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected 
credit loss) 

- ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน ลดลงจ ำนวน 96 ล้ำนบำท 
- ผลขำดทุนจำกกำรซื้อคืนสัญญำขำยน ้ำตำล ลดลงทั้งจ ำนวน 171 ล้ำนบำท  (ปีบัญชี 2564 : ไม่มี) 

 
ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทำงกำรเงินลดลงจำก 497 ล้ำนบำท เป็น 425 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 14 เนื่องจำกกำรทยอยช ำระคืนเงินต้นของ
เงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้ รวมถึงอัตรำดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินกู้ระยะสั้นท่ีลดลง 
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำก 323 ล้ำนบำท เป็น 511 ล้ำนบำท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 58 โดยมีสำเหตุ
หลักจำกก ำไรในธุรกิจเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ชีวภำพ จำกกำรด ำเนินงำนของ บมจ. บีบีจีไอ 

ในภำพรวมสถำนะทำงกำรเงิน ปีบัญชี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 41,521 ล้ำนบำท หนี้สินรวม 21,410 ล้ำนบำท และส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวม 20,111 ล้ำนบำท อัตรำหนี้สินที่มีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/Equity Ratio) ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2564 เท่ำกับ 
0.92 เท่ำ  
 
4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต (Forward Looking) 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจน ้ำตำลอย่ำงมีสำระส ำคัญ คือ ปริมำณอ้อย และรองลงมำคือรำคำน ้ำตำลในตลำดโลก ในปีกำร
ผลิต 2564/2565 กลุ่มธุรกิจน ้ำตำลในประเทศไทยคำดกำรณ์ปริมำณอ้อยในประเทศจะเพิ่มขึ้นในช่วงอัตรำร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 30 
โดยคำดว่ำปริมำณอ้อยทั่วประเทศจะปรับเพิ่มขึ้นจำก 66.7 ล้ำนตัน ในปี 2563/2564 เป็นประมำณ 80 - 90 ล้ำนตัน ในปีกำรผลิต 
2564/2565  อันเนื่องด้วยสภำพอำกำศที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรเพำะปลูก และรำคำน ้ำตำลตลำดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่กลำงปี 2564  
ส่งผลให้ชำวไร่กลับมำปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น  บริษัทฯ คำดวำ่หำกสำมำรถหีบอ้อยได้ตำมเป้ำหมำยและรักษำสัดส่วนกำรตลำดได้ รำยได้และ
ผลประกอบกำรของธุรกิจน ้ำตำลและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ได้แก่ ธุรกิจจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและธุรกิจจ ำหน่ำยปุ๋ยและวัตถุดิบทำงกำรเกษตรอื่น) จะ
ปรับตัวดีขึ้นจำกปีก่อน ส่วนปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งออก ยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อผลประกอบกำร อันได้แก่ กำรปรับตัวของรำคำ
น ้ำตำลตลำดโลกที่สูงขึ้นจำกปีก่อน และแนวโน้มกำรแข็งค่ำของเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินบำท ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจ
ส่งออก 

 
4.3 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  

งบแสดงฐานะทางการเงินและขอ้มูลส าคัญทางการเงิน  
รอบบัญชีของบริษัทเริ่มวันท่ี 1 พฤศจิกำยน และสิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลำคม ของทุกป ี

รายงานของผู้สอบบัญช ี
1) ผู้สอบบญัช ี

ปี 2562  นำงสำวจันทิรำ จันทรำชัยโชติ ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 6326 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด 
ปี 2563  นำงสำวจันทิรำ จันทรำชัยโชติ ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 6326 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด 
ปี 2564  นำงสำววิมลพร บณุยัษเฐยีร ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4067 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด 
 

2) สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ 
ปี 2562  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข 
ปี 2563  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข 
ปี 2564  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข 
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และหลักเกณฑ์ในการท างบการเงินรวม 
งบกำรเงินปีระหว่ำงปี 2562 - 2564 ประกอบด้วยบริษัทย่อยจ ำนวนท้ังสิ้น 14 แห่ง โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ตุลำคม 
ดังนี ้
 

ตารางที่ 1: แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททางตรงและทางออ้ม 
 

 อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น 
 2564 2563 2562 
บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกัด 90.21 90.21 90.21 
บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกัด 95.78 95.78 95.78 
บริษัท น ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ ำกดั 98.61 98.61 98.61 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกัด* 91.02 91.02 91.02 
บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ ำกัด** 79.55 79.55 79.55 
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ ำกดั 100.00 100.00 100.00 
บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด 100.00 100.00 100.00 
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ ำกัด 100.00 100.00 100.00 
บริษัท ดับบลิวเอสพี  โลจสิติกส์ จ ำกัด 100.00 100.00 100.00 
บริษัท คุณชวน จ ำกัด 99.97 - - 
บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขด จ ำกดั 98.00 98.00 98.49 
Koh Kong Plantation Company Limited*** 80.00 80.00 80.00 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited 88.02 88.02 80.00 
Wynn In Trading Company Limited 100.00 100.00 100.00 
หมำยเหต ุ
*ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท น ้ำตำลทำ่มะกำ จ ำกัด 
**ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกัด บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกัด และบริษัท น ้ำตำลนิวกว้ำง 
สุ้นหลี จ ำกัด 
*** ถือหุ้นทำงอ้อมผำ่น Wynn In Trading Co., Ltd. 
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งบก าไรขาดทุนรวม 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 
ปี 2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวมทั้งสิ้น 10,470  ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 1,383 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อย

ละ 12 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
  (หน่วย : ล้านบาท) 

โครงสร้ำงรำยได ้ ปี 2564 ปี 2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

รำยได้จำกกำรขำย 10,326 11,672  (1,346) 

น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 8,720 10,043  (1,323) 

ไฟฟ้ำ 1,178 1,253  (75) 

ปุ๋ย น ้ำมัน และอื่นๆ (ธุรกิจสนับสนุน) 428  376  52 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 144  181  (37) 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บรกิำร 10,470 11,853  (1,383) 
 
ในปี 2564 (1) รำยได้จำกธุรกิจน ้ำตำลทีล่ดลงมีสำเหตุหลักมำจำกปริมำณกำรขำยน ำ้ตำลลดลง จ ำนวน 180,860 ตัน หรือ

ลดลงร้อยละ 27 จำกปีก่อน เนื่องด้วยปริมำณอ้อยเข้ำหีบที่ลดลงในฤดูกำรผลติ 2563/2564 และปริมำณน ้ำตำลที่ยกมำจำกปีก่อนที่ลดลง 
อันเป็นผลกระทบมำจำกภำวะภัยแล้งในประเทศไทยติดต่อกันในช่วง 2 ปีกำรผลิตที่ผ่ำนมำ  ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรขำยในปีนี้ลดลงจ ำนวน 1,323 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13 อย่ำงไรก็ตำม รำคำขำยน ้ำตำลโดยเฉลี่ยของปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 23 ตำมสภำวะรำคำน ้ำตำลตลำดโลกที่
ปรับตัวสูงขึ้นในระหว่ำงปี 2564 (2) รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำลดลง จ ำนวน 75 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6 จำกปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำที่ลดลง 
และ (3) รำยได้จำกธุรกิจสนับสนุนเพิ่มขึ้น จ ำนวน 52 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14 มีสำเหตุหลักมำจำกชำวไร่มีกิจกรรมเพิ่มผลผลิตอ้อยใน
ฤดูกำรเพำะปลูกหน้ำ ด้วยเหตุผลดังกล่ำวจึงส่งผลให้ในภำพรวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ 

บริษัทมีต้นทุนขำยและกำรให้บริกำรรวมทั้งสิ้น 9,230 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำจ ำนวน 852 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8 โดย
ต้นทุนขำยน ้ำตำลที่สูงขึ้นโดยถัวเฉลี่ยจำกปีก่อน ประมำณร้อยละ 22 นั้น มีสำเหตุหลักจำกรำคำวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมำจำก
ปริมำณอ้อยที่ลดลง (รำคำค่ำอ้อยส ำหรับค่ำควำมหวำนที่ 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 ท ำให้
ต้องใช้เช้ือเพลิงชีวภำพอื่นที่มีต้นทุนสูงกว่ำมำทดแทน 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร จ ำนวน 1,024 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 25 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย    
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยอื่น จ ำนวน 294 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 35 ซึ่งสอดคล้องกับปริมำณกำรขำยที่ลดลง โดยเฉพำะ

ปริมำณกำรส่งออก ท ำให้ค่ำขนส่ง ค่ำจัดเก็บน ้ำตำลและค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งออกอ่ืนลดลง 
(2) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนและกรรมกำร ลดลง 93 ล้ำนบำท คิดเปน็ร้อยละ 21 
(3) ขำดทุนจำกกำรยกเลิกสัญญำขำย จ ำนวน 171 ล้ำนบำท โดยลดลงทั้งจ ำนวน (2564 : ไม่มี) 
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รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยอื่น ประกอบด้วย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

หมำยเหตุ  * เงินน ำส่งเข้ำกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย จ ำนวน 330 ล้ำนบำท เป็นเงินน ำส่งของของในอดีตของปีกำรผลิต 2561/2562 และปี 2562/2563 
รวม ตำมมติคณะรัฐมนตรีท่ีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำในเดือน พฤษภำคม 2563  ซ่ึงถือว่ำเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นเพยีงครั้งเดียว (one time 
transaction)  ทั้งนี้ บริษัทได้รับรู้ค่ำรักษำเสถียรภำพที่น ำส่งกองทุนของปีกำรผลิต 2562/2563 จ ำนวน 38 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินส ำหรับปี 
2564  

 **  ขำดทุนจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนพุันธ์ ส ำหรับปี 2564 ได้มีกำรจัดประเภทเป็นส่วนหนึ่งของรำยได้จำกกำรขำยน ำ้ตำล เพื่อให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่เกีย่วกับเครื่องมือทำงกำรเงินส ำหรับกำรบัญชีเพือ่ป้องกันควำมเส่ียงที่เริ่มใช้ในปี 2564  

 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   
 
บริษัทมีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมเป็นจ ำนวน 511 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 (ปี 2563 : 323 ล้ำนบำท) 

โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเติบโดของธุรกิจและผลประกอบกำรที่ดีขึ้นของบริษัทร่วม คือ กลุ่มบริษัทในเครือบริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด 
(มหำชน) (BBGI) ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ชีวภำพ ทั้งนี้รำยได้จ ำนวน 245 ล้ำนบำท จำกส่วนแบ่งก ำไรของบริษัทร่วม
ดังกล่ำว เกิดจำกผลก ำไรจำกกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (IPO) ของบริษัท อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วมในกลุ่มบริษัท BBGI ในช่วงสิ้นเดือน กันยำยน 2564 

จำกข้อมูลดังกล่ำว ท ำให้บริษัทมีก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (EBIT) จ ำนวน 1,131 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อน ร้อยละ 241 (ปี 2563 : 332 ล้ำนบำท) 

 
 
 

 

ประเภทรายได้/ค่าใช้จ่าย ปี 2564 ปี 2563 

(1) รำยได้อื่น ประกอบด้วย     
(1.1) รำยได้อื่น 191 159 

(1.2) รำยได้ทำงกำรเงิน 95 89 

          รวมรำยได้อื่น 286 248 

(2) ก ำไร (ขำดทุน) อื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น - สุทธิ ประกอบด้วย    
(2.1) ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน  (16) 29 
(2.2) ขำดทุนจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ ** - (394) 

(2.3) ขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภำพ  (5) (36) 
(2.4) ก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 209 123 

(2.5) ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ ำหน่ำยและตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (14) 77 
(2.6) ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (17) (113) 
(2.7) เงินน ำส่งเข้ำกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย * (38) (330) 

          รวมก ำไร (ขำดทุน) อ่ืนๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น - สุทธิ 119 (644) 
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ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ปี 2564 บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 425 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 14 อันเนื่องมำจำกกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ในระหว่ำงปี

และอัตรำดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง และมีภำระค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล จ ำนวน 92 ล้ำนบำท 
จำกผลประกอบกำรดังกล่ำว ส ำหรับปี 2564 บริษัทมีผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 614 ล้ำนบำท (ปี 2563 : ขำดทุนสุทธิ 98 ล้ำน

บำท)  ซึ่งเป็นขำดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจ ำนวน 1 ล้ำนบำท และแสดงผลก ำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่จ ำนวน 616 ล้ำนบำท  
 
ตารางที่ 2 : แสดงงบก าไรขาดทนุรวมของบริษัท และบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 
เมื่อพิจำรณำในส่วนของโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน ปี 2564 บริษัทมีรำยได้รวมทั้งสิ้น 10,470 ล้ำนบำท โดย

ประกอบด้วยรำยได้หลัก คือ (1) รำยได้จำกกำรขำยน ้ำตำลและกำกน ้ำตำล 8,720 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 83.3 ของรำยได้รวมจำก
กำรด ำเนินงำน (2) รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำจ ำนวน 1,178 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 11 .3 ของรำยได้รวมจำกกำร
ด ำเนินงำน และ (3) รำยได้จำกงำนบริกำรอื่น จ ำนวน 144 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำรซื้อมำขำยไป จ ำนวน 419 ล้ำนบำท  ส่วนท่ี
เหลือเป็นรำยได้อื่นๆ อีกจ ำนวน 9 ล้ำนบำท 

 
 
 

%

เปล่ียนแปลง

รายได้จากการด าเนนิงาน 10,470      11,853      -12% 17,855      

ต้นทุนจากการด าเนนิงาน (9,230)       (10,082)     -8% (14,230)     

ก าไรขัน้ต้น 1,240        1,771        -30% 3,625        

รายได้อืน่ 286          248          15% 750          

ค่าใช้จ่ายในการขาย (294)         (451)         -35% (944)         

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร (730)         (914)         -20% (832)         

ค่าธรรมเนยีมกองทุน -              -              0% (1,262)       

ก าไรก่อนหกัก าไร(ขาดทุน)อืน่ๆ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 502          654          -23% 1,337        

ก าไร(ขาดทุน)อืน่ๆ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ-สทุธิ 119          (644)         -118% 251          

สว่นแบ่งก าไรบรษิทัร่วม 511          323          58% 101          

ก าไรก่อนหกัต้นทุนการเงนิและภาษี 1,132        333          240% 1,689        

ต้นทุนทางการเงนิ (425)         (497)         -14% (710)         

ภาษเีงนิได้ (92)           66            -239% (149)         

ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 1              15            -93% (8)            

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ 616          (83)           -842% 822          

ก าไร (ขาดทุน) สทุธต่ิอหุน้ 0.14          (0.02)         -800% 0.19         

อตัราก าไรขัน้ต้น 11.8% 14.9% 20.3%

อตัราก าไร (ขาดทุน) สทุธิ 5.9% -0.7% 4.6%

งบก าไรขาดทนุโดยสรุป (ล้านบาท) 2564 2563 2562
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ตารางที่ 3 : โครงสร้างรายได้ของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%

เปล่ียนแปลง

 รายได้จากการด าเนนิงานปกติ

รายได้จากการขายน ้าตาลและกากน ้าตาล 8,720      83.3% 10,043     84.7% -13% 15,413   86.3%

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 1,178      11.3% 1,253      10.6% -6% 1,326     7.4%

รายได้จากงานบรกิาร 144         1.4% 181         1.5% -20% 365       2.0%

รายได้อืน่ ๆ 9            0.1% 23          0.2% -61% 86         0.5%

รวม 10,051     96.0% 11,500     97.0% -13% 17,190   96.3%

 รายได้จากการด าเนนิงาน ซือ้มาขายไป

รายได้จากการขายน ้ามนั 151         1.4% 182         1.5% -17% 362       2.0%

รายได้จากการขายปุ๋ ย 240         2.3% 155         1.3% 55% 242       1.4%

รายได้จากการขายพสัดุ 28          0.3% 16          0.1% 75% 61         0.3%

รวม 419         4.0% 353         3.0% 19% 665       3.7%

 รวมรายได้จากการด าเนินงาน 10,470      100.0% 11,853      100.0% -12% 17,855    100.0%

(ล้านบาท)
2564 2563 2562

โครงสร้างรายได้จากการด าเนินงาน
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ตารางที่ 4 : สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 

 

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 41,521 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 และส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 20,111 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในขณะที่หน้ีสินรวม 21,410 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1 จึงส่งผลให้อัตรำหนี้สินต่อทุนลดลงจำก 1.10 เท่ำ เหลือ 1.06 
เท่ำ และอัตรำหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจำก 0.96 เท่ำ เหลือ 0.92 เท่ำ อันเนื่องมำจำกกำรทยอยช ำระภำระเงินกู้ยืมระยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงิน  

โดยรำยกำรที่เปลี่ยนแปลงท่ีส ำคัญ ของรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดังต่อไปนี้ 
- สินค้ำคงเหลือ เพิ่มขึ้นจ ำนวน 658 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 32 จำกปริมำณสินค้ำคงคลังซึ่งได้แก่ น ้ำตำล มีปริมำณเพิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ 
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจ ำนวน 377 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 9 มีสำเหตุหลักจำกผลก ำไรของกลุ่ม บมจ. บีบีจีไอ 
 

%

เปล่ียนแปลง

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 224            138           62% 2,430

ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ 1,064          1,203        -12% 1,287

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้ 588            786           -25% 926

สนิค้าคงเหลอื 2,707          2,049        32% 2,774

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ 91              -           100% -          

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ ๆ 105            98            7% 97

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 4,650          4,273        9% 3,965

สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 173            -           100% -          

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ ๆ -             157           -100% 245

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิทีจ่ะได้รบัช าระเกนิกวา่หนึง่ปี 361            361           0% -          

ลกูหนี้กองทุนออ้ยและน ้าตาลทรายทีจ่ะได้รบัช าระเกนิกวา่หนึง่ปี -             -           0% 541

เงนิให้กูย้มืระยะยาว 137            144           -5% 146

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 6,112          5,775        6% 5,637

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 25,007        25,891       -3% 25,868

รวมสนิทรพัย์สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ ๆ 302            247           22% 205

รวมสนิทรพัย์ 41,521        41,122       1% 44,121     

หนี้สนิหมุนเวยีน 12,012        11,388       5% 11,818

รวมหนี้สนิหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 9,398          10,188       -8% 13,282

รวมหนี้สนิ 21,410        21,576       -1% 25,100

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 20,111        19,546       3% 19,021

สว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 19,581        19,027       18,606

อตัราสว่นหนี้สนิต่อทุน 1.06           1.10          1.32        

อตัราสว่นหนี้สนิสว่นทีม่ดีอกเบีย้ต่อทุน 0.92           0.96          1.16        

2563 2562งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ล้านบาท) 2564
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- อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เพิ่มขึ้นจ ำนวน 337 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 6 มำจำกกำรรับโอนสินทรัพย์ประเภทที่ดินเพิ่มเติม
และกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ที่สูงขึ้น 

- ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ลดลงจ ำนวน 884 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 3 มำจำกกำรรับรู้ค่ำเสื่อมรำคำระหว่ำงปีและงำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงสุทธิเพิ่มเติมระหว่ำงป ี

- หนี้สินที่มีดอกเบี้ย ลดลงสุทธิจ ำนวน 225 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักอันประกอบด้วย เงินกู้ระยะสั้นลดลงสุทธิ จ ำนวน 931 
ล้ำนบำท และในระหว่ำงปี 2564 ได้จ่ำยช ำระหนี้หุ้นกู้จ ำนวน 1,350 ล้ำนบำท และช ำระหนี้เงินกู้ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน รวม
ประมำณ จ ำนวน 1,946 ล้ำนบำท ในขณะที่บริษัทกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพิ่ม เป็นเงินกู้สกุลเงินบำทจ ำนวน 2,400 ล้ำน
บำท และเงินกู้สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ จ ำนวน 48 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (สกุลเงินบำทจ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท) ทั้งนี้เงินกู้ระยะยำวสกุล
เงินดอลลำร์สหรัฐได้ท ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนและอัตรำดอกเบี้ยไว้ทั้งจ ำนวนแล้ว ที่อัตรำแลกเปลี่ยน 31.20 
บำทต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ ตลอดระยะสัญญำกู้ 

 
งบกระแสเงินสดรวม 
ตารางที่ 5 : แสดงงบกระแสเงินสดรวม เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 

 ในปี 2564 โดยภำพรวมบริษัทได้รับกระแสเงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 395 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกปี 2563 ร้อย
ละ 74 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้น 

ในส่วนกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิ จ ำนวน 31 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรลงทุน
สุทธิในสินทรัพย์ถำวร โดยมีเงินจ่ำยสุทธิจ ำนวน 191 ล้ำนบำท ในขณะที่มีกระแสเงินสดรับจำกเงินปันผลและดอกเบี้ยรับจ ำนวน 115 
ล้ำนบำท รวมถึงกำรรับช ำระหนี้จำกเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว จ ำนวนรวมประมำณ 99 ล้ำนบำท 

%

เปล่ียนแปลง

ก าไร + ค่าเสือ่ม + รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด (Non Cash) 1,572          1,028          53% 2,546          

เปลีย่นแปลงใน Working Capital (1,177)         507            -332% 76              

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 395               1,535            -74% 2,622            

ลงทุนในทีด่นิ อาคาร เครื่องจกัร (สทุธ)ิ (191)           (435)           -56% (414)           

กระแสเงินสดจากการลงทนุ 31                 (228)              -114% 117               

กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน (339)              (3,591)           -91% (457)              

เงนิสดเปลีย่นแปลง 86              (2,292)         2,301          

เงนิสดต้นงวด 138            2,430          129            

เงนิสดปลายงวด 224            138            2,430          

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี 1,132          333            240% 1,689          

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,092          1,080          1% 1,205          

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 2,224          1,413          57% 2,894          

2562งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ล้านบาท) 2564 2563
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ในกิจกรรมจัดหำเงิน บริษัทมีกระแสเงินสดออกสุทธิ จ ำนวน 339 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยกำรที่ส ำคัญคือ กำรจ่ำยช ำระคืน
หุ้นกูจ้ ำนวน 1,350 ล้ำนบำท รวมถึงกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นสุทธิ จ ำนวน 930 ล้ำนบำทและช ำระคืนเงินกู้ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน รวมจ ำนวน 1,946 ล้ำนบำท ในขณะที่มีเงินสดรับระหว่ำงปี จำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 3,900 ล้ำนบำท 

อัตราส่วนทางการเงิน 
ตารางที่ 6 : แสดงอัตราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 

 
 

 
จำกอัตรำส่วนทำงกำรเงินปี 2564 ข้ำงต้น อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกกำรลงทุนและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนจะ

เพิ่มขึ้น เนื่องจำกผลประกอบกำรที่ดีขึ้นโดยมีก ำไรจำกผลประกอบกำรจ ำนวน 616 ล้ำนบำท ในขณะที่ในปี 2563 มีผลขำดทุน 83 
ล้ำนบำท ส่วนอัตรำก ำไรขั้นต้นลดลงอันมีสำเหตุหลักเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท ำให้มีกำรวัดมลูค่ำ
และกำรจัดประเภทรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่ได้ปรับย้อนหลังงบก ำไรขำดทุนปี 2563 ในปี
ปัจจุบัน บริษัทได้จัดประเภทผลขำดทุนที่รับรู้จำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงรำคำโภคภัณฑ์ (น ้ำตำล) และขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่
รับรู้แล้ว รวมจ ำนวน 215 ล้ำนบำท เป็นส่วนหนึ่งของรำยได้จำกกำรขำย  ในขณะที่ปี 2563 ได้แสดงค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรวมอยู่ใน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร หำกไม่รวมผลกระทบจำกรำยกำรดังกล่ำว อัตรำก ำไรขั้นต้นจะอยู่ในอัตรำใกล้เคียงกัน  เนื่องด้วย รำคำน ้ำตำล
และกำกอ้อยท่ีปรับตัวสูงข้ึน ได้ชดเชยกันกับกำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนน ้ำตำล 

อตัราสว่นสภาพคล่อง

อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีน 0.40               0.38               0.64               

อตัราสว่นสนิทรพัยค์ล่องตวั 0.16               0.19               0.39               

ระยะเวลาการเก็บหนี้ - ลกูหนี้การค้า (วนั) 18                 16                 21                 

อตัราสว่นการหมุนเวยีนของสนิค้า (วนั) 94                 88                 88                 

อตัราสว่นวเิคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 1.06               1.10               1.32               

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.92               0.96               1.16               

อตัราสว่นหนี้สนิระยะยาวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.39               0.44               0.62               

อตัราสว่นผลตอบแทนจากการลงทุน

อตัราผลตอบแทนจากการใช้สนิทรพัย์ 1% 0% 2%

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 3.1% -0.4% 4.3%

อตัราสว่นวเิคราะห์ประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน

อตัราก าไรขัน้ต้น 12% 15% 20%

ก าไรจากการด าเนนิงานต่อยอดขาย 5% 0% 9%

ก าไรสทุธกิ่อนภาษต่ีอยอดขาย 7% -1% 5%

ก าไรสทุธต่ิอยอดขาย 6% -1% 5%

การวดัราคาทางการตลาด

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ 4.56               4.43               4.31               

ก าไรต่อหุน้ 0.14               (0.02)              0.19               

อตัราส่วนทางการเงิน 2564 2563 2562
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อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ได้แก่ อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) และอัตรำส่วนหนี้สินที่มี
ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E Ratio) ลดลงโดยถือว่ำดีขึ้นกว่ำปีก่อน สืบเนื่องมำจำกผลประกอบกำรที่ดีขึ้นและกำรจ่ำยช ำระหนี้ที่
มีดอกเบี้ยในระหว่ำงป ี

อัตรำส่วนสภำพคล่อง พบว่ำอัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตรำส่วนสินทรัพย์คล่องตัวใกล้เคียงกับปีก่อน  ทั้งนี้อัตรำส่วน
สินทรัพย์คล่องตัวลดลงเล็กน้อย อันเนื่องมำจำกในช่วงสิ้นปี 2564 มีระดับปริมำณสต็อคน ้ำตำลสูงกว่ำปีก่อน โดยบำงส่วนรอกำร
ส่งออกในไตรมำสถัดไป ท ำให้สินทรัพย์สภำพคล่องลดลงช่วงสิ้นปี 

 
5. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส าคัญอื่น 
5.1 ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อบริษัท  บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) 

 
ที่ต้ังส านักงานใหญ่  เลขท่ี 503 อำคำร เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ช้ัน 9 ถนนศรีอยุธยำ 

            แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 

โทรศัพท ์ 0-2642-6191-9 
 

เว็บไซต์ www.kslgroup.com 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 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   
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี  4067              
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด 
อำคำรเอไอเอ สำทร  ทำวเวอร์ ชั้น 23-27 เลขที่ 11/1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2034-0000 โทรสำร 0-2034-0100 

 
 
 
 
 

http://www.kslgroup.com/
http://www.set.or.th/tsd
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5.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 
5.2.1 สรุปสัญญาท่ีมีสาระส าคัญ 
 -ไม่มี- 
 
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยใดๆ ที่มีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท
และบริษัทย่อยที่มีจ ำนวนรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของงบกำรเงินรวม 
 
5.4 ตลาดรอง 
 -ไม่มี- 
 
5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ า (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้) 
 -ไม่มี- 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
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ส่วนที่ 2. การก ากับดูแลกิจการ 
 

6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ  

        คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้น าองค์กร ได้ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความมุ่งมั่นในการ
ด าเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ดี  
  ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
       1. บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครั้งท่ี 1/2564  ขึ้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  โดยได้น าเทคโนโลยี
ระบบการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท โคโนวานซ์ จ ากัด ซึ่งได้รับการจัดท าแบบประเมิน
ระบบการประชุมของผู้ให้บริการว่ามีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้กฎเกณฑแ์ละ
หลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  COVID-19  ที่เกี่ยวข้องมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งการลงทะเบียนผู้
ถือหุ้น การนับคะแนน และแสดงผลเพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็วถูกต้องแม่นย า และเป็นไปตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  
          ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2564 KSL ได้เริ่มจัดการประชุมแบบไร้กระดาษ ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อย ไปจนถึงการประชุมภายใน โดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการน าเสนอ
เอกสารประกอบการประชุม การลงคะแนนเสียง การบันทึกการประชุม และการจดบันทึกของผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นต้น 
 2. คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) นโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ASEAN CG Scorecard  เป็นต้น  ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies (CGR) ประจ าปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) 
เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกัน  

          3. ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มจากผลประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 (AGM Checklist ) จาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

     4. เผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รั ปชั่น ในเว็บไซต์ของ
บริษัทและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกกลุ่มรับทราบ และยึดถือเป็นเป็น
แนวทางในการปฎิบัติงาน  
    5. ปรับปรุงจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ , ปรับปรุงคู่มือการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน      

         นโยบายการก ากับดูแลกิจการประกอบด้วย 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. การให้ข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต  

  ทั้งนี้บริษัทฯได้ด าเนินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายในระหว่างปีท่ีผ่านมา  
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หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเป็นการล่วงหน้า 
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง  30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดอืนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซด์ของ
บริษัทฯ ท่ี www.kslgroup.com  ส่วนของ “ การประชุมผู้ถือหุ้น ”  
 2. แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนนการซักถาม หรือ การแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ม
ประชุม  
 3. น าเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแต่ละต าแหน่งที่ชัดเจน ได้แก่ ค่าตอบแทนประจ า 
เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจ าปี ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี  
 4. บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละ
คน  

5. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆของบริษัทได้ที่ www.kslgroup.com  ซึ่งจะมีข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
รวมถึงข้อมูลการประชุม ซึ่งจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้  อีกทั้งยังสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Email: ir@kslgroup.com   และ  secretary@kslgroup.com  
 6. บริษัทมีนโยบายที่จะอ านวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นไดใ้ช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่ เช่น มีวันก าหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้น เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และก่อนที่จะมีวันก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกที่จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่  และบริษัทฯ ไ ด้ให้
ความส าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม   
 7. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2564  บริษัทฯได้ก าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ 
อย่างชัดเจน เช่น  วาระงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน วาระจัดสรรเงินก าไรเพื่อจ่ายปันผลและส ารองตามกฎหมาย  วาระ
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  วาระการแต่งตั้งผู้สอบบญัชี
และก าหนดค่า 
สอบบัญชี  

8. ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์ส าหรับการประชุมและวิธีการออก
เสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ บริษัทมีการบันทึกการถ่ายวิดีทัศน์ บันทึกภาพและเสียงการประชุม ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบาย
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่มีการเพิ่ม
วาระอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญใดๆโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จ ากัดสิทธิใน
การเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นท่ีมาสาย เป็นต้น  

 9. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2564  มีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้  มีการบันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน  และบันทึกรายชื่อพร้อมต าแหน่งของกรรมการที่
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงบันทึกประเด็นค าถามค าตอบที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น พร้อมทั้งบันทึกจ านวนคะแนน
เสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ  ซึ่งทางบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้
ถือหุ้น  

10. คณะกรรมการบริษัท ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกแล้วของบริษัท  
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 1. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ  
    2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า  ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง  30 พฤศจิกายน  
2564 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนท่ี
ชัดเจนไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.kslgroup.com  ส่วนของ “ การประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ ่งภายหลังที่รับเรื ่อง ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการต่อไปอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาไม่มีการเสนอช่ือแต่อย่างใด  
 3. บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ 
ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอ านาจให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมท้ังเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม  
 4. บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท  โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูล
ภายในที่มีนัยส าคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ งดการซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาหนึ่งเดือน ก่อน
จะมีการประกาศผลการด าเนินงาน หรือ ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน (หมวดที่ 2 - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน) นอกจากน้ัน บริษัทฯ ใช้มาตรการแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการเปิดเผยงบการเงินทุกไตร
มาส ว่าให้งดซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ตั้งแต่วันใดถึงวันใดอย่างชัดแจ้ง ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้ที ่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารและกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ถึงการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร(หากมี) เพื่อความโปร่งใส 
กับแจ้งข่าวจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีมีการกระท าผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน  
เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้หรืออาจถูกมองว่าใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ 
  5. บริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 
(แสดงรายละเอียดในหัวข้อ เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน) 
 6. บริษัทได้ก าหนดข้อบังคับของบริษัทว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นสว่น
ไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และ
กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทท าขึ้นในระหว่างรอบปี
บัญชี  หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชีในบริษัทหรือบริษัทในเครือ   
    ทั้งนี้  บริษัทส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ ผ่านวาระการ
ประชุมของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
ดังกล่าว  
 7. ในปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และบริษัทไม่มีการฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การท ารายการระหว่างกัน 
 8. บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Parties Transaction) ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น  
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หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
        คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในได้แก่  ผู้ถือหุ้นพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ในอดีต
ที่ผ่านมา บริษัทด าเนินนโยบายต่าง ๆ ในการสร้างจริยธรรมการด าเนินธุรกิจมาโดยตลอด 
 
ผู้ถือหุ้น 
         บริษัทฯ มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
และก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน  
 
พนักงาน 
       บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิ
เท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค นอกจากนี้บริษัทได้ก าหนดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมส าหรับพนักงาน และมี
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว เช่น เงินเดือน โบนัสที่เหมาะสมตามผลปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

            บริษัทยังมีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายในบริษัท รวมถึงการ  สนับสนุน การพัฒนา
ความรู้และศักยภาพของพนักงานให้พร้อมส าหรับปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กร  และเปิดเผยตัวเลขจ านวนชั่วโมงเฉลี่ย ของการ
ฝึกอบรมของพนักงานต่อปี รวมเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหต ุอัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการท างาน (รายละเอียดใน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)  

 
ลูกค้า 
    บริษัทใช้ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล  เช่น  ISO 9001:2015,  FSSC 22000,  GMP,  HACCP,  HALAL, KOSHER  
Bonsucro และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าบริษัทมุ่งเน้นและให้ความส าคัญด้านคุณภาพ
และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้า การส่งมอบท่ีตรงเวลา และบริการในระดับโลก ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัด โดย
ไม่น ามาเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ตลอดจนการจัดช่องทางการติดต่อส าหรับลูกค้า เพื่อแนะน าติชม หรือแจ้งข้อร้องเรียน
โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทฯจะได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะประมาณ 40-50 ครั้งต่อปีส าหรับการด าเนินการของโรงงานน ้าตาลทราย 
5 แห่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการท าธุรกิจกับบริษัทฯ จะไม่มีข้อขัดแย้งใดๆกับมาตรฐานที่ลูกค้ายึดถืออยู่ บริษัทได้ว่าจ้าง หน่วยงานภายนอก
มาประเมินการด าเนินการและให้การรับรองในส่วนของมาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานของลูกค้าด้วย 
 
คู่ค้า  
       คู่ค้าของบริษัทนั้น นอกจากหมายถึงคู่สัญญาในการซื้อขายและการจ้างระหว่างกันแล้ว ยังรวมไปถึงผู้ร่วมลงทุนกับบริษัทในบาง
กิจการด้วย บริษัทค านึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญาร่วมทุนมาโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต ความเท่าเทียมกันและสิทธิที่
จะได้รับผลประโยชน์จากเงินที่ลงทุน บริษัทมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าในหมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสียว่าสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและยุติธรรม บริษัทก าหนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันซึ่ง
ข้อมูลและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้าที่มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีท่ีเปิดเผยและเท่าเทียมกัน รักษาข้อมูลการเสนอ
ราคาที่ได้รับจากคู่ค้าไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่คู่ค้าที่เสนอราคารายอื่น ไม่เรียกไม่รับผลประโยชน์ใดๆ  จากคู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
การได้ท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท   และได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกันส าหรับการท างานของผู้
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รับจ้างในสถานประกอบการต่างๆนั้น บริษัทจะจัดเตรียมสภาพการท างานที่ปลอดภัยแก่ผู้รับจ้างและก าชับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎ
ความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัดด้วย เมื่องานแล้วเสร็จ  บริษัทมีขั้นตอนการตรวจรับงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมและช าระค่า
สินค้าหรือค่าจ้างภายในเวลาที่เหมาะสม  บริษัทโดยฝ่ายจัดซื้อได้สื่อสารกับคู่ค้า (supplier) ด้วยช่องทางต่างๆ ในเรื่องที่ส าคัญ และจัด
ช่องทางร้องเรียนและแจ้งข้อมูลแก่ บริษัทโดยแจ้งให้คู่ค้าทราบ  
        นอกจากน้ัน ในปี 2564 บริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งคู่ค้าถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ันของ
บริษัทให้รับทราบ ทั้งนี้ หน่วยจัดซื้อส่วนกลางขอให้หัวหน้าแผนกพัสดุทุกโรงงานที่มีการจัดซื้อท้องถิ่นส่งหนังสือรับทราบนโยบายการ
ต่อต้านการคอรัปช่ันให้ผู้ขายท้องถิ่นรับทราบด้วย 
 
เจ้าหนี้ 
        บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ทั้งในการช าระหนี้ตรงตามก าหนดเวลา การใช้
บริการทางการเงินที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของบริษัท การให้และรักษาหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ก าหนด เช่น รายงานข้อมูลทาง
การเงินของบริษัทท่ีถูกต้องแกเ่จ้าหนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเช่ือ การรักษาอัตราส่วนหน้ีสินและทุน เป็นต้น ในการด าเนินงาน 
บริษัทได้สร้างความไว้วางใจให้กับเจ้าหนี้ผ่านการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และอ านวยความสะดวกด้านข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทผ่านทางรายงานประจ าปีและรายงาน 56-1 กับสถานะทางการเงินของบริษัทอย่าง เปิดเผยผ่านทางงบ
การเงินท่ีได้จัดท าและรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานท่ีเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และได้ก าหนดวิธีปฎิบัติ ไว้ในจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน 
 
คู่แข่ง 

        บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และได้ก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจว่า
บุคลากรต้องไม่ด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยท าลายหรือกีดกันคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้วิธีการใดๆให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย ในทางปฏิบัติ คู่แข่งในอุตสาหกรรมจะเป็นสมาชิกในสมาคมเดียวกันซึ่งได้ประชุมปรึกษาหารือและ
แบ่งปันข้อมูลกันอยู่เป็นประจ า จึงไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม 
 
ชุมชน/สังคม 
         บริษัทฯให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย 
และระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม หรือ เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทได้
เข้าไปด าเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
และท าประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของ
บริษัท  รวมทั้งเสนอความเห็นและให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการด าเนินงานของบริษัท 
 
ด้านสิทธิมนุษยชน 
       บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ว่าบริษัท
สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน และด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของปฎิญญาและอนุสัญญาของ
สหประชาชาติ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆที่ประเทศไทยเป็นภาคี และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระท าใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิ
มนุษยชน  สถานประกอบการแต่ละแห่งของบริษัทในกลุ่มได้แสดงเจตนารมณ์ให้ปรากฏเด่นชัดว่าบริษัทฯไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงาน
บังคับ โดยประกาศให้ชุมชนทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางต่างๆ  
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ด้านสิ่งแวดล้อม 
       บริษัทมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่า บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารแล ะพนักงานใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด บริษัทสนับสนุนการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่บริษัทให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการใช้
วัตถุดิบและของเหลือใช้ให้คุ ้มค่าที่สุดโดยหมุนเวียนไปใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ ส่วนที่โรงงานจะเน้นการรักษาคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียหรือมลภาวะสู่ชุมชน บริษัทได้มีการน าเครื่องดักจับฝุ่นละอองที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
โดยรอบบริษัทพัฒนาระบบบ าบัดน ้าเสียจากกระบวนการผลิตให้สะอาดพอท่ีจะน ากลับมาใช้หรือปล่อยกลับสู่แหล่งน ้าธรรมชาติได้และ
ได้สร้างระบบบ าบัดน ้าคอนเดนเสทจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ (โครงการต้นแบบ Submerged Aerated Fixed Film – SAF) 
ขึ้นที่โรงงานในอ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ บริษัทได้ปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และได้ก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างาน รวมถึงก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจภายใต้
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพและคุ้มค่า ก าหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงาน
ด้วยจิตส านึกถึงความปลอดภัยและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดในรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน)   
 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
       บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดข้อกล่าวหาหรือเสี่ยงต่อข้อกล่าวหาว่า
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น อนึ่ง เนื่องจากความเสี่ยงทางกฎหมายในเรื่องนี้เป็นเ รื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะความไม่
คุ้นเคยกับประเด็นกฎหมายของบุคลากร บริษัทฯ จึงได้ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯว่า 
บุคลากรต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยไม่ใช้งานสร้างสรรค์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของ
บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการกระท าใดของหน่วยงานใดจะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
หรือไม่ ควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯก่อน ทั้งนี้ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจได้ให้ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาไว้
ครอบคลุมเพียงพอว่า รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ข้อมูลคู่ค้า ข้อมูลลูกค้า สูตรการผลิต ตลอดจนข้อมูลหรือสิ่งอ่ืนๆ ท่ี
ถือเป็นความลับทางการค้า ในทางปฏิบัติ ปรากฏว่ามีการปรึกษาหารือเรื่องนี้บ่อยครั้ง และสามารถป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้หลายกรณี 
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานของรัฐ 
       บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ควบคุมกิจการของบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่ก ากับดูแลโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและราชการส่วนกลาง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาท้องถิ่นตามความเหมาะสม กลุ่มบริษัทประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพ่ือให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อก าหนดของทางราชการโดยไม่บกพร่อง เช่น การ
ติดต่อประสานกับเทศบาลต าบล ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรน ้า
บาดาล ส านักงานทรัพยากรน ้า ส านักชลประทาน ส านักงานสรรพากรพื้นที่ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส านักงาน
ประกันสังคม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น  กลุ่มบริษัทให้ความส าคัญกับการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงาน
ของรัฐที่ขอความร่วมมือหรือขอรับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทได้ประกอบกิจการอย่างสม ่าเสมอ เช่น เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ/จังหวัด โรงเรียน สถานีต ารวจภูธร เป็นต้น โดยได้แสดงข้อมูลไว้ในหั วข้อ 
“ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม” 
 นอกจากท่ีบริษัทให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น  บริษัทยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น  
หรือการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ที่ท าให้บริษัทสามารถพัฒนา หรือปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานของบริษัท   โดยบริษัทจัดช่องทางใหผู้้มี
ส่วนได้เสียสามารถติดตอ่กับบริษัทได้  ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้น และผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้แก้ไข
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หรือขอความชัดเจน  หรือผู้มีส่วนได้เสียตอ้งการที่จะให้ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ   ผู้มีส่วนได้เสียสามารถท าได้โดยแจ้งต่อผู้บริหารของบริษทั 
หรือหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าส่วนงานทรัพยากรบุคคล หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทางโทรศัพท์หรือ
ทาง e-mail   
 ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระท าความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการว่าด้วยการให้ข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริตและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
 
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
         บริษัทให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ ที่ต้องแจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยความโปร่งใส  
โดยบริษัทได้ด าเนินการ 
 1. เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลการด าเนินงาน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดย
งบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตรงตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นยอมรับโดยทั่วไป   
       1.1 งบการเงินของบริษัท ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี   
       1.2 ไม่มีรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมที่อาจะท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยส าคัญ  

  2. เปิดเผยข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริษัท www.kslgroup.com  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกีย่วข้องอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง นอกจากนี้
ในเว็บไซต์ของบริษัท ยังมีการน าเสนอข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ     

  3. ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทมิได้ถูกส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ด าเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนด ทั ้งนี ้ บริษัทได้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลผ่านการสอบถามความคิดเห็นจาก
บุคคลภายนอก 
 4. บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งข้อมูลจ านวนครั้ งที่กรรมการ
บริษัทแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นโยบายการก ากับดูแลโดยสรุป นโยบาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวัติการอบรมกรรมการไว้ในแบบ
แสดงแสดงรายการข้อมูลประจ าปี(แบบ 56-1 One Report) แล้ว  
 5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจ าปี ซึ ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตาม
มาตรฐานการบัญชี  โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 6. เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทเกี่ยวกรรมการและผู้บริหาร ประกอบไปด้วย ชื่อ อายุ  เพศ ต าแหน่ง ประวัติการศกึษา 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ท างาน และภาพถ่าย รวมถึงข้อมูลองค์กร  โครงสร้างการถือหุ้น  โครงสร้างคณะกรรมการ 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ นโยบายการก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อมูล 
นักลงทุน  นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม รายงานประจ าปี งบการเงิน และข่าวสารที่บริษัทเผยแพร่โดยมีทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

  7. คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และก าหนดให้
มีการทบทวนรายงาน ฯ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ/หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการ
บริษัท ภายใน 7 วันท าการ    

http://www.kslgroup.com/


                                                                          รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 

77 

 

  8. บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน และโปร่งใส บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพื่อท าหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
สถาบัน และนักวิเคราะห์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ email: ir@kslgroup.com  หรือติดต่อท่ี 

 
1.นางสาวนพรัตน์ บุระประโคน            หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230  
      Email: nopparat@kslgroup.com 

     2. นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์  หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230  
      Email: supap@kslgroup.com 
 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทได้ดีขึ้นและสามารถน าไปถ่ายทอดต่อนักลงทุนที่สนใจได้   บริษัทจึงจัดท าแผนงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ประจ าปี โดยมีการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ 
 
 ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมในการน าเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังน้ี 

กิจกรรมปี 2564 จ านวนคร้ังต่อปี 
1.การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)  จ านวน 4 ครั้ง 
2.การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ จ านวน 4 ครั้ง 
3.จัดประชุมพบนักลงทุน (Opportunity Day) 
4.การให้ข้อมูล และตอบซักถามของนักลงทุนสัมพันธ์ 
5.การตอบแบบสอบถามของนักลงทุนเกี่ยวกับ ESG 

จ านวน 1 ครั้ง (ไตรมาส 3/2564) 
จ านวน 25 ครั้ง 
จ านวน 2 ครั้ง 

 
หมวดที่ 5 : บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
           คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในเรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้
มีส่วนได้เสีย   
 1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 21 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจ านวน 7 คนที่
ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ 
บริษัทอยู่ในระหว่างด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งแทนกรรมการอิสระที่ว่างหนึ่งคน 
  2. ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ  
2.1 นโยบายความหลากหลายของกรรมการ  
      คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการที่ต้องสรรหา ส าหรับผู้ที ่จะมาท าหน้าที่เป็น
กรรมการโดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งวิชาชีพ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จ ากัดเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ที่จะมาท าหน้าท่ีเป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ รายละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์  การถือหุ้น  
(รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท) และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อย่างน้อยหนึ่งคน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัทฯ 
 2.2 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท  
         กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัทฯไม่มีข้อห้ามการ
แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่  

mailto:ir@kslgroup.com
mailto:supap@kslgroup.com
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2.3 วาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ  
         กรรมการอิสระมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดและมีจ านวนอย่างน้อยสามคน มีวาระการด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสามวาระหรือไม่เกินเก้าปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า  แต่หากคณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรให้
กรรมการอิสระรายใดที่ด ารงต าแหน่งติดต่อกันมาครบสามวาระหรือเก้าปีด ารงต าแหน่งต่อไป ก็ให้คณะกรรมก ารบริษัทฯขยาย
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ตามที่เห็นสมควร  
2.4 การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ  
      กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดว่าเพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯได้ดี  และ
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ กรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน ปัจจุบันนี้ ไม่มีกรรมการที่รายงานว่าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 
บริษัทในเวลาเดียวกนั 
2.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ  
      หน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการที่ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแล
กิจการ หมวดที่ 5 กล่าวคือภารกิจการก ากับดูแลให้บริษัทฯมีการบริหารจัดการที่ดีและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน อ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯจึงไม่ได้ก้าวล่วงการด าเนินกิจการตามปกติของฝ่ายจัดการ แม้กฎบัตรคณะกรรมการจะระบุอ านาจ
หน้าท่ีเกี่ยวกับการเห็นชอบหรืออนุมัติเรื่องต่างๆไว้ แต่อ านาจดังกล่าวก็มีขอบเขตตามที่คู่มืออ านาจด าเนินการของบริษัทฯระบุไว้ในแต่
ละกรณี ท้ังนี้ คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติคู่มืออ านาจด าเนินการนี้  
 นอกจากนั้น นโยบายการก ากับดูแลกิจการยังได้ก าหนดสถานะและอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ไว้แตกต่างกันชัดเจน อีกทั้ง ประธานกรรมการบริษัทฯต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย   
2.6 การก าหนดนโยบายการเป็นกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆภายนอกของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร  
      การเป็นกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆที่บริษัทฯร่วมลงทุนหรือในฐานะตัวแทนของบริษัทของกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ
ผู้บริหาร ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ัดการใหญ่เป็นผูอ้นุมัติให้
ผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือองค์กรดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม 
 3. ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวน
กรรมการแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม ดังนั้น กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่
คณะกรรมการทั้งชุดครบวาระ หากยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงท าหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน  
 4. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยโดยก าหนดคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบและระยะเวลาด ารง
ต าแหน่งไว้ในกฎบัตรหรือประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ซึ่งได้แก่  
 4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
 4.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
 4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
 4.4 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  

           ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ส านักบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ประเมินและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั ่นตาม
เกณฑ์การประเมินตนเองที่เคยรับการประเมิน โดยประสานงานกับผู้ปฏิบัติของทุกหน่วยงานและส านักตรวจสอบภายใน รวมทั้งด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
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ต่อเนื่อง และบริษัทมีแนวทางขยายผลไปยังผู้มีส่วนได้เสียให้เข้ามาอยู่ในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้
มากขึ้นเป็นล าดับ 
           ในด้านการด าเนินการตามระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทมอบหมายให้ส านักบริหารความเสี่ยง จัดท าประเมินความ
เสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยใช้หลักเกณฑ์ของ COSO-ERM และจัดท าคู่มือการบริหารความเสีย่งด้านทุจริต เพื่อให้เป็นแนวปฏิบตัิ
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก ากับดูแล ควบคุม ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน และเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าพนักงานได้
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัช่ันอย่างมีประสิทธิผล บริษัทจึงก าหนดให้ส านักบริหารความเสี่ยง ติดตาม
และสรุปผลการติดตามงานอย่างสม ่าเสมอ และส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในและมาตรการควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งก าหนดไว้ในแผนการสอบทานประจ าปีของส านักตรวจสอบภายใน 
             ปี 2564 บริษัทได้ด าเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันผ่านงาน KSL CG & Anti-Corruption Week 
2021 ภายใต้ธีม “KSL ยุคใหม่ยั่งยืนได้ด้วย CG” ในรูปแบบงานออนไลน์      
 2. การมอบป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันให้กับทุกโรงงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันต่อบุคคลภายนอก   
 3. การจัดอบรมให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับ โดยผ่านหลักสูตร “KSL Basic Knowledge 2021” เรื่องจริยธรรมในการ
ท างานและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานใหม่ 
 4. การจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของตนเอง และน า
ผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 5. การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
และเว็บไซต์ภายใน (Intranet) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 
 
หมวดที่ 6 : การให้ข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต 
   ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริตหรือการ
ร้องเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ การระงับยับยั้ง และการป้องกันการ
กระท าผิดหรือทุจริต หรือการร้องเรียนเพื่อได้รับการเยียวยาแก้ไข 
ช่องทางการให้ข้อมูลและกระบวนการ  
 1. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเช่ือโดยสุจริตว่ามีการกระท าผดิหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทฯหรือบริษัท
ในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้รับการ
พิจารณาให้แจ้งต่อ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ตามแบบการให้ข้อมูลพบเห็นการกระท าผิดและการทุจริต ทั้งนี้ พนักงานไม่ควรที่จะ
ด าเนินการสอบสวน หรือซักถามใดๆ เกี่ยวกับการกระท าท่ีสงสัยด้วยตนเอง 
 2. หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาดังกล่าว หรือสงสัยว่าผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้บริหารของบริษัทฯเกี่ยวข้องกับการกระท าผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้ 
 2.1 ผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน  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  

mailto:ia@kslgroup.com
mailto:chartchai@kslgroup.com
mailto:hr@kslgroup.com
mailto:ia@kslgroup.com


                                                                          รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 

80 

 

 2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้               
    บริษัท น ้าตาลขอนแก่นจ ากัด (มหาชน) 503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ช้ัน 22 
              ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
       หรือ e-mail: sitti@kslgroup.com 
 3. เมื่อบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ข้างต้นได้รับแจ้งว่ามีการกระท าผิดหรือการทุจริ ตต้องรายงานต่อส านักตรวจสอบภาย
ในทันท ี
 4. ส านักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดท าทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และต้องจัดท ารายงานสรุปการรับเรื่องการแจ้งข้อมูลการ
กระท าผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป  
 5. ส านักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบื้องต้นว่าการกระท าผิดเกิดขึ้นในหน่วยงานใด และให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงาน
นั้นเพื่อด าเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไปและติดตามผลการด าเนินการของหน่วยงานท่ีรับเรื่องไปนั้นเป็นระยะ 
 6. การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษทางวินัย และการด าเนินคดีทางกฎหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
นั้นๆ  
  7. เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้น ให้หน่วยงานที่เป็นผู้ด าเนินการแจ้งผลการด าเนินการต่อส านักตรวจสอบภายใน
เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งต่อไป 
การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 
 1. บริษัทฯ จะไม่เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะด าเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลการกระท าผิด 
หากผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัย 
 2. บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานผู้ให้ข้อมูลการกระท าผิด รวมถึงผู้ที่ให้ความร่ว มมือหรือความ
ช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต 
 3. บริษัทฯ จะให้ความคุ ้มครองเพิ ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและ
ความส าคัญของเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อสั่งการใ ห้สายงาน
ทรัพยากรบุคคลจัดหามาตรการการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่กรณี 
 4. กรณีพนักงานแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลการกระท าผิดด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าบริษัทฯจะไม่พบการกระท าผิดตามที่ได้
ร้องเรียน   บริษัทฯจะไม่ด าเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานท่ีให้ข้อมูล    อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าเรื่องร้องเรียนไม่มี
มูลความจริง และได้ท าด้วยเจตนาหรือจงใจให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลเท็จ   บริษัทฯจะพิจารณาด าเนินการลงโทษ
พนักงานท่ีให้ข้อมูลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน รวมทั้งพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
6.2 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
       คณะกรรมการบริษัทได้จัดท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระท าการในนามของบริษัท โดยเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ปี 2557 และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ และ 
สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ กับ การประเมินโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น ข้อมูลความเป็นส่วนตัว สิทธิมนุษยชน แรงงาน 
สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดลอม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การควบคุม
ภายใน การเปิดเผยข้อมูล การทุจริตคอร์รัปชั่น ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหลักมาตรฐานสากล 
       นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1 One Report)  
 

mailto:sitti@kslgroup.com
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
บริษัทได้ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy ) โดยอ้างอิงจากหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (‘CG Code”) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการไดพ้ิจารณาพบว่าบริษัทได้น าหลักปฏบิัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วและน าเสนอคณะกรรมการรับทราบใน

หลักการ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2563-2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 อย่างไรก็ตามส าหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่

เหมาะสม ส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัทน้ัน คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาและได้มีการออกมาตราการทดแทนที่เหมาะสม

และได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี         

 โดยปี 2564 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนท่ีเหมาะสม  ดังต่อไปนี้  

1. คณะกรรมการควรพิจารณาจ านวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีจ านวน

กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ  

- ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจ านวน 20 คน โดยบริษัทเห็นว่าเป็นจ านวนที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและความซับซ้อนเพิ่ม

มากขึ้น อันจ าเป็นต้องมีจ านวนกรรมการที่เพียงพอและมีความหลากหลายทางวิชาชีพเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเพื่อช่วยกันก ากับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยซึ่งมีความหลากหลายและมีเป็นจ านวนมาก 

2. คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี  

- บริษัทไม่ได้ก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระ 

ของบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัทฯไม่มีข้อห้ามการแต่งตั้ง

กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ กรรมการอิสระ มีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสาม

วาระหรือไม่เกินเก้าปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กรรมการอิสระรายใดที่ด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกันมาครบสามวาระหรือเก้าปีด ารงต าแหน่งต่อไป ก็ให้คณะกรรมการบริษัทฯขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการ

อิสระออกไปได้ตามที่เห็นสมควร  ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทจะด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี แต่ก็ยังวางตนเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  จากการสั่งสมความรู้ความเข้าใจในกิจการของ

บริษัทและบริษัทย่อยที่มีความเกี่ยวข้องกันในห่วงโซ่อุปทาน และตัดสินใจโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท  

3. คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผย การด าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี  

- บริษัทยังไม่ได้จัดให้มีที ่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ควรให้มีอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี  แต่คณะกรรมการบริษัทฯก าหนดให้มีการจัดท าแบบประเมินตนเองซึ่งน า

แบบของตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้กับบริษัท ได้แก่ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ Self-assessment Form of 

the Board of Directors (2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย Self-evaluation Form of sub-committees ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการก ากับดูแล

กิจการ (3) แบบประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคลSelf-evaluation Form of individual directors เพื่อให้กรรมการได้

ร่วมกันทบทวนการท างาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึงพิจารณาผลงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหา

แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการท างานของคณะกรรมการบริษัทในปีต่อๆ ไป  



                                                                          รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร  
พนักงานและอื่นๆ 
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7.โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ  
และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการเป็นดังนี้  
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คณะกรรมการบริษัท  
ณ วันท่ี 31ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทจ านวน 20 คน ประกอบด้วย   
1. นายมนู   เลียวไพโรจน์  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายจ ารูญ   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. นายธัชพงษ ์   ภากรศิริวงศ ์  กรรมการ 
15. นายตระการ   ชุณหโรจน์ฤทธิ์  กรรมการ  
16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ        บ าเพ็ญบุญ  กรรมการอิสระ 
17. นายสิทธิ   ลีละเกษมฤกษ์  กรรมการอิสระ 
18. นายวรภัทร   โตธนะเกษม  กรรมการอิสระ  
19. นางสาวนงลักษณ์  พินัยนิติศาสตร์  กรรมการอิสระ  
20. นางอัญชลี      พิพัฒนเสริญ    กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ บริษัทอยู่ในระหว่างด าเนินการพิจารณาแต่งต้ังผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งแทนกรรมการอิสระที่ว่างหนึ่งคน 
 

คณะกรรมการบริษัททั้ง 20 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้ 
1. ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา  
 

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
           ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจ านวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จ านวน 10 คน (ร้อยละ 47.62) ในจ านวนนี้มีกรรมการอิสระจ านวน 6 คน (ร้อยละ 28.60) โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 คน 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ด าเนินการจัดการและก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง   
         คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายและเป้าหมายของบริษัท  โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนมี
บทบาทส าคัญในการก ากับดูแลตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
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         ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกันและไม่ใช่บุคคลเดียวกัน โดย
ประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัทและท าหน้าที ่เป็นประธานในที ่ประชุมโดยควบคุมก ารประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนใหกรรมการทุกท่านมีส่วนรวมในการประชุม เช่น ตั้งค าถาม
หรือข้อสังเกตให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอ แนะต่อผู้บริหารและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวก่ายในการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท าหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทและก ากับดูแลให้การด าเนินงานของ
บริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 
 
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายมน ู            เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2. นายจ ารูญ            ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 

3. นายพรศิลป์            แต้มศิริชัย กรรมการ 

4. นายสุขุม            โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการ 

5. นายธวัทชัย            โรจนะโชติกุล กรรมการ 

6. นางอินทิรา            สุขะนินทร์ กรรมการ 

7. นางสาวดวงดาว            ชินธรรมมิตร์  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8. นายชลัช            ชินธรรมมิตร์  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

9. นายสมชาย            ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 

10. นางสาวดวงแข           ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 

11. นายชนะชัย              ชุติมาวรพันธ์        กรรมการ 

12. นายชาตรี           ชินธรรมมิตร์      กรรมการ 

13. นายสมชาติ           ชินธรรมมิตร์ กรรมการ / กรรมการก ากับดูแลกจิการ 

14. นายธัชพงษ์               ภากรศิริวงศ์     กรรมการ 

15. นายตระการ           ชุณหโรจน์ฤทธิ์     กรรมการ 

16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ         บ าเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

17. นายสิทธิ          ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

18. นายวรภัทร         โตธนะเกษม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ /กรรมการ
ตรวจสอบ 

19. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

20. นางอัญชลี     พิพัฒนเสริญ   กรรมการอิสระ / กรรมการก ากับดูแลกิจการ / กรรมการ
ตรวจสอบ 
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กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  
คือ นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ หรือ นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย หรือ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ หรือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ 

หรือ นางอินทิรา สุขะนินทร์ หรือนายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ หรือ นายธวัทชัย  โรจนะโชติกุล หรือ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ กรรมการ
สองในแปดคนนี้ ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 
 
7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทมาจากการแต่งตั้งของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ให้

ค าแนะน าและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเพื่อท าหน้าที่เกี่ยวกับ 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การก ากับดูแลกิจการเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี 

อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าท่ีที่ก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎ

บัตรคณะกรรมการบริษัท คู่มืออ านาจด าเนินการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการก าหนด นโยบาย ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กล

ยุทธ์ และแผนด าเนินงานของบริษัทตลอดจนเรื่องที่ส าคัญ เช่น การอนุมัติงบการเงิน การท ารายการธุรกรรมที่กฎหมายก าหนดต้อง

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นโยบายทางการเงิน การลงทุน งบประมาณประจ าปี การแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร  และ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้น 
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สัดส่วนและโครงสร้างของคณะกรรมการ 

ล าดับ รายชื่อ – สกุล 
ประเภทของกรรมการ 

ตัวแทนผู้
ถือหุ้น 

กรรมการที ่
ไม่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการ 
อิสระ 

กรรมการที ่
เป็นผู้บริหาร 

1 นายมนู   เลียวไพโรจน์  / /  

2 นายจ ารูญ   ชินธรรมมิตร์ /   / 

3 นายพรศิลป์   แต้มศิริชัย /   / 

4. นายสุขุม    โตการณัยเศรษฐ ์ /   / 

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   ภากรศิริวงศ ์ / /   

15 นายตระการ   ชุณหโรจน์ฤทธิ์ / /   

16 พล.ต.อ.บุญเพ็ญ   บ าเพ็ญบุญ         / /  

17 นายสิทธิ   ลีละเกษมฤกษ์  / /  

18 นายวรภัทร   โตธนะเกษม  / /  

19 นางสาวนงลักษณ์   พินัยนิติศาสตร์*  / /  

20 นางอัญชลี   พิพัฒนเสริญ*  / /  

 รวม  14 11 6* 9 

 สัดส่วน  70% 55% 30% 45% 
*กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 คน  
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ลกัษณะ

การถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ

ตุลาคม ตุลาคม ระหว่าง จ านวนหุ้น

2563 2564 รอบปีบญัชี ท่ีมีสิทธิออกเสียง

1 นายมนู  เลยีวไพโรจน์ - ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL

2 นายจ ารูญ      ชนิธรรมมติร์ ทางตรง 113,012,431 113,075,331 62,900 2.56

ม.ล.จารุวฒันา ชนิธรรมมติร์ ทางออ้ม(คูส่มรส) 52,775,901 52,775,901 - 1.20

3 นายพรศลิป์  แตม้ศริชิยั ทางตรง 29,390,196 29,390,196 - 0.67

นางมนทนัฐ แตม้ศริชิยั ทางออ้ม(คูส่มรส) 30,688,231 30,688,231 - 0.70

4 นายสุขุม   โตการณัยเศรษฐ์ ทางตรง 4,320,000 350,000 -3,970,000 0.01

5 นายธวทัชยั  โรจนะโชตกิุล ทางตรง 55,937,112 55,937,112 - 1.27

นางกรกช โรจนะโชตกิุล ทางออ้ม(คูส่มรส) 3,166,748 3,166,748 - 0.07

6 นางอนิทริา   สุขะนินทร์ ทางตรง 25,471,699 25,471,699 - 0.58

7 นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมติร์ ทางตรง 99,799,954 99,799,954 - 2.26

8 นายชลชั  ชนิธรรมมติร์ ทางตรง 43,279,926 43,279,926 - 0.98

นางสาวชลพมิพ์ ชนิธรรมมติร์ ทางออ้ม(บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ) 374,000 374,000 - 0.01

9 นายสมชาย ชนิธรรมมติร์ ทางตรง 96,475,726 96,475,726 - 2.19

นางสมจติร สมสุขเจรญิ ทางออ้ม(คูส่มรส) 279,206 279,206 - 0.01

10 นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร์ ทางตรง 99,733,643 99,733,643 - 2.26

11 นายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ์ ทางตรง 115,355,499 115,355,499 - 2.62

12 นายชาตร ี  ชนิธรรมมติร์ ทางตรง 57,467,546 57,467,546 - 1.30

13 นายสมชาต ิ ชนิธรรมมติร์ ทางตรง 22,907,921 22,907,921 - 0.52

นางดรุณี เลศิด ารงคล์กัษณ์ ทางออ้ม(คูส่มรส) 2,194,852 2,194,852 - 0.05

14 นายธชัพงษ์  ภากรศริวิงศ์ ทางตรง 158,162 158,162 - 0.00

15 นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ ทางตรง 13,621,766 13,621,766 - 0.31

นางรตันา ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ ทางออ้ม(คูส่มรส) 3,544,720 744,720 -2,800,000 0.02

16 พล.ต.อ.บุญเพญ็  บ าเพญ็บุญ       - ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL

17 นายสทิธ ิ ลลีะเกษมฤกษ์ - ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL

18 นายวรภทัร โตธนะเกษม - ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL

19 นางสาวนงลกัษณ์  พนิัยนิตศิาสตร์* - ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL

20 นางอญัชล ี พพิฒันเสรญิ - ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL

21 นายธรีะ สงวนดกีุล ทางตรง 1,650,000 1,650,000 - 0.04

22 นายธชัชยั ศุภผลศริิ - ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL

23 นายพริยิ์พล ชนิธรรมมติร์ ทางตรง 94,586,024 94,386,024 -200,000 2.14

นางวกิานดา ชนิธรรมมติร์ ทางออ้ม(คูส่มรส) 64,900 64,900 - 0.001

24 นายโสมนัส โพธสิตัย์ - ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL

25 นางสาวสุภาพ ฉนัทวทิย์ - ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL ไมม่หีุน้KSL

หุ้นสามญั(จ านวนหุ้น)

ล าดบั ช่ือ -นามสกลุ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารประจ าปี 2564  

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซ้ือขายระหว่างปี 2564  
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คณะกรรมการบริหาร 

   ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 

1) นายจ ารูญ  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) นายธัชพงษ ์  ภากรศิริวงศ ์    กรรมการบริหาร 

12) นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธิ์    กรรมการบริหาร   

โดยประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือเสนอคณะกรรมการ

บริษัทฯให้ความเห็นชอบ 

2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

3. ก าหนดโครงสร้างองค์กรและก าหนดนโยบายด้านบุคคล 
4. ติดตามและก ากับการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบริษัท 
5. พิจารณาและอนุมัติกิจการต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตอ านาจตามคู่มืออ านาจด าเนินการ 
6. ด าเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น อยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับ

ของบริษัทและในกรณีที่การด าเนินการใดท่ีมีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารคนใด หรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารน าเสนอเรื ่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื ่อให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารผู้นั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมในเรื่องดังกล่าว 

ปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม ่าเสมอต่อคณะกรมการบรษิัท 
ส าหรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละคนเปิดเผยตาม (ตารางเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจ า ปี 2564) 

 
ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญของบริษัท ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการก ากับดูแล

การด าเนินงานโดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 
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2. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจ านวนที่จ าเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทเพื่อ

ปฏิบัติหน้าท่ีทุกต าแหน่ง รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอ านาจในการปลดออก 

ให้ออก ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม 

3. มีอ านาจในการก าหนดเงื ่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการช าระเงิน การท าสัญญาซื้อขาย การ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้า เป็นต้น 

4. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

6. ด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัท  

ทั้งนี้ อ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย 

คู่มืออ านาจด าเนินการ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท  ดังนั้น การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และ/หรือ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว จะไม่รวมถึง การอนุมัติรายการที่ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี

ส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย  

7.3.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่ได้รับการแต่งต้ัง 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยโดยก าหนดคุณสมบัติ หน้าท่ีความรับผิดชอบและระยะเวลาด ารงต าแหน่ง

ไว้ในกฎบัตรหรือประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ซึ่ งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ , คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 ในปี 2564 คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการทั้งหมดต้องเป็น

กรรมการอิสระ  โดยในจ านวนนี้อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ

จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กรรมการตรวจสอบมีวาระ

การด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรด ารงให้ต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกย้ายความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึง

ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

4. สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง  

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

 7.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

7.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

7.7  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter) 

7.8 รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้ซึ่งอ าจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ

ของบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

9.2  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 

9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บรหิารไม่ด าเนินการให้มีการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หรือตลาดหลักทรัพย์  

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 5  ของแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) นี้ 
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2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ประกอบด้วย

กรรมการ ไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ ที่มีความรู้ 

ประสบการณ์และเชี่ยวชาญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอีกได ้แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ด ารง

ต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีตามที่ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎ

บัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. ด้านการสรรหา 

(1) ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุด

ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง โดย

พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงความเป็นอิสระและการมีเวลามาปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ที่จะท าหน้าที่กรรมการ 

(2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอชื่อต่อท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ให้ก าหนดวิธีการสรรหาเปิดรับการเสนอชื่อ รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติทางกฎหมายและ

ข้อก าหนดหน่วยงานทางการ และความยินดีในการมาเป็นกรรมการ 

(3) สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ 

2. ด้านค่าตอบแทน 

(1) พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็น

ธรรมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

(2) พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี 

(3) เปิดเผยรายชื่อกรรมการ จ านวนครั้งท่ีเข้าประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 

รวมถึงเนือ้หาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) นี้ 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

        นโยบายการก ากับดูแลกิจการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่าประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า

สามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงมี

วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน 

เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตและอ านาจหน้าที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนดนโยบาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมซึ่ งต้อง

ครอบคลุมถึงความเสี่ยงท่ีส าคัญของบริษัท เช่น ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการจัดการ ความเสี่ยง

ด้านการลงทุน  ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจการ เป็นต้น 

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของ

บริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ

ปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด 

4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่

คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เอกสารแนบ 5 ของ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) นี้ 

 

4. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการว่าประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า

สามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ  กรรมการก ากับดูแลกิจการมี

วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก ากับดูแลกิจการอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน 

เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการมีขอบเขตและอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนด

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การก ากับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

2. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับ

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการ ต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ  

3. ก ากับดูแลและให้ค าแนะน าตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้

เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของการก ากับดูแลกิจการ 

4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล

หรือมาตรฐานอื่นที่เหมาะสม  

5. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานก ากับดูแลกิจการให้มีอ านาจหนา้ที่

ตามที่เห็นสมควร 

6. ปฏบิัติหน้าที่อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  เอกสารแนบ 5  ของ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) นี้ 
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7.3.2 ระบุรายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

นายสิทธิ                 ลีละเกษมฤกษ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

นายวรภัทร              โตธนะเกษม กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

นางสาวนงลักษณ์     พินัยนิติศาสตร์   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

นางอัญชลี               พิพัฒนเสริญ            กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

  

 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คือประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จ านวนสี่คน คือ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกสามคนซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเงิน ระบบควบคุมและ

ตรวจสอบภายใน นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางอัญชลี พิพัฒนเสริญ จบการศึกษาด้านบัญชี เป็นผู้ที่มี

ความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี  

 โดยมีหัวหน้าส านักตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่งปัจจุบัน คือ นายชาติชาย 

ภูวงษ์ ผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน   

 
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ     บ าเพ็ญบุญ ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
  

นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ปัจจุบัน คือ นายอานนท์ ศรีชาญกิจ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ณ วันท่ี 31  ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ 

นายสิทธิ  ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ  

นายชลัช  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง  / กรรมการ 

  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปัจจุบัน นางสาวลลนา  

วิวิธสุรการ ผู้จัดการส่วน-บริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบ  

 

4. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 ณ วันท่ี 31  ตุลาคม 2564 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

นายวรภัทร           โตธนะเกษม ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ 

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ      บ าเพ็ญบุญ กรรมการก ากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ 

นางอัญชลี             พิพัฒนเสริญ    กรรมการก ากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ 

นายสมชาติ            ชินธรรมมิตร์ กรรมการก ากับดูแลกิจการ / กรรมการ 

โดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  เป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ปัจจุบัน  คือ นางกัลยรัตน์      

สุมิตร ผู้จัดการฝ่าย – ส านักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย 

 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร  

7.4.1 รายชื่อและต าแหน่งของผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกอบด้วย 

1. นายจ ารูญ  ชินธรรมมิตร์1      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายชลัช  ชินธรรมมิตร์2      กรรมการผู้จัดการใหญ่  

3. นายพรศิลป์  แต้มศิริชัย      รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ส านักนวัตกรรม 

4. นางอินทิรา  สขุะนินทร์      รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ 

5. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์      รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล 

6. นายธีระ    สงวนดีกุล      รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มการผลิต 

          ธุรกิจน ้าตาล 

7. นายพิริย์พล         ชินธรรมมิตร์              รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหาวัตถุดิบ 

8. นายโสมนัส          โพธิสัตย์                   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่  

9. นางสาวสุภาพ       ฉันทวิทย์                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและ 

          การเงิน (CFO)  
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หมายเหตุ: ในป ี2564 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหาร ดังนี้ 
                  (1) นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ ต าแหน่งประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร (Chief Executives Officer) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  
                   (2) นายชลัช ชินธรรมมติร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ ่(President) โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ์

2564  

 
7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร  

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  

            บริษัทก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมแก่กรรมการบรษิัท  และมีการเสนอขออนุมัติ

จากผู้ถือหุ้นทุกปี  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ด าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

โดยพิจารณาความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นน าในตลาด

หลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของ

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD)  รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯในภาพรวม และ การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น  

 ในปี 2564 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจ านวนทั้้งสิ้ ้นไม่เกิน 9,900,000.-บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทประกอบด้วย 

 1.ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

โดยค่าตอบแทนกรรมการ  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1) ค่าตอบแทนประจ า (Fixed Pay)  ซึ่งจะจ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน  

2) ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (Meeting allowance for sub-commitees) เป็นค่าตอบแทนที ่จ่ายให้กับ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

3) โบนัสกรรมการ (Director’s bonus) เป็นค่าตอบแทนพิเศษที ่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั ้ง  โดยพิจารณาจากผล

ประกอบการของบริษัทในแต่ละปี 

บริษัทได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจ า 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. ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ท่ีเข้าประชุม 3. ค่าตอบแทน – กรรมการ 19 คน 

ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเข้าประชุม           ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน 

     ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเข้าประชุม                      ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน 

5. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร 1,200 บาทต่อครั้ง กรรมการบริหาร 1,000 บาทต่อครั้ง 

6. สิทธิผลประโยชน์อ่ืนใด : ไม่มี 
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หมายเหตุ 1.ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทย่อย 

 
2. ค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัทก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและในตลาดหลักทรัพย์ 

ตลอดจนผลการด าเนินงานและขนาดของธุรกิจ เพื่อท าให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง 

 

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทก าหนด   โดยจะเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท

และผลปฏิบัติงานของแต่ละคนทั้งนี้ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัท

ต้องการ  
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7.4.3 จ านวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร  
2. ค่าตอบแทนผู้บริหารในปีที่ผ่านมา 

ค่าตอบแทนผู้บริหารรวมจ านวน 9 คน (ตามรายชื่อคณะผู้บริหารระดับสูง)  มีค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน 35,659,183 ล้านบาท 

ไม่รวมค่าตอบแทนอ่ืน 

3. ค่าตอบแทนอื่น 

      บริษัทฯมีระเบียบก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหารระดับสูงในลักษณะอื่น เช่น รถยนต์ เพื่อใช้งาน ค่าน ้ามันเชื้อเพลิง 

ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษา  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ในสถานะพนักงานบริษัท 

 
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนกังาน  
        ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของบริษทัมีดังน้ี 

 
  งบรวม งบเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

จ านวนพนักงานถัวเฉลี่ย (คน)     

ช่วงฤดูการผลติ 5,032 5,791 1,604 1,972 

ช่วงปกติ 3,925 4,268 1,280 1,506 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน(ล้านบาท)     1,067.97      1,266.15       399.55       520.41 

 

ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานรวมเป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 399,550,290 บาท และเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 9,355,060.63 บาท  

      ณ วันท่ี 31 ตุลาคม  2564 บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีมีนัยส าคญัอันมีผลกระทบทางด้านลบต่อบริษัท 

 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทให้ความส าคัญกับพนักงานขององค์กรมาโดยตลอด   และมีการก าหนดนโยบายเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ  เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีความเจริญก้าวหน้า

ในหน้าที่การงานในสายงานของตนโดยก าหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ

บริษัท  มีการจัดอบรมทั้งในบริษัทโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการท างานรวมทั้งเรื่อง

จริยธรรม และให้พนักงานเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้กับบริษัทอื่นๆภายนอกบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทมีการวาง

แผนการอบรม  และสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดและบริหารความรู้ 

(Knowledge Management) ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร  โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาพัฒนาเป็นระบบเพื่อให้

พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆผ่านระบบเว็บไซต์ภายใน(Intranet) และสามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนา

ตนเอง 
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การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานและให้การสนับสนุนอื่นๆ  
กลุ่มบริษัทยังได้จัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกนอกเหนือจากที่กฎหมายฯ ก าหนดให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มความมั่นคงในอนาคตของพนักงาน เช่น กองทุนเงินส ารองเลี้ยงชีพ, การประกันชีวิตกลุ่ม
และประกันอุบัติเหตุ, โครงการบ้านสร้างสุขจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งเป็นสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษส าหรับพนักงาน KSL โครงการ UOB Workplace Banking ซึ่งเป็นความร่วมมือของ KSL และธนาคารยูโอบีในการ
จัดหาสวัสดิการในรูปแบบเงินฝากประจ าและสวัสดิการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยแก่พนักงาน KSL สวัสดิการเงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือตาม
วาระต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างการท างานและการด ารงชีวิตของพนักงาน โดยจัดสรรวันลาหยุดพักผ่อนให้
แบบข้ันบันไดตามอายุงาน  และการส่งเสริมสุขอนามัยและให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่พนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส  COVID-19  ด้วยการท าประกันภัยโควิด -19 แบบกลุ่มให้พนักงาน  และการจัดหาวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ส าหรับ
พนักงานและครอบครัว 

 
การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม   

กลุ่มบริษัทฯได้ให้ความส าคัญต่อพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนาไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย 
โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามต าแหน่งหน้าที่ท่ีพึงได้โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ  และในการพิจารณาปรับต าแหน่งหรือเงินเดือนของพนักงานบริษัท ได้ ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม  

 
ด้านสิทธิและเสรีภาพ   
          กลุ่มบริษัทได้จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Intranet เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษัทอย่างทั่วถึงและทันท่วงที รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงออกทางความคิดหรือรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานและการพัฒนาขององค์กรต่อไป    
 
7.6 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ  

7.6.1 รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี/เลขานุการบริษัท/หัวหน้างานตรวจสอบ

ภายใน 

ผู้ที่ได้รบมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 

ในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

นางวรรณา อารีประยูรกิจ 

เลขานุการบริษัท  

 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั ้ง นางกัลยรัตน์ สุมิตร ให้ด ารง

ต าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน นายชาติชาย ภูวงษ์  

   *ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และ 3  ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) นี้ 
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7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพ่ือการติดต่อ  

          บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ชัดเจน และโปร่งใส บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพื่อท าหน้าท่ีในการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และ
นักวิเคราะห์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ email: ir@kslgroup.com  หรือติดต่อท่ี 
 

1. นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย ์            หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230  
     Email: supap@kslgroup.com  
2. นายชลัช ชินธรรมมิตร์            หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230 
     Email: chalush@kslgroup.com   

 
7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
        ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้  
 

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

1. นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร 4067 

2. นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา        6523 

3. นางสาวดวงฤดี   ชูชาติ              4315 

4. นายชูพงษ์         สุรชุติกาล                             4325 

 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปีบัญชี

สิ ้นสุดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตุลาคม 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2564 เป็น จ านวนเงิน 
3,290,100.-บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยดังนี้  
 

(หน่วย:บาท) ปี 2564  

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 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) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกับเครื่องมือ

ทางการเงิน (TFRS 9) 

 
7.6.4 บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย (กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ) 
 -ไม่มี- 
 
 

mailto:ir@kslgroup.com
mailto:supap@kslgroup.com
mailto:chalush@kslgroup.com
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รายงานผลการด าเนินงานส าคัญ 

ด้านการก ากบัดูแลกิจการ  
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา   
      บริษัทมีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าท้ังปี มากกว่า 6 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาวาระหลักท่ีได้ก าหนด
ไวใ้นแต่ละปี อย่างไรก็ตาม หากมีวาระส าคัญ ประธานคณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมส าหรับวาระส าคัญนั้น ซึ่งจะมีการแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจ านวน 7 ครั้ง 
  อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้โดยอ้างอิงกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด   
พระราชบัญญัติ บริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อบังคับของบริษัท 

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการ 
    เดิมอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ต่อมา คณะกรรมการในการประชุม

ครั้งที่ 7/2559-2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติให้มีและเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 กฎบัตรนี้ได้ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้ทบทวนให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ดังนี้  
   (1) บริหารกิจการโดยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ขจัดหรือลดการสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ตามปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการบนพื้นฐานการสร้างกิจการอย่างยั่งยืน โดยค านึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และก ากับให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจ าปีตอบสนองความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการ 

    (3) ดูแลให้กิจการมีคณะกรรมการมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการที่ดีที่มีการสรรหาที่
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะและความรู้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบ ก าหนดให้มีกรอบและกลไกในการ
ก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทไปลงทุน แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยท่ีจ าเป็นและสมควร 
   (4) ดูแลให้บริษัทฯมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมต่อการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
บริษัท และมีการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงตลอดจนการสืบทอดงานท่ีเป็นระบบ 
   (5) ส่งเสริมนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   (6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการท าให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส าคัญซึ่งอาจกระท าได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มี
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการท าธุรกรรมที่ เกี่ยวโยงกัน การต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแสการกระท าทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

(7) ดูแลให้มีการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยสารสนเทศให้โปร่งใส
และเป็นไปตามกฎหมาย 
 (8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในเรื่องส าคัญและรักษาสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ  ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางที่
เหมาะสมและทันเวลา 
 บทบาทหน้าที่ทั้ง 8 ประการข้างต้นสามารถแยกแยะเป็นหลักปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติอีกหลายประการ โดยอ้างอิงถึง 
“หลักการบริหารกิจการที่ดี: หลักปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์จัดท าข้ึน 
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บทบาท หน้าท่ีของประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริษัทฯมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการและมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(1) ก ากับติดตามและดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 
(2) ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก ากับดูแลกิจการที่

ด ี
(3) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องส าคัญได้ถูก

บรรจุเป็นวาระการประชุม 
(4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบ

โดยทั่วกันการส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบการให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น าสู่ที่ประชุมรวมทั้งประเด็นการ
ก ากับดูแลกิจการ 

(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
 
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัตหน้าที่ของคณะกรรมการ 

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง    

           คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมเ่ป็นอิสระ และเพื่อเป็นการประกันความเป็นอิสระ

จากฝ่ายจัดการ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีมากกว่ากรรมการที่ไม่เป็นอิสระ 

   นิยามกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้  

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

(3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่

น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

(4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
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(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยส าคัญ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
 (6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระรับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี
จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ 
 (7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยส าคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
         คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม (ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคู่มืออ านาจอนมุตัิ
ด าเนินการ) โดยจะพิจารณารายชื่อในฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการอาชีพในท าเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
รวมถึงใช้ตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหา
กรรมการ และเชิญชวนให้คณะกรรมการบริษัทเสนอรายชื่อ เมื่อได้รายชื่อทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯจะตรวจสอบคณุสมบัติ
ขั้นต ่าตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการกฎบัตรคณะกรรมการ และข้อบังคับของบริษัทฯ พิจารณาความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง ตามที่บริษัทฯมีความต้องการในเวลานั้นๆที่ได้ก าหนดไว้ก่อนโดยน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
บริษัทฯมาพิจารณาประกอบ 

กฎบัตรคณะกรรมการ ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการไว้ดังน้ี 
(1)  มีคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
(2)  มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
(3)  ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  
(4)  มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯได้ดี  และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทใน
เวลาเดียวกัน 

 
การเลือกตั้งและแต่งต้ังกรรมการ 

ในกรณีปกติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยที่ข้อบังคับของบริษัทฯก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุก
ครั้ง ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้น บริษัทฯจะจัดวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นทุกปี และน าเสนอ
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รายชื่อกรรมการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา 
 การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่

ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดย 

(ค)   บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนท่ีจะมี ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

         อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังมีวาระเหลือมากกว่าสอง
เดือน กฎหมายบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่ากรณีเช่นนี้ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริ ษัทในการแต่งตั้ง
กรรมการทดแทน  ฉะนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะใช้กระบวนการสรรหาตามที่กล่าวมาข้างต้น และน าเสนอผู้
ที่ได้รับการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และให้อยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่กรรมการใหม่นั้นแทน 
        เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทฯแต่งตั้งกรรมการตามแต่กรณีนี้แล้ว บริษัทฯ  จะแจ้งรายช่ือ
กรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในก าหนดเวลา 
 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง 

 บริษัทตระหนักดีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ และคุณธรรมจะสามารถน าพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนา

อย่างยั่งยืนอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจึงมีนโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันปัญหาการ

ขาดพนักงานในต าแหน่งที่ส าคัญและเพื่อสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติตรงต่อความต้องการของบริษัท  

ในการนี้ บริษัทมีขั้นตอนงานในการประเมินสถานการณแ์ละคาดการณ์ลว่งหน้าเป็นระยะ  มีการสรรหา พัฒนา และเตรียมแผน

สืบทอดงานไว้ทดแทนกรณีที่มีต าแหน่งงานว่างลงตลอดเวลา เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีความรู้ 

ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่  โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผู้จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง

ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา และสายงานทรัพยากรบุคคลจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง

ของผู้บริหารในระดับรองลงมาให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงนั้น อาจด าเนินการเองทั้งกระบวนการ

จนกระทั่งถึงการได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งท่ีต้องการจากภายในหรือภายนอกบริษัท หรืออาจติดต่อกับบริษัทและสถาบันที่มีความเป็นมือ

อาชีพมาให้ค าปรึกษาในการด าเนินตามแผนการสืบทอดงานแล้วแต่กรณี 

  บริษัทฯมีการก าหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้  

1. การก าหนดต าแหน่งงานท่ีส าคัญหรือต าแหน่งงานหลัก 

2. การก าหนดความสามารถหรือสมรรถนะของต าแหน่งงานหลัก 

3. กระบวนการวิเคราะห์หาผู้สืบทอดต าแหน่ง 

4. จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
         ในส่วนของกรรมการนั้น นโยบายการก ากับดูแลกิจการก าหนดว่าบริษัทฯสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯและผู้บริหารได้รับการ
อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการบริษัทฯสามารถท าหน้าที่และก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ 
         บริษัทส่งกรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับหลายสถาบัน  อาทิเช่น หลักสูตร Chairman, หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD), หลักสูตรพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่างๆ   

ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัท มีการจัดให้คณะกรรมการบริษัททุกท่าน  ได้เข้าร่วม “สัมมนาผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง 
- “แนวโน้มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กับการปรับตัวของอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลไทย ใน 3 ปีข้างหน้า” โดย คณุวิศิษฐ์  

ลิ้มลือชา  รองประธานสภาหอการค้าไทย 
- “โลกและไทย ในบริบทใหมห่ลังโควิด : ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลไทย” โดย ดร.

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบัน TDRI และ ดร.กิริฎา เภาพจิิตร 
ผู้อ านวยการวิจยั นโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศและการพัฒนา 

- การใช้งานโปรเเกรม “ประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผ่านระบบออนไลน์” (E-PMS) 

 
การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่  

        คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคนที่เข้ารับต าแหน่งในบริษัท เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในธุรกิจ และการด าเนินการด้านต่างๆของบริษัทฯ โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานต่างๆ เช่น ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ
บริษัท ข้อบังคับที่ระบุขอบเขตอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ   นอกจากน้ี หากกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแตง่ตั้งใหม่ ยังไม่ได้อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ของกรรมการบริษัท  จะจัดให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ดังกล่าวเข้าอบรมหลักสูตรที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
บริษัทในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานท้ังภายในและภายนอก เพื่อ
เพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถในการท างานให้ประสบความส าเร็จ  และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  กระตุ้นให้เกิดการริเริ่มสิ่ง
ใหม่ๆและการพัฒนาการท างานร่วมกันแบบเป็นทีม รวมถึงการจัดองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้บริหารและพนักงานรุ่นใหม่ ในปี 2564 ท่ี
ผ่านมา  บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะใช้ระบบดิจิตัลในงานมากขึ้น แนวโน้มการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน จึงโยงไปสู่ทักษะการท างาน
ออนไลน์ และระบบงานใหม่ๆ  
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
       คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติของตนเองทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการแบ่งเป็นดังนี้    

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ  
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ   
3. แบบประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันทบทวนการท างาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

รวมถึงพิจารณาผลงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการท างานของ
คณะกรรมการบริษัทในปีต่อๆไป น าไปสู่การพัฒนาตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี   
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กระบวนการประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ   
    การประเมินผลการปฏิบัติงานในการด าเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก ตามแนวทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาท/หน้าท่ี/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหน้าท่ีของกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
 

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ   
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
2. ส านักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะสรุปผลและน าเสนอผลประเมินนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา   
 

กระบวนการประเมินตนเอง - คณะกรรมการรายบุคคล 
การประเมินผลการปฏิบัติงานในการด าเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ตาม

แนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาท/หน้าท่ี/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
 

  โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการรายบุคคล   
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
2. ส านักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะสรุปผลและน าเสนอผลประเมินนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
 

กระบวนการประเมินตนเอง - คณะกรรมการชุดย่อย 
การประเมินผลการปฏิบัติงานในการด าเนินงานคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ตาม

แนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาท/หน้าท่ี/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
 

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการชุดย่อยแบบท้ังคณะ  
 1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 2. ส านักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะสรุปผลและน าเสนอผลประเมินนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ผลการประเมิน
ส าหรับปี 2564 แสดงผลคะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลอยู่ในระดับดีเลิศ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่1/2564 -2565 
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เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2564  ได้พิจารณาและอภิปรายตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการประเมินครัง้นี้เพื่อให้มีการปรับปรุง
ต่อไป  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)   และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (PSD)   

        คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ก าหนดเป้าหมายและวิธีการประเมินผลงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีเกณฑ์การประเมิน และก าหนดเป้าหมาย ตามหลัก Balance Score Card 
(BSC) โดยให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นประจ าทุกปี 
 
8.1.2 การเข้าร่วมประชุม 
         การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยก าหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้
คณะกรรมการแต่ละคนทราบโดยท าเป็นตารางนัดประชุมประจ าปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที ่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่ องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื ่องที่ส าคัญได้น าเข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็น
ประโยชน์เข้าสู่วาระการประชุม  

ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะ

อภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลพินิจตัดสินใจ กรรมการให้ความ

สนใจกับทุกวาระที่น าเข้าสู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องการก ากับดูแลกิจการ   นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญ

ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อน าเสนอข้อมูล ปัญหาและชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ทั้งยังเป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมผ่านการสอบถามผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่

เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเลขานุการของบริษัท และในกรณีที่จ าเป็นอาจจะจัดให้มีความเห็น

อิสระจากที่ปรึกษา หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกเพิ่มเติม  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย วันเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดประชุม  รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและขาด

ประชุม  สรุปสาระส าคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่

เห็นด้วย  บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเล่มและในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งสามารถสืบค้นง่าย

แต่แก้ไขไม่ได้มีการบันทึกและเปิดเผยจ านวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุก

ไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลการด าเนินงานของบริษัทจะจัดขึ้นทุกเดือนจึงมีการรายงานการประชมุ

ของคณะกรรมการบริหารน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย 

 

องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
      ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ทั้งนี้คณะกรรมมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุม ขั้นต ่า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมตใินที่ประชุมคณะกรรมการว่าตอ้ง
มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
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    ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการสามารถ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้ความเห็น หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือการด าเนินงานของบริษัท
ได้ ทั้งนี้ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด 

       ในปี 2564 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 7 ครั้ ง และมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 80 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้ 

 
ตารางเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 

 
 

รายชื่อกรรมการ 

คณะ 
กรรมการ 
บริษัท 

( 7 คร้ัง) 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

( 12 คร้ัง) 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 
( 5 คร้ัง) 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหาและ 
พิจารณา

ค่าตอบแทน 
( 4 คร้ัง) 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 
ความ
เสี่ยง 

( 4 คร้ัง) 

คณะ 
กรรมการ 

ก ากับ
ดูแล

กิจการ 
(3 คร้ัง) 

ประชุม 
สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 
ปี 2563 
(1คร้ัง) 

1.นายมนู  เลียวไพโรจน์ 7/7 - - - - - 1/1 

2.นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ 7/7 12/12 - - - - 1/1 

3.นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย 7/7 12/12 - - - - 1/1 

4.นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ 6/7 12/12 - - - - 1/1 

5.นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล 7/7 12/12 - - - - 1/1 

6.นางอินทิรา สุขะนินทร์ 7/7 12/12 - - - - 1/1 

7.นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 7/7 12/12 - 4/4 - - 1/1 

8.นายชลัช ชินธรรมมิตร์ 7/7 12/12 - - 4/4 - 1/1 

9.นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ 7/7 12/12 - - - - 1/1 

10.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 7/7 12/12 - - - - 1/1 

11.นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ 7/7 11/12 - - - - 1/1 

12.นายชาตรี  ชินธรรมมิตร์ 7/7 - - - - - 1/1 

13.นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ 7/7 - - - - 3/3 1/1 

14.นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ ์ 7/7 12/12 - - - - 1/1 

15.นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 6/7 11/12 - - - - 1/1 

16.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ าเพ็ญบุญ     7/7 - - 4/4 - 3/3 1/1 

17.นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ 7/7 - 5/5 - 4/4 - 1/1 

18.นายวรภัทร โตธนะเกษม 7/7 - 5/5 - - 3/3 1/1 

19.นางสาวนงลักษณ์   
พินัยนิติศาสตร์ 

7/7 - 5/5 4/4 4/4 - 1/1 

20.นางอัญชลี  พิพัฒนเสริญ 7/7 - 5/5 - - 3/3 1/1 
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หมายเหตุ 
1. กรรมการอิสระ จ านวน 7 คน ได้แก ่ล าดับที่ 1,16-20 
2. กรรมการตรวจสอบ 4 คน ได้แก ่ล าดับที่ 17-20 
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คน ได้แก ่ล าดับที ่7,16,19 
4. กรรมการบริหารความเส่ียง 3 คน ไดแ้ก่ ล าดับที ่8, 17, 19  
5. กรรมการก ากับดูแลกจิการ 4 คน ไดแ้ก่ ล าดับที ่13, 16, 18, 20  
6. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 

 
8.1.3 การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการก ากับดูแลที่ท าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม และดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็น

กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุม

กรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคัญ

ต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น  การลงทุนในโครงการอื่นๆ 

 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ  
1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของ

ตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และก าหนดให้

มีการทบทวนรายงาน ฯ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ/หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการ

บริษัท ภายใน 7 วันท าการ    

2. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์  

          บริษัทมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูล

ภายในที่มีสาระส าคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้

เสียและผู้เกี่ยวข้องในธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและวิธีรายงานการถือครอง

หลักทรัพย์ โดยด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ดังน้ี  

      บริษัทก าหนดจรรยาบรรณ : แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับ การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน 

 1. ด าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส 

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 

275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

 2. ด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบว่า  หากได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญ  ซึ่งมี

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ขอให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1เดือน ก่อนที่งบการเงิน

หรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น  
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 3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์  กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงจะต้องจัดท าและน าส่งรายงานการถือครอง

หลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย เพื่อน าส่งต่อไปยังส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ทุกครั้งเมื่อมี

การเปลี่ยนแปลง และส านักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นรายเดือน 

  4. ข้อมูลภายในหรือเอกสารที่มีสาระส าคัญของบริษัท ทั้งในรูปแบบเอกสารและ Soft File  จะถูกเก็บรักษาไว้ในท่ีรัดกุม 

และจ ากัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสงูตามความจ าเป็นเท่าน้ัน โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่เป็นความลับ ในกรณีที่จ าเป็นต้องเปิดเผย

ต่อพนักงาน บริษัทจะให้พนักงานทราบถึงข้อจ ากัดในการน าข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง  ในกรณีที่พนักงานน าข้อมูลที่เป็นความลับของ

บริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   

 5. การติดตามผลการปฏิบัติงาน  จะด าเนินการสุ่มตรวจกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ  รวมถึงการตรวจสอบผ่าน

ระบบสารสนเทศของบริษัทและข่าวสารจากภายนอก 

     ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูล

ภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีสาระส าคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อน

การเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ 

 

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

   บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยจัดท านโยบายและคู่มือมาตรการตอ่ต้านทุจริตคอร์รปัช่ัน 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจส าหรับกลุ่มบริษัทเคเอสแอล ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและ
มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี อีกทั้งมีการเผยแพร่สื่อสารแก่พนักงานในทุกระดับขององค์กร 
รวมถึงบุคคลภายนอก อันเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยรายละเอียดของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.kslgroup.com/การก ากับดูแล
กิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการน านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันไปปฏิบัติจริง และมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจที่ปราศจาก
การคอร์รัปช่ัน บริษัทฯ จึงมีการจัดตั้งคณะท างานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันและมอบให้ส านักบริหารความเสี่ยงเป็นหน่วยงานหลักใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ และยึดหลักปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองของสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) อันส่งผลให้บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) ผ่านการ
รับรอง CAC ตั้งแต่วันท่ี 9 มีนาคม 2560 และผ่านการต่ออายุการรับรองสมัยที่ 2 เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562  
 
    

http://www.kslgroup.com/การกำกับดูแลกิจการ
http://www.kslgroup.com/การกำกับดูแลกิจการ
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 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เน้นย ้าให้พนักงานตระหนักถึงการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการระบุ
และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ าทุกปี อีกทั้งมีการก าหนดวิธีการลดความเสี่ยง การควบคุม การสอบทาน 
เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปช่ัน  
 ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงด าเนินกิจกรรมสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดับในเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างต่อเนื่อง โดยได้ด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัช่ันผ่านงาน KSL CG & Anti-Corruption Week 2021 
ภายใต้ธีม “KSL ยุคใหม่ยั่งยืนได้ด้วย CG” ในรูปแบบงานออนไลน์ 

1) การให้ความรู้เรื่องการก ากับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นออนไลน์ โดยพนักงานสามารถศึกษาข้อมลูผ่าน
ทางเว็บไซต์ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. การก ากับดูแลกิจการ 2. ความหมายการทุจริตคอร์รัปช่ัน และ 3. นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท 

2) การเน้นย ้าและปลูกฝังให้พนักงานตระหนักการกระท าท่ีก่อให้เกิดทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยผู้บริหารได้สื่อสารถึงพนักงานผ่าน 
Clip Video และ Message from management  

3) การทดสอบความรู้เรื่องการก ากับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันผ่านเกมออนไลน์ และป้ายประชาสัมพันธ์ที่
โรงงาน 
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2. การมอบป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับทุกโรงงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันต่อบุคคลภายนอก   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การจัดอบรมให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับ โดยผ่านหลักสูตร “KSL Basic Knowledge 2021” เรื่องจริยธรรมในการท างาน
และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานใหม่ 
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4. การจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของตนเอง และน าผลการ
ประเมินมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5. การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
เว็บไซต์ภายใน (Intranet) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
 
การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
ให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระท าผิดหรือการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรียน และให้
ความส าคัญกับการเก็บข้อมูล การแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น 
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส โดยขั้นตอนการแจ้งเบาะแส การรับเรื่องร้องเรียน การสืบสวน การลงโทษส าหรับผู้เจตนาให้
ข้อมูลเป็นเท็จ และบทลงโทษบุคลากรที่กระท าการทุจริตและคอร์รัปชั่น ได้ระบุไว้ในคู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับ
ทบทวนปี 2564 ดังนี ้
 
 1. ช่องทางภายในส าหรับพนักงานสามารถเลือกแจ้งโดยเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อก็ได้ ดังนี้ 

ช่องทางการติดต่อ ผู้รับเร่ือง 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  

E-mail: IA@kslgroup.com  ผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน  
E-mail: HR@kslgroup.com    ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  

โทรศัพท ์
  

หมายเลขติดต่อ: 02-642-6191-9 ต่อ 127  ผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน  
หมายเลขติดต่อ: 02-642-6191-9 ต่อ 969  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  

 
ไปรษณีย์ 

 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ  
ตามที่อยู่ดังนี้  
บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน)  
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอรช้ั์น 22  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

 
ประธานคณะกรรมการ       
ตรวจสอบคณะกรรมการของบริษทัฯ  
 

  
 2. ส าหรับบุคคลภายนอกสามารถแจ้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.kslgroup.com/contact ซึ่งเป็นการร้องเรียนแบบ
เปิดเผยชื่อ 
 ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน  
 
 
 
 
 

http://www.kslgroup.com/contact
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจ านวน

สี่ท่าน ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจ านวนห้าครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้ 

ชื่อ-สกลุ                                          ต าแหน่ง                    จ านวนคร้ังท่ีร่วมประชุม 

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   

*ทั้งนี้ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฎตามเอกสารแนบ 6  ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) นี ้

 

8.3   สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อย

กว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

        ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 4 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏบิัติหน้าที่อย่างสม ่าเสมอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการรายงานการท าหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมา 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ีเข้า

ประชุม 

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ    บ าเพ็ญบญุ 
ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการอิสระ 

4/4 

นางสาวนงลักษณ์  พินัยนิติศาสตร์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ

อิสระ 

4/4 

นางสาวดวงดาว    ชินธรรมมติร ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ 4/4 

 *ทั้งนี้ รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฎตามเอกสารแนบ 6  ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

นี ้
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกัน

เกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ  

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม ่าเสมอ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ีเข้า

ประชุม 

นางสาวนงลักษณ์   พินัยนิติศาสตร์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ 4/4 

นายสิทธิ             ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการอิสระ  4/4 

นายชลัช             ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ 4/4 

*ทั้งนี้ รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปรากฎตามเอกสารแนบ 6  ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) นี้ 

 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกัน

เกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ   

 ในปี 2564 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการมีการประชุม 3 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม ่าเสมอ 

*ทั้งนี้ รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ปรากฎตามเอกสารแนบ 6  ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังท่ีเข้า

ประชุม 

นายวรภัทร          โตธนะเกษม ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ 3/3 

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ    บ าเพ็ญบุญ กรรมการก ากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ 3/3 

นางอัญชลี           พิพัฒนเสริญ    กรรมการก ากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ 3/3 

นายสมชาติ          ชินธรรมมิตร์ กรรมการก ากับดูแลกิจการ / กรรมการ 3/3 
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การควบคุมภายใน 
และรายการระหว่างกัน 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 
9.1 การควบคุมภายใน 
9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน  

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมทั้งประเมิน
การปฏิบัติงานตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG)  

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)   ซึ่งเป็นการต่ออายุรับรองเป็นวาระที่สองของบริษัท โดยคณะกรรมการ
บริษัท ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอ านาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม 
รวมทั้งก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธภิาพ
ของการปฏิบัติงานและติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ กับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม ่าเสมอ 
           นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี 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
การควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ ดังนี้            

1. การควบคุมภายในองค์กร  
บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและ

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดท าผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสาย
งาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
บริษัท และก าหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการก ากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการขัดแย้ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทั้งจัดท าอ านาจด าเนินการเป็นลายลกัษณ์อักษร 
และมีคู่มือการปฏิบัติงานหลักท่ีส าคัญ ซึ่งมีการทบทวนเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ท าหน้าที่ก ากับดูแลและพัฒนาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 
แสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  

ในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัช่ัน บริษัทฯได้จัดท าคู่มือมาตรการตอ่ต้านการทุจรติและคอร์รปัช่ัน พร้อมท้ังให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ  

2. การประเมินความเสี่ยง  
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถระบุและ

ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกับส านักบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯในการพิจารณาการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งส านักบริหารความเสี่ยงไดร้ะบุและวิเคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภท รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอรร์ัปชัน่
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ยงท่ีส าคัญตามผลกระทบและโอกาส
ที ่จะเกิดขึ ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื ่อก าหนดแผนงานการบริหารความเสี ่ยง และมี การทบทวนปัจจัยเสี ่ยงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจ าทุกปี 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ ซึ่งได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของแต่ละต าแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยมีการจัดท าและทบทวนคู่มืออ านาจด าเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
กับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบันอย่างสม ่าเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอ านาจหรือสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงส าคัญ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้าน
การเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ด าเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออ านาจด าเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการจัดการ และการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
            บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้น าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานและการน าข้อมูลที่ส าคัญ ไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 
มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล 
   การสื่อสารข้อมูลของบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าท่ีและความรับผิดชอบรวมทั้งเรื่อง
ต่างๆให้พนักงานรับทราบ และก าหนดช่องทางที่ปลอดภัยส าหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปช่ัน มีการ
สื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯและกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน  
 5. ระบบการติดตาม  

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านส านักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที 
นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและน าเสนอผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจ าทุกไตรมาส  ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและส านั ก
ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็น ท่ีเป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ 

 
การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดนโยบายการจัดการความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายจัดการน าไปปฏิบัติ  เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถวางแผนการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์ ก าหนด
แผนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานหรือออกแบบระบบงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดย
ค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  

ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและส านักบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการด าเนินการตามแผนพัฒนากิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้

1.  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ คู่มือการบริหารความ
เสี่ยงและคู่มือการปฏิบัติงานของส านักบริหารความเสี่ยง  

2.  ก าหนดความเสี่ยงขององค์กร และผู้รับผิดชอบความเสี่ยงตามสายงาน ส าหรับแต่ละปัจจัยเสี่ยง ประจ าปี 2563/2564 ที่
ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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3.  จัดท าแผนสนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงใหม่ ประจ าปี 2564/2565 พร้อมทั้งจัดหาแนวทางและมาตรการ
ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง  

4.  ประชุมเตรียมการให้ส านักบริหารความเสี่ยง ลงพื้นท่ีปฏิบัติงานตามแผนสนับสนุนข้างต้น 
5.  สนับสนุนการจัดท ารายงานสรุปสถานะความเสี่ยง ให้กับผู้รับผิดชอบความเสี่ยงตามสายงานของกลุ่มบริษัททั้ง 7 สถาน

ประกอบการพร้อมส านักงานใหญ่ 
6.  สรุปรายงานสถานะความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยแสดงข้อมูลรายการความเสี่ยงที่คงที่ ความ

เสี่ยงที่ลดลง และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อให้ฝ่ายจัดการน าไปด าเนินการและวางแผนให้เหมาะสม เป็น
ประจ าทุกไตรมาส 

7.  ผลักดันให้มีมาตรการป้องกันและรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีโรค COVID-19 ที่ระบาดอย่างรุนแรงในช่วงเดือนเมษายน – 
กันยายน 2564   

  ด้วยความทุ่มเทและความร่วมมือของบุคลากรทุกส่วน ท าให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท

อยู่ในเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้ และยังสามารถพัฒนาการให้สอดคล้องกับการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรและส่วนงาน

ต่างๆ อีกด้วย 

1. บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ทบทวนและประเมินการควบคุม
ทางการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นสอดคลอ้งกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564-2565 ซึ่งจัดขึ้น

เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท  

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎตามเอกสารแนบ 6 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) นี้ 

3. บริษัทได้แต่งตั้ง นายชาติชาย ภูวงษ์ เป็นผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน-ผู้บริหารสูงสุดส านักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

4. การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานอื่นใดภายใต้หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน
จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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9.2 รายการระหว่างกัน 
9.2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

รายการระหว่างกันท่ีเปิดเผยในส่วนน้ีเป็นรายการระหว่างกันในระหว่างปี 2564  ปี 2563 และ ปี 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม ของแต่ละปี ประกอบด้วย รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย 
กับบริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังต่อไปนี้ 
บริษัทย่อย 

บริษัทท่ีมีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและ
กากน ้าตาล 

บริษัทถือหุ้นในบริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 90.21 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่
ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 9.79  ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยไม่ถือว่าเปน็
รายการทีต่้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน 

บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและ
กากน ้าตาล 

บริษัทถือหุ้นในบริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั ในอัตราส่วนร้อยละ 95.78 ทัง้นี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท ถือหุ้นอยู่ 
ซึ่งได้แก่ผูเ้กี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 4.22  ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยไมถ่ือว่า
เป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน 

บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและ
กากน ้าตาล  

บริษัทถือหุ้นในบริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.61 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่ง
ได้แก่ผูเ้กี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.39  ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่า
เป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน 

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ากัด 
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทั้งจัดสรร
ที่ดินเพื่อการเกษตรและเป็นศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาและ
อาคารส านักงานให้เช่า 

บริษัทถือหุ้นในบริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ากัดในอัตราส่วนร้อยละ 40.77 บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 50.25  ทั้งนี ้มี
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 8.98  ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น 
รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน 
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บริษัทท่ีมีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ ากัด  
ประกอบธุรกิจตัวแทนในการส่งออกน ้าตาลทราย 

เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 33.88 บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 20.85 บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด 
ถือหุ้นร้อยละ 15.36 และบริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 9.47 ทั้งนี้มีกรรมการร่วมกัน คือ นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ นายธวัทชัย 
โรจนะโชติกุล นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จ ากัด 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและ
กากน ้าตาล และด าเนินกิจการทางการเกษตร  

บริษัทถือหุ้นใน บริษัทน ้าตาลสะหวันนะเขด จ ากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.00 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย 
ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน  

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและ
กากน ้าตาล  

บริษัทถือหุ้นใน  Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  ในอัตราส่วนร้อยละ 88.02 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษทั
ย่อย ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน 

Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
ประกอบธุรกิจเพาะปลูกอ้อย  

บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน  Wynn In Trading Co., Ltd.  ในอัตราส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษัท
ย่อย ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน 

 
บริษัทร่วม 

บริษัทท่ีมีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังสินค้า รวมทั้ง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 23.82  ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการซึ่งถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 16.65 และมี
กรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์  นายชลัช ชินธรรมมิตร์  และนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์  

บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลหรือ
เชื้อเพลิงจากผลิตผลทางการเกษตร 

เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ทั้งนี้มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์  นายชลัช ชินธรรมมิตร์  และนายชนะ
ชัย ชุติมาวรพันธ์  
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
บริษัทท่ีมีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 
เป็นผู้สนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ให้แก่บริษัทและบริษัทในกลุ่ม 

เป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันโดยบริษัท ราชาเซรามิค จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท ราชาชูรส จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 50 ทั้งนี้  
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายชาตรี ชินธรรมมิตร์  

บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง จ ากัด 
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

เป็นบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 78.57 และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์  
นายชลัช ชินธรรมมิตร์  นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ และนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์  

บริษัท ราชาเซรามิค จ ากัด 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิค 

เป็นบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 48.27 และมีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์  
นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์  นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล  และนายชลัช ชินธรรมมิตร์  

บริษัท ราชาชูรส จ ากัด 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผงชูรส 

เป็นบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 46.73 และมีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์  
นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์  นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล  นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ และนางอินทิรา สุขะนินทร์  

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแอลกอฮอล์หรือ
เชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร 

มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ ากัด 
ประกอบธ ุ ร ก ิ จผล ิ ตและจ  าหน ่ าย เอทานอล 
แอลกอฮอล์ และก๊าซชีวภาพ 

มีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ 
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9.2.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
รายการซ้ือ-ขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ รวมถึงจ านวนรายการคงค้าง ณ วันสิ้นปี (ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564  2563 และ 2562) 

ผู้ซ้ือ / ผู้รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เง่ือนไข
ที่ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 
                      (พันบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62  

บริษัท ราชาชูรส จ ากัด บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด 
 

- ขายน ้าตาล - - 28 บริษัท และบริษัทย่อยขายน ้าตาลใหบ้ริษัท 
ราชาชูรส จ ากัด เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่
พนักงานของบร ิษ ัท ซ ึ ่งการขายสินค้า
ดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท ราคาที ่ค ิดระหว่างกันเป็นราคา
ตลาดซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
ทั่วไป 

 บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย 
จ ากัด 

- ขายน ้าตาล - - 28 

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด 
(มหาชน)  

บริษัท ราชาชูรส จ ากัด - ค่าเคมีภณัฑ์ และค่าน ้าดื่ม 

- เจ้าหนี้อ่ืน 

63 

1 

279 

18 

1,331 

28 

บริษัทซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์ ได้แก่ โซดาไฟ 
และกรดเกลือ จากบริษัทราชาชูรส จ ากัด 
เพื่อใช้ส าหรับล้างเครื่องจักรภายในโรงงาน
น ้าตาล และซื้อน ้าดื่มเพื่อใช้บริโภคภายใน
บริษัท โดยราคาที่คิดระหว่างกันเป็นราคา
ตลาดซึ ่งมีเงื ่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
ทั่วไป 

บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  - ค่าเคมีภณัฑ์ และค่าน ้าดื่ม 

- เจ้าหนี้อ่ืน 

137 

2 

11 

- 

6 

- 

บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย 
จ ากัด 

 - ค่าเคมีภณัฑ์ และค่าน ้าดื่ม 3,156 13 5 

บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากดั  - ค่าเคมีภณัฑ์ และค่าน ้าดื่ม 186 20 3 
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ผู้ซ้ือ / ผู้รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เง่ือนไข
ที่ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62 
บริษัท เคเอสแอล กรีน  
อินโนเวช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด 
(มหาชน)  

- ขายกากน ้าตาล 

- ลูกหนี้การค้า 

- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 

466,751 

35,242 

- 

498,741 

321 

- 

1,013,327 

1,821 

14,593 

บริษัท และบริษัทย่อยขายกากน ้าตาลและ
น ้าตาลทรายดิบให้บริษัท เคเอสแอล กรีน 
อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) เพื่อน าไปใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งการขายสินค้า
ดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัท ราคาที ่คิดระหว่างกันเป็นราคา
ตลาดซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
ทั่วไป 

 บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  - ขายกากน ้าตาล 

- ลูกหนี้การค้า 

- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 

214,134 

17,468 

- 

199,862 

- 

- 

224,589 

45,220 

15,344 

 บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย 
จ ากัด 

- ขายกากน ้าตาล 

- ลูกหนี้การค้า 

- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 

254,275 

29,329 

6,488 

384,845 

40,751 

- 

164,689 

1,760 

49,451 

 บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากดั - ขายน ้าตาลทรายดบิ 23,701 - - 

บริษัท บางจากไบโอเอทานอล 
(ฉะเชิงเทรา) จ ากัด 

บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากดั - ขายน ้าตาลทรายดบิ 

- ลูกหนี้การค้า 

- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

146,781 
13,951 

18 

บริษัทย่อยขายน ้าตาลทรายดิบให้บริษัท 
บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) 
จ ากัด เพื่อน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 
ซึ่งการขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัท ราคาที่คิดระหว่างกัน
เป็นราคาตลาดซึ ่งมีเง ื ่อนไขเป็นไปตาม
การค้าปกติทั่วไป 
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ผู้ซ้ือ / ผู้รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เง่ือนไข
ที่ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62 
บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอรต์ 
เทรดดิ้ง จ ากัด 

- ค่าบริการเพื่อส่งออก 4,371 7,944 5,006 ตามพรบ.อ้อยและน ้าตาล การส่งออก
น ้าตาลต้องท าผ่านบริษัทที ่ส  านักงาน
คณะกรรมการอ ้อยและน ้าตาลทราย 
(กอน.) อนุญาตเท่านั้น กลุ่มบริษัทและ
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ ากัด จึงได้ตั้ง
บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง 
จ ากัด ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวแทนจัดการสินค้า
และด าเนินการเรื ่องเอกสารการส่งออก
เท่านั ้น โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์
ปอร์ต เทรดดิ ้ง จ ากัด คิดค่าบริการกับ
บริษัทในกลุ่มตามปริมาณสินค้า ซึ่งเปน็ไป
ตามราคาทุน รวมค่าบริหารจัดการ 

บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด - ค่าบริการเพื่อส่งออก 639 728 1,742 

บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด - ค่าบริการเพื่อส่งออก 1,764 3,719 2,125 

บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากดั - ค่าบริการเพื่อส่งออก 386 544 385 

บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จ ากัด - ค่าบริการเพื่อส่งออก - 580 400 

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ้ล 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

- ค่าฝากสินค้าและขนถ่าย
น ้าตาลเพื่อส่งออก 
- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด 
- เจ้าหนี้อ่ืน 

4,782 
 

36 
1,616 

6,100 
 

352 
- 

4,951 
 
- 

480 

บริษัทมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ท่าเทียบเรือ 
และบริการขนถ่ายน ้าตาลเพื่อส่งออกให้
กลุ่มโรงงานน ้าตาล บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์
มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน) ก าหนดค่าบริการ
ฝากส ินค ้าและค ่าขนถ ่ายน  ้าตาลเพื่อ
ส่งออก จากปริมาณสินค้าและระยะเวลา
การฝาก ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดและมี
เงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป 
 

บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  - ค่าฝากสินค้าและขนถ่าย
น ้าตาลเพื่อส่งออก 
- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด 
- เจ้าหนี้อ่ืน 

2,409 
 

10 
500 

5,823 
 

499 
243 

21,572 
 
- 

1,815 
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ผู้ซ้ือ / ผู้รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เง่ือนไข
ที่ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62 
บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ้ล 

จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
- ค่าฝากสินค้าและขนถ่าย
น ้าตาลเพื่อส่งออก 
- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด 
- เจ้าหนี้อ่ืน 

1,855 
 

16 
41 

11,102 
 

1,657 
63 

32,944 
 
- 

7,780 

บริษัทมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ท่าเทียบเรือ 
และบริการขนถ่ายน ้าตาลเพื่อส่งออกให้
กลุ่มโรงงานน ้าตาล บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์
มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน) ก าหนดค่าบริการ
ฝากส ินค ้าและค ่าขนถ ่ายน  ้าตาลเพื่อ
ส่งออก จากปริมาณสินค้าและระยะเวลา
การฝาก ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดและมี
เงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป 

บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากดั  - ค่าฝากสินค้าและขนถ่าย
น ้าตาลเพื่อส่งออก 
- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด 
- เจ้าหนี้อ่ืน 

149 
 

4 
- 

98 
 
- 

14 

- 
 
- 
- 

 

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที  
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์  

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

6,538 

453 

6,413 

499 

7,132 

437 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ได ้ จ ั ดต ั ้ งข ึ ้ น เพ ื ่ อ เป ็นศ ูนย ์บร ิ ก า ร
คอมพิวเตอร์ให้บริการภายในกลุ่มบริษัท  
บริษัทมีการก าหนดราคาค่าบริการระหว่าง
กันโดยค านวณจากต้นทุนเงินลงทุนและ
การด าเนินงานของบริษัท เค.เอส.แอล. ไอ
ที เซ็นเตอร์ จ ากัด และน าตัวเลขที่ได้มา
จัดสรรเพื่อคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้
งานจริงของแต่ละบริษัท 

บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด 
 

 - ค่าจัดการคอมพิวเตอร ์

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

1,915 

105 

2,046 

104 

2,070 

102 

บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด  - ค่าจัดการคอมพิวเตอร ์

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

2,535 

173 

3,073 

193 

3,308 

188 
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ผู้ซ้ือ / ผู้รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เง่ือนไข
ที่ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62 
บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากดั บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที  

เซ็นเตอร์ จ ากัด 

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร ์

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

 

1,481 

68 

1,638 

68 

1,626 

73 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ได ้ จ ั ดต ั ้ งข ึ ้ น เพ ื ่ อ เป ็นศ ูนย ์บร ิ ก า ร
คอมพิวเตอร์ให้บริการภายในกลุ่มบริษัท  
บริษัทมีการก าหนดราคาค่าบริการระหว่าง
กันโดยค านวณจากต้นทุนเงินลงทุนและ
การด าเนินงานของบริษัท เค.เอส.แอล. ไอ
ที เซ็นเตอร์ จ ากัด และน าตัวเลขที่ได้มา
จัดสรรเพื่อคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้
งานจริงของแต่ละบริษัท 

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ากัด  -  ค่าจัดการคอมพิวเตอร ์ 175 130 135 

บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง 
จ ากัด 

 -  ค่าจัดการคอมพิวเตอร ์ 229 187 200 

บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จ ากัด  -  ค่าจัดการคอมพิวเตอร ์ 782 733 602 

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  -  ค่าจัดการคอมพิวเตอร ์ 150 166 266 

Koh Kong Plantation Co., Ltd.  -  ค่าจัดการคอมพิวเตอร ์ - 18 101  
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ค่าเช่าพ้ืนที่ (ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564  2563 และ 2562)  

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการที่ส าคัญ มูลค่าของรายการ (พันบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62 
บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด 
(มหาชน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ ากัด เช่าพ้ืนท่ีส านักงาน 196.69 
ตารางเมตรและที่จอดรถ 
ตารางเมตรละ 300 บาท 
ต่อเดือน โดยต่อสญัญาทุก 3 
ปี (01/11/61 - 31/10/64)  
 ในปี 2563 ลดค่าเช่า 20% 
เป็นเวลา 3 เดือนจากเดือน 
เม.ย.63 - มิ.ย.63 และใน
ปัจจุบันไดยุ้ติการเช่าแล้วใน
เดือน ก.พ.64 

236 
 

708 708 บริษัทให้พื้นที่เช่าแก่บริษัทในกลุ่มเป็น
ระยะเวลานานแล้ว เนื่องจากต้องการให้
บร ิษ ัทในกลุ ่มต ั ้งส  าน ักงานในพื ้นที่
เด ียวก ัน เพ ื ่อสะดวกในการบร ิหาร
จัดการ โดยคิดค่าเช่าตามราคาตลาด
และมีเงื ่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
ทั่วไป ณ วันที่เริ่มท าสัญญาเช่าครั้งแรก 
โดยเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นท่ี
และทรัพย์สินได้ก าหนดให้เป็นไปตาม
ส ัญญาที ่ตกลงร ่วมก ันโดยค  าน ึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ราชาชูรส จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช่าพื ้นที ่โกดัง 200 ตาราง
เมตร ตารางเมตรละ 100 
บาท ต่อเดือน โดยต่อสัญญา
ท ุ ก  1 ป ี  ( 01/ 0 8 / 6 4  - 
31/07/65) และเช่าพื ้นที่
ส านักงานเพิ่มจ านวน 46.50 
ตารางเมตร ตารางเมตรละ 
300 บาทต่อเดือน โดยต่อ
สัญญาทุก 1 ปี (01/04/64 
– 31/03/65)  

320 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

240 
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ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการที่ส าคัญ มูลค่าของรายการ (พันบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62 

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท ราชาชูรส จ ากัด ในปี 2563 ลดค่าเช่า 20% 
เป็นเวลา 3 เดือนจากเดือน 
เม.ย.63 - มิ.ย.63 

  บริษัทให้พื้นที่เช่าแก่บริษัทในกลุ่มเป็น
ระยะเวลานานแล้ว เนื่องจากต้องการให้
บร ิษ ัทในกลุ ่มต ั ้งส  าน ักงานในพื ้นที่
เด ียวก ัน เพ ื ่อสะดวกในการบร ิหาร
จัดการ โดยคิดค่าเช่าตามราคาตลาด
และมีเงื ่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
ทั่วไป ณ วันที่เริ่มท าสัญญาเช่าครั้งแรก 
โดยเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นท่ี
และทรัพย์สินได้ก าหนดให้เป็นไปตาม
ส ัญญาที ่ตกลงร ่วมก ันโดยค  าน ึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ราชาเซรามิค จ ากัด เช่าพ้ืนท่ีส านักงาน 495.54 
ตารางเมตร และที่จอดรถ  
ตารางเมตรละ 300 บาท 
ต่อเดือน โดยต่อสญัญาทุก 1 
ปี (01/01/64 – 31/12/64)  
ในปี 2563 ลดค่าเช่า 20% 
เป็นเวลา 3 เดือนจากเดือน 
เม.ย.63 – มิ.ย.63 

1,739 1,695 1,784 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอทีเซ็นเตอร ์
จ ากัด 

เช่าพ้ืนท่ีส านักงาน 432.62 
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 

1,518 1,480 1,557 
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ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการที่ส าคัญ มูลค่าของรายการ (พันบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62 

บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต 
เทรดดิ้ง จ ากัด 

เช่าพ้ืนท่ีส านักงาน 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 

118 115 121 บริษัทให้พื้นที่เช่าแก่บริษัทในกลุ่มเป็น
ระยะเวลานานแล้ว เนื่องจากต้องการให้
บร ิษ ัทในกลุ ่มต ั ้งส  าน ักงานในพื ้นที่
เด ียวก ัน เพ ื ่อสะดวกในการบร ิหาร
จัดการ โดยคิดค่าเช่าตามราคาตลาด
และมีเงื ่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
ทั่วไป ณ วันที่เริ่มท าสัญญาเช่าครั้งแรก 
โดยเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นท่ี
และทรัพย์สินได้ก าหนดให้เป็นไปตาม
ส ัญญาที ่ตกลงร ่วมก ันโดยค  าน ึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ 
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เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 2563 และ 2562) 
หน่วย : พันบาท 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา 
1 พ.ย. 63 

กู้เพ่ิม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน
ระหว่างวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 64 

ดอกเบี้ยจ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น 
จ ากัด (มหาชน) 

นิติบุคคลอาคารชุด 
เค.เอส.แอล ทาวเวอร ์

4,100 - - 4,100 43 บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิติ
บุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะ
สั้น ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  เงินกู้ยืม
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.80 - 1.22 ต่อปี และจ่ายช าระดอกเบี้ย
ทุกสิ้นเดือน 

 
หน่วย : พันบาท 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา 
1 พ.ย. 62 

กู้เพ่ิม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 63 

ดอกเบี้ยจ่าย 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
บริษัท น ้าตาลขอนแก่น 
จ ากัด (มหาชน) 

นิติบุคคลอาคารชุด 
เค.เอส.แอล ทาวเวอร ์

3,400 1,000 (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 และจ่ายช าระดอกเบี้ย
ทุกสิ้นเดือน 

 



                                                                          รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 

132 

 
 

หน่วย : พันบาท 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562  

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา 
1 พ.ย. 61 

กู้เพ่ิม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 62 

ดอกเบี้ยจ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น 
จ ากัด (มหาชน) 

นิติบุคคลอาคารชุด 
เค.เอส.แอล ทาวเวอร ์

3,800 - (400) 3,400 66 บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิติ
บุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะ
สั้น ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  เงิน
กู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท 
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 - 1.95 ต่อปี และจ่ายช าระ
ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน 

 
หน่วย : พันบาท 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา    
1 พ.ย. 63 

กู้เพ่ิม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 64 

ดอกเบี้ยจ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เค.เอส.แอล. 
ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 

3,000 - - 3,000 32 บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก
บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด ผ่านทางเงินกู้ยืม
ระยะสั้น ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  
เงินกู ้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื ่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.80 - 1.22 ต่อปี และ
จ่ายช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน 
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หน่วย : พันบาท 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา    
1 พ.ย. 62 

กู้เพ่ิม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 63 

ดอกเบี้ยจ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เค.เอส.แอล. 
ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 

- 3,000 - 3,000 9 บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จากบริษัท 
เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสั้น ใน
รูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  เงินกู ้ยืมมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.20 - 1.22 ต่อปี และจ่ายช าระดอกเบี้ย
ทุกสิ้นเดือน 
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9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังนี้ 
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทตามตารางที่แสดงข้างต้น และได้ให้ความเห็นว่า เป็นรายการที่

มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผลในการท ารายการ ซึ่งรายการที่เป็นรายการค้าตามปกติของการด าเนินธุรกิจนั้น บริษัทได้ก าหนดราคา
ตามราคาตลาด  

 
นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

1. รายการค้าตามปกติของการด าเนินธุรกิจ เช่น การใช้ท่าเรือและคลังสินค้าของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากัด 
(มหาชน) และการซื้อขายน ้าตาลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะด าเนินการโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ และราคาที่คิดต้องเป็นไปตามราคาตลาด 

2. รายการเช่าพ้ืนที่และทรัพย์สิน จะเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นราคาค่าเช่าท่ีเท่ากับการให้บุคคลอื่นเช่า 
3. รายการซ้ือขายทรัพย์สินและเงินลงทุน รายการซื้อขายทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัท เป็นรายการเพิ่มทุนเพื่อรักษา

สัดส่วนการถือหุ้นและการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจปัจจุบันท่ีมีอยู่และธุรกิจในอนาคต ซึ่งนโยบายที่ซื้อขายทรัพย์สินระหว่างกันและการซื้อ
ขายเงินลงทุนระหว่างกัน จะค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญและจะกระท าเท่าท่ีจ าเป็นและเหมาะสม  

4. รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง การกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะกระท าเท่าที่จ าเป็น
และเหมาะสม  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ 

5.  รายการพิเศษอื่นๆ เป็นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1 - 4 ข้างต้น 
รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น 
บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น  คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  และข้อบังคับ ประกาศ  ค าสั่ง  หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมตลอดถึงการปฏบิัติ
ตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยงกัน  และการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีส าคัญของบริษัทหรือบริษัท
ย่อยนอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทยที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี(56-1)ในปีต่อๆไป 
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9.2.4 โครงสร้างการถือหุ้นที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 
จากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบนัท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งเกินกว่าร้อยละ 10 นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน) มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จ านวนร้อยละ 16.65 และ

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน) จ านวนร้อยละ 23.82 และไม่มีนโยบาย
ที่จะลงทุนเพิ่ม  นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นและกรรมการไม่มีแรงจูงใจที่จะกระท าการใดๆ เพื่อถ่ายเทผลประโยชน์ไปที่บ ริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
นอกจากน้ีในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ลจ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังมีกรรมการ
อีกหลายท่านที่มาจากบริษัทน ้าตาลอื่นๆ ดังนั้น จึงมีการคานอ านาจกันภายในอยู่แล้วในทั้ง 2 บริษัท ท าให้การท ารายการระหว่าง
บริษัทและบริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามราคาและกลไกทางการตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับ
ทั้งสองบริษัท 

จะเห็นได้ว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันที่บางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งเกินกว่าร้อยละ 10 นั้น เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันบริษัทพยายามที่จะปรับโครงสร้างให้มีความขัดแย้งกัน
น้อยที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต โดยบริษัทจะเข้าลงทุนโดยตรงด้วยตัวเอง 
และไม่ให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าท่ีก าหนดเว้นแต่จะกระท าเท่าท่ีจ าเป็นและเหมาะสม 
และค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ  นอกจากน้ี บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่เข้าถือหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่จะท าให้เกิด
ความขัดแย้งกับทางบริษัท หรือธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท 
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บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย 

รายงานและงบการเงินรวม 
31 ตุลาคม 2564 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลและรอบคอบ รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ  
 
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและด ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ที่เป็นอิสระท าหน้าที่ก ากับดูแลสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี้แล้ว 
 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถสร้างความเช่ือมั่น
ได้ว่า งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ตุลาคม 2564 แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
 

 

 

  นายมนู เลยีวไพโรจน ์                    นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร ์

         ประธานกรรมการ                    ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
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 บัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเ งินรวมของบริษัท  น ้ าตาลขอนแก่น จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย  
(“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น ้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะ
กิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะ
กิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

ข้าพเจ้า เ ห็นว่า  งบการเ งินรวมและงบการเ งินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเ งินของบริษัท  
น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 
2564 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก  าหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ี        มา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ชาวไร่และ
ลูกหนีเ้งนิยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีชาวไร่และลูกหน้ีเงินยืมไร่ส่งเสริมปลูกออ้ย
ท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงิน ซ่ึงลูกหน้ีชาวไร่และลูกหน้ีเงินยมื
ส่งเสริมปลูกออ้ยมีลกัษณะและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 
 
ขา้พเจา้ให้ความส าคญัในเร่ืองการพิจารณามูลค่าของค่าเผื่อ
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนดงักล่าว เน่ืองจากการประมาณ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ี
ชาวไร่และลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยนั้ น ถือเป็น
ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญท่ีผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ
อย่างสูงในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานท่ี
ใชส้ าหรับการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน ขา้พเจา้จึงพิจารณาเร่ืองความเหมาะสมของสมมติฐาน
ท่ีใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนของลูกหน้ีชาวไร่และลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย
เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 
ทั้ งน้ี นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีชาวไร่ 
และลูกหน้ีชาวไร่ส่งเสริมปลูกออ้ย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4.3 ขอ้ 4.15 ขอ้ 5 ขอ้ 18 และขอ้ 19 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญั รวมถึง 
 ท าความเขา้ใจเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ี
ชาวไร่และลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยกรณี
ทัว่ไปและแบบเฉพาะเจาะจง รวมถึงสอบทานความ
สม ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว  

 สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัความเหมาะสมของ
กระบวนการในการพิจารณาและหลักเกณฑ์ในการ
ประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 
ซ่ึงรวมถึงการประเมินความสมเหตุสมผลของ
โอกาสหรือความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ผิด
นดัช าระหน้ี ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
เม่ือลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีต่อยอดหน้ี และยอดหน้ี
เม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญาโดยพิจารณาเหตุผลของ
ผูบ้ริหารท่ีใชใ้นการประมาณการความเพียงพอของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ี
ตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมี และคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 ให้ผูเ้ช่ียวชาญภายในของผูส้อบบญัชีมีส่วน
ร่วมในการประเ มินความเหมาะสมของการ
ออกแบบโมเดล สมมติฐาน ขอ้มูลน าเขา้ สูตรการ
ค านวณท่ีใช ้โดยผูส้อบบญัชีไดสุ่้มทดสอบขอ้มูลท่ี
ใชใ้นการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนและสุ่มทดสอบการค านวณตามท่ีโมเดล
ก าหนดไว ้

 ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการ
เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงคาดวา่จะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การ
อ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดย
ถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่
อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
กล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งใน
งบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป 
ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุด
การด าเนินงานต่อเน่ือง 
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 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผู ้
เดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้   

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มี
นยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้ งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัมากที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผย
ต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตุผลวา่จะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

 
 วมิลพร  บุณยษัเฐียร 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 

 

 

 

 



 

                                                                          รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแกน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

143 
 

 

หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6.3 224,064,164         137,729,493        7,093,086            11,686,005           

เงินลงทนุชัว่คราว - 263,973               - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 1,064,093,678      1,202,630,557     930,706,618        747,434,385         

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินหมุนเวียน 9 19,336,762           19,999,475          - -

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 10 588,434,890         785,834,362        1,322,175,395     2,491,131,273      

สินคา้คงเหลือ 11 2,707,437,417      2,049,298,360     1,269,883,150     1,120,819,020      

สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน 12 46,380,239           41,680,290          - 4,684,418             

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 13 และ 28 91,232,880           - 90,966,450          -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 39,628,287           36,208,298          9,477,738            13,227,831           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 4,780,608,317      4,273,644,808     3,630,302,437     4,388,982,932      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุเผ่ือขาย 14 - 149,565,340        - 149,565,340         

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 172,883,030         - 165,636,010        -

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 15 4,649,914,827      4,273,201,242     3,380,458,786     3,380,458,786      

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 16 - - 4,613,845,717     4,572,347,333      

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 17 - 7,551,354            - 326,950                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 18 147,364,523         116,926,448        64,024,710          17,127,614           

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินไม่หมุนเวียน 9 361,250,792         360,600,838        - -

เงินให้กูย้มืระยะยาว 19 136,623,772         144,347,254        2,469,520,961     2,059,172,684      

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 20 6,111,603,918      5,774,844,664     2,009,268,162     1,811,801,873      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 21 25,006,759,320    25,890,581,776   9,007,137,280     9,474,701,899      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 22 42,748,819           - 298,824,344        -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 29,710,527           37,358,296          23,292,211          29,309,577           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30.2 1,131,195             1,014,109            - 373,560                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 80,825,441           91,919,271          54,700,404          64,388,117           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 36,740,816,164    36,847,910,592   22,086,708,585   21,559,573,733    

รวมสินทรัพย์ 41,521,424,481    41,121,555,400   25,717,011,022   25,948,556,665    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 23 5,981,934,281      6,912,515,000     3,755,159,281     4,901,000,000     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 24 1,064,170,817      1,191,331,175     638,609,737        784,475,002        

ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 25 2,999,157,552      1,349,772,503     2,999,157,552     1,349,772,503     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 26 1,739,240,000      1,867,000,000     1,682,000,000     1,867,000,000     

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 27 9,987,752             - 39,138,288          -

เงินกูย้มืระยะสั้น 7.1 7,100,000             7,100,000            409,100,000        545,500,000        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 8,230,797            - -

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 28 147,457,735         - 147,457,735        -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 63,264,812           51,944,785          19,160,732          18,318,881          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 12,012,312,949    11,387,894,260   9,689,783,325     9,466,066,386     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หุ้นกูร้ะยะยาว 25 2,648,442,958      5,646,224,969     2,648,442,958     5,646,224,969     

เงินกูย้มืระยะยาว 26 5,167,208,590      2,985,000,000     4,853,068,590     2,985,000,000     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 27 18,577,268           - 267,014,278        -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30.3 1,279,840,551      1,210,254,060     55,156,926          -

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 31 210,312,887         260,620,383        87,247,880          109,262,766        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 73,068,930           85,669,525          24,474,186          28,647,965          

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 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   

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หน่วย : บาท

รวมหนีสิ้น
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หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั  4,410,243,648 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท 2,205,121,824      2,205,121,824     2,205,121,824     2,205,121,824     

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั  4,410,232,619 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท

ช าระครบแลว้ 2,205,116,310      2,205,116,310     2,205,116,310     2,205,116,310     

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 2,946,439,199      2,946,439,199     2,946,439,199     2,946,439,199     

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 220,512,200         220,512,200        220,512,200        220,512,200        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,113,767,259    11,456,284,012   2,121,592,608     1,629,706,647     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 2,094,967,350      2,198,503,415     598,162,562        711,580,223        

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 19,580,802,318    19,026,855,136   8,091,822,879     7,713,354,579     

530,858,030         519,037,067        - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 20,111,660,348    19,545,892,203   8,091,822,879     7,713,354,579     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,521,424,481    41,121,555,400   25,717,011,022   25,948,556,665   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 10,326,121,745      11,671,563,731    5,311,366,785    6,125,491,449      

รายไดจ้ากการให้บริการ 143,594,747           180,943,628         33,535,680         141,216,499         

10,469,716,492      11,852,507,359    5,344,902,465    6,266,707,948      

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการให้บริการ

ตน้ทนุขาย (9,189,442,384)       (10,026,198,070)   (4,872,487,173)   (5,810,826,110)     

ตน้ทนุการให้บริการ (40,463,066)            (55,336,524)          (25,453,164)        (101,628,237)        

(9,229,905,450)       (10,081,534,594)   (4,897,940,337)   (5,912,454,347)     

ก าไรขั้นตน้ 1,239,811,042        1,770,972,765      446,962,128       354,253,601         

รายไดอ่ื้น 190,568,205           159,286,241         640,107,053       574,176,976         

เงินน าส่งเขา้กองทนุออ้ยและน ้าตาลทราย 8.3 และ 29 (37,671,647)            (329,899,051)        (19,052,757)        (190,928,037)        

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (293,985,338)          (451,138,856)        (185,471,232)      (243,629,799)        

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (730,221,974)          (914,027,250)        (220,452,310)      (368,259,632)        

(ขาดทนุ) ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ (15,394,211)            28,997,459           48,575,097         56,794,191           

(ขาดทนุ) ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรม

  ของสินทรัพยชี์วภาพ (5,394,092)              (35,858,963)          189,543              2,165,151             

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์

  เพ่ือการลงทนุ 208,726,648           122,974,698         78,671,648         39,625,695           

โอนกลบั (ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 16 - - 40,498,684         (338,064,694)        

(ขาดทนุ) ก าไรจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ (14,054,907)            77,218,098           (12,302,799)        321,016                

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,323,711)            (113,049,862)        - (5,212,297)            

ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมด าเนินงาน 525,060,015           315,475,279         817,725,055       (118,757,829)        

รายไดท้างการเงิน 95,398,934             88,546,950           126,098,477       161,040,875         

ตน้ทนุทางการเงิน (425,120,268)          (496,535,061)        (406,855,146)      (461,734,423)        

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 510,741,126           322,652,848         - -

ผลขาดทนุส าหรับการป้องกนัความเส่ียงของกลุ่ม

  ของรายการของฐานะสุทธิ 39 - (394,331,954)        - (242,457,991)        

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อน (คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 706,079,807           (164,191,938)        536,968,386       (661,909,368)        

(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 30.1 (91,623,438)            66,560,762           (76,124,406)        232,161,938         
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  614,456,369           (97,631,176)          460,843,980       (429,747,430)        

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน):

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 615,789,324           (82,743,112)          460,843,980       (429,747,430)        

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,332,955)              (14,888,064)          - -
614,456,369           (97,631,176)          460,843,980       (429,747,430)        

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 36

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.140                      (0.019)                   0.104                  (0.097)                   

จ านวนหุ้นสามญัขั้นพ้ืนฐาน หุ้น 4,410,232,619        4,410,232,619      4,410,232,619    4,410,232,619      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 614,456,369    (97,631,176)     460,843,980    (429,747,430)     

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน: 

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 98,707,758      46,198,388      - -

ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (91,118,884)     - (92,575,263)     -

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 7,588,874        46,198,388      (92,575,263)     -

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ - สุทธิจากภาษีเงินได้ - 876,791,441    - 92,494,668        

ผลก าไร (ขาดทุน) ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิจากภาษีเงินได้ 11,352,608      (28,512,252)     (175,379)          (12,138,816)       
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12,594,976      (54,158,397)     12,594,976      (54,158,397)       

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ (77,483,172)     - - -

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (53,535,588)     794,120,792    12,419,597      26,197,455        

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (45,946,714)     840,319,180    (80,155,666)     26,197,455        
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 568,509,655    742,688,004    380,688,314    (403,549,975)     

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 556,167,196    736,387,570    380,688,314    (403,549,975)     

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 12,342,459      6,300,434        - -
568,509,655    742,688,004    380,688,314    (403,549,975)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ รวม

ส่วนเกิน รวม ส่วนของ

มูลค่าหุ้น ยังไม่ได้ รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น

สามัญ จัดสรร องค์ประกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น

ของส่วนของ บริษทัใหญ่

ผู้ถือหุ้น

กระแสเงินสด ที่ใช้วธีิส่วนได้เสีย บริษทัย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 2,205,116,310    2,946,439,199    220,512,200       11,785,941,395    (169,685,672) - (106,189,331) 2,098,376,552     - (263,275,867) (111,493,844) 1,447,731,838     18,605,740,942   415,525,681      19,021,266,623    

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี

- จ่ายเงินปันผล 32 -             -               - (220,510,728) - - - - - - - - (220,510,728) (521,496) (221,032,224)

- โอนก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ -             -               - 1,538,080             - - - 849,717,032        - - - 849,717,032        851,255,112        25,536,329        876,791,441         

- ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน

     การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย -             -               - - - - - - - - (94,762,648) (94,762,648) (94,762,648) 97,732,448        2,969,800             

- ปรับปรุงผลขาดทนุตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

     ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิจากภาษีเงินได้ -             -               - (27,941,623) - - - - - - - - (27,941,623) (570,629) (28,512,252)

- ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -             -               - (82,743,112) 49,975,590      - (54,158,397) - - - - (4,182,807) (86,925,919) (18,665,266) (105,591,185)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2563 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) (206,256,492) 2,198,503,415     19,026,855,136   519,037,067      19,545,892,203    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563

 - ก่อนการปรับปรุง 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) (206,256,492) 2,198,503,415     19,026,855,136   519,037,067      19,545,892,203    

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัใหม่มาใชค้ร้ังแรก  2.3.1, 3.1 -             -               - - -                   (2,220,014) - - - - - (2,220,014) (2,220,014) - (2,220,014)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563

- หลงัผลกระทบจากการใชม้าตรฐานใหม่ 2,205,116,310    2,946,439,199    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) 2,196,283,401     19,024,635,122   519,037,067      19,543,672,189    

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี

- จ่ายเงินปันผล -             -               - - - - - - - - - - - (521,496) (521,496)

- โอนก าไร (ขาดทนุ) จากการตีราคาสินทรัพย์ -             -               - 31,217,360           - - - (31,217,360) - - - (31,217,360) - - -                        

- ปรับปรุงผลก าไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

     ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิจากภาษีเงินได้ -             -               - 10,476,563           - - - - - - - - 10,476,563          876,045             11,352,608           

- ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -             -               - 615,789,324         85,908,389      (91,118,884) 12,594,976        - (77,483,172) - - (70,098,691) 545,690,633        11,466,414        557,157,047         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2564 2,205,116,310    2,946,439,199    220,512,200 12,113,767,259    (33,801,693) (93,338,898) (147,752,752) 2,916,876,224     (77,483,172) (263,275,867) (206,256,492) 2,094,967,350     19,580,802,318   530,858,030      20,111,660,348    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มี

ควบคุมผลก าไร (ขาดทุน)ผลขาดทุน ส่วนแบ่งขาดทุน

และช าระแล้ว จัดสรรแล้ว ผลขาดทุนจาก ผลขาดทุนจาก อ านาจก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

สัดส่วนการจากการวดัมูลค่าจากการ เบ็ดเสร็จอ่ืน

ทุนส ารอง ผลต่างของ ผลก าไร (ขาดทุน) การปรับโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลง

ตามกฎหมาย อัตราแลกเปลี่ยน จากการตีราคา ภายในกิจการ

จากการแปลงค่า สินทรัพย์ ภายใต้การ ถือหุ้นใน

งบการเงิน ควบคุมเดยีวกัน

สินทรัพย์ทางการเงินป้องกันความเส่ียง ของบริษทัร่วม
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หมายเหตุ ส่วนเกิน รวม

มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร รวม ส่วนของ

สามัญ ทุนส ารอง ผลขาดทุน ผลก าไร (ขาดทุน) ผลก าไร องค์ประกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น

ตามกฎหมาย จากการ จากการวดัมูลค่า จากการตรีาคา ของส่วนของ

ป้องกันความเส่ียง สินทรัพย์ทางการเงนิ สินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

กระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 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              

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี

- จ่ายเงินปันผล 32 -                         -                         -                         (220,510,728) -                           -                              -                           -                           (220,510,728)                

- ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง -                         -                         -                         (12,138,816) -                           -                              -                           -                           (12,138,816)                  

- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                         -                         -                         (429,747,430) -                           (54,158,397) 92,494,668                    38,336,271                    (391,411,159)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2563 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              

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 - ก่อนการปรับปรุง 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              

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมม่าใชค้ร้ังแรก  2.3.1, 3.1 -                         -                         -                         -                         (2,220,014) -                           -                           (2,220,014) (2,220,014)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 - หลงัผลกระทบจากการใชม้าตรฐานใหม่ 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              

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี

- โอนก าไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ -                         -                         -                         31,217,360 -                           -                              (31,217,360) (31,217,360) -                              

- ปรับปรุงผลก าไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง -                         -                         -                         (175,379) -                           -                              -                           -                           (175,379)                        

- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                         -                         -                         460,843,980               (92,575,263) 12,594,976                    -                           (79,980,287) 380,863,693                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2564 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              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

และช าระแล้ว ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2564
หน่วย : บาท

ทุนที่ออก ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

706,079,807       (164,191,938)      536,968,386       (661,909,368)      

รายไดเ้งินปันผล - (5,265,679)          (437,549,414)      (501,025,878)      
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน /คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 201,049,243       55,497,044         (4,345,396)          4,038,343           
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (510,741,126)      (322,652,848)      - -
ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - 1,818,600           - 1,818,600           
ส่วนเกินมูลคา่พนัธบตัรตดัจ าหน่าย (เพ่ิมข้ึน) (22,616)               (24,985)               - -
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน 16,349,413         14,137,129         6,424,797           5,954,575           
ขาดทนุ (ก าไร) จากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 5,413,858           37,058,989         (189,543)             (2,165,151)          
ขาดทนุจากการลดมูลคา่และเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (56,740,441)        7,891,919           (60,119,015)        (8,363,659)          
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยชี์วภาพ 108,314              2,071,618           108,314              1,069,194           
ก าไรจากการรับโอนท่ีดินตามสญัญา (44,251,469)        - (44,251,469)        -
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 1,092,052,178    1,080,164,495    451,543,126       374,286,850       
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 13,666,765         (77,013,371)        12,024,287         (321,016)             
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 18,652,036         113,540,223       - 5,212,297           
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (โอนกลบั) - - (40,498,684)        338,064,694       
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (208,726,648)      (122,974,698)      (78,671,648)        (39,625,695)        
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 9,036,019           22,891                (46,674,084)        (33,107,491)        
ดอกเบ้ียรับ (95,398,934)        (88,546,950)        (126,098,477)      (161,040,875)      
ดอกเบ้ียจ่าย 425,120,268       496,535,061       406,855,146       461,734,423       

1,571,646,667    1,028,067,500    575,526,326       (215,380,157)      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (110,603,761)      267,497,302       (291,503,169)      1,932,432,424    
สินคา้คงเหลือ (601,398,616)      717,191,192       (88,945,116)        400,716,306       
สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน (10,222,121)        (28,156,085)        4,765,647           (1,051,777)          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,110,037           27,300,490         (291,697)             22,247,808         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (113,380,551)      312,001,780       (34,505,944)        98,779,656         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18,658,029         (10,195,177)        18,404,524         (18,313,655)        

101,587,536       (41,243,319)        (41,903,912)        (300,383,925)      
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน 39,045,532         - 37,225,060         -

11,320,027         (66,178,722)        841,852              (34,047,919)        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (52,664,848)        (84,373,442)        (28,658,907)        (37,382,792)        

(12,600,595)        (8,750,086)          (4,173,780)          (6,299,331)          
เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 842,497,336       2,113,161,433    146,780,884       1,841,316,638    

จ่ายดอกเบ้ีย (409,420,285)      (526,859,694)      (368,637,784)      (492,688,519)      
จ่ายคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (38,325,637)        (51,483,304)        (4,675,019)          (8,716,810)          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 394,751,414       1,534,818,435    (226,531,919)      1,339,911,309    

งบกระแสเงินสด

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อน (คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้
ปรับปรุงดว้ย :

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
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หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน /เงินลงทนุชัว่คราว (2,457)                 (3,561)                 - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - 18,181,400         - 18,181,400         

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 134,019,856       52,423,546         698,575,363       1,104,869,947    
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - - (999,700)             -
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยลดลง (เพ่ิมข้ึน) 20,942,481         49,433,385         (6,125,034)          5,689,742           
เงินให้กูย้มืระยะยาว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (55,963,792)        1,333,333           114,202,875       124,083,333       
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 58,522,409         57,365,915         101,944,310       151,242,138       
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและกิจการอ่ืน 56,544,369         23,678,471         437,549,414       504,677,921       
เงินสดรับจากลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 19,350,000         20,000,000         - -
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (209,088,453)      (461,628,097)      (23,531,718)        (179,821,016)      
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17,854,756         26,598,244         11,866,731         1,549,043           
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (9,906,206)          (16,847,953)        (668,241)             (2,944,305)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - 2,311,145           - -
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (916,685)             - - -
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (270,005)             (1,303,935)          (215,000)             (1,150,000)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 99,858                - -
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 398,827              - - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 31,485,100         (228,358,249)      1,332,599,000    1,726,378,203    
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ลดลง) เพ่ิมข้ึน 6.2 (929,740,000)      2,023,369,500    (1,145,000,000)   2,426,000,000    
เงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 6.2 - 3,700,000           (136,400,000)      102,900,000       
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกูร้ะยะยาว 6.2 (1,350,000,000)   (3,500,000,000)   (1,350,000,000)   (3,500,000,000)   
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 6.2 3,900,000,000    - 3,500,000,000    -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 6.2 (1,945,620,000)   (1,897,000,000)   (1,917,000,000)   (1,897,000,000)   
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า 6.2 (13,064,609)        - (62,260,000)        -
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ - (220,510,728)      - (220,510,728)      
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุ้นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (521,496)             (521,496)             - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (338,946,105)      (3,590,962,724)   (1,110,660,000)   (3,088,610,728)   
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงคา่เงินสดของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (955,738)             (8,155,263)          - -
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 86,334,671         (2,292,657,801)   (4,592,919)          (22,321,216)        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 137,729,493       2,430,387,294    11,686,005         34,007,221         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายปี 6.3 224,064,164       137,729,493       7,093,086           11,686,005         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษทั น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ตุลำคม 2564 

1. ข้อมูลทัว่ไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
บริษทั น ้ ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ำกดั ตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ตำมทะเบียนเลขท่ี 1163/2519 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม 2519 และจดทะเบียน เป็น
บริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2547 ทะเบียน บมจ. 32 เลขท่ี 0107547000214 และจดทะเบียน กบัตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม 2548 โดยมีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 503 อำคำร เค.เอส.
แอล .  ท ำว เ วอ ร์  ชั้ น  9 ถนนศ รี อยุ ธ ย ำ  แขวงถนนพญำไท  เ ขตรำช เทวี  ก รุ ง เทพมหำนค ร  
และมีโรงงำน (ส ำนกังำนสำขำ) 5 แห่ง ดงัน้ี 

สำขำท่ี 1 เลขท่ี 43 หมู่ 10 ต  ำบลน ้ำพอง อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น  
สำขำท่ี 2 เลขท่ี 255 หมู่ 4 ต ำบลหนองหญำ้ปลอ้ง อ ำเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
สำขำท่ี 3 เลขท่ี 99 หมู่ 6 ต  ำบลหลุมรัง อ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุรี 
สำขำท่ี 4 เลขท่ี 14/1 หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ต ำบลท่ำมะกำ อ ำเภอท่ำมะกำ  จงัหวดักำญจนบุรี  
สำขำท่ี 5 เลขท่ี 24 หมู่ 1 ถนนบำ้นหนองบวั ต ำบลหมอนนำง อ ำเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี  

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำล และจดัจ ำหน่ำยอะไหล่และ
วสัดุส้ินเปลืองให้แก่บริษทัย่อย ผูรั้บเหมำช่วงและชำวไร่ซ่ึงมีธุรกรรมกบับริษทัและ/หรือบริษทัย่อยและ
บริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจหลกัตำมหมำยเหตุขอ้ 2.2 

ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั เคเอสแอล ชูกำร์ โฮลด้ิง จ  ำกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยถือหุ้น
ร้อยละ 33.29 ของทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่ง
ต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ 
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ 
อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัจะติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวอย่ำงต่อเน่ือง 
และจะประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจจะ
เกิดข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยจดัท ำบญัชีเป็นเงินบำท และจดัท ำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็นภำษำไทย
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชีและวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ี รับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย 

งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทเพื่อจดัท ำงบกำรเงินรวม (ดูหมำยเหตุขอ้ 4.23) 

2.1 งบกำรเงินของบริษัทได้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 1 เร่ือง “กำรน ำเสนองบกำร เ งิน”  
และตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลำคม 2560 เร่ือง “กำรจดัท ำและส่ง
งบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” 
และตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ือง “ก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป 

งบกำรเงินน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม ยกเวน้ตำมท่ีได้เปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ี
ส ำคญั 

2.2 งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมรำยกำรบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) โดยบริษทัและบริษทั
ยอ่ยไดต้ดัรำยกำรคำ้และยอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญัระหวำ่งกนัแลว้ ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท อตัรำของกำรถือหุ้น จัดตั้งขึน้ ประเภทกจิกำร 
 ณ วนัที ่ 

31 ตุลำคม 2564 
ณ วนัที ่

31 ตุลำคม 2563 
ในประเทศ  

 ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง     
บริษทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 95.78 95.78 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
บริษทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 90.21 90.21 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
บริษทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หลี จ ำกดั 98.61 98.61 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส์ จ ำกดั  100.00 100.00 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ย และซ้ือมำขำยไปวสัดุกำรเกษตร 
บริษทั โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จ ำกดั 100.00 100.00 ไทย ซ้ือมำขำยไปน ้ำตำลทรำยในประเทศ  
    และด ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร 
บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ำกดั 100.00 100.00 ไทย บริกำรขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ 
บริษทั คุณชวน จ ำกดั (ดูหมำยเหตุขอ้ 16) 99.97 - ไทย ธุรกิจวิสำหกิจเพื่อสงัคม 
บริษทั น ้ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั 98.00 98.00 ลำว ด ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร ผลิตและจ ำหน่ำย

น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.**** 88.02 88.02 กมัพูชำ ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย และกำกน ้ำตำล 
Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซ้ือมำขำยไปและบริกำรใหค้  ำปรึกษำ   
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ช่ือบริษัท อตัรำของกำรถือหุ้น จัดตั้งขึน้ ประเภทกจิกำร 
 ณ วนัที ่ 

31 ตุลำคม2564 
ณ วนัที ่ 

31 ตุลำคม2563 
ในประเทศ  

 ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยออ้ม     
บริษทั เค. เอส. แอล. เอก็ซป์อร์ตเทรดด้ิง จ ำกดั* 79.55 79.55 ไทย ส่งออกน ้ ำตำลทรำย โดยเป็นตวัแทนในกำร

ส่งออก 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั** 91.02 91.02 ไทย จัดสรรท่ีดินเพื่อกำรอยู่อำศยัและกำรเกษตรท ำ

กิจกำรรีสอร์ตเพื่อกำรพกัผ่อน และเป็นศูนย์
ฝึกอบรมสมัมนำและอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยออ้มผำ่น 
  Wynn In Trading Co., Ltd. 

  

Koh Kong Plantation Company Limited*** 80.00 80.00 กมัพูชำ ด ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร 
 
* บริษทัถือหุน้โดยออ้มผำ่นบริษทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั บริษทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั และบริษทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หลี จ ำกดั 
** บริษทัถือหุน้โดยออ้มผำ่นบริษทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 
*** บริษทัย่อยในกมัพูชำมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นขำดทุนสะสมอย่ำงต่อเน่ือง ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจึงมีแผนกำรหยุดกำรด ำเนินงำน เพื่อปรับ

โครงสร้ำงภำยในของบริษทัย่อย ซ่ึงบริษทัได้วดัมูลค่ำและพิจำรณำจัดประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยดังกล่ำวท่ีอยู่ใน งบ
กำรเงินรวมใหเ้หมำะสมแลว้ 

 
 

รอบระยะเวลำบญัชีของบริษทัย่อยส้ินสุดวนัเดียวกันกบับริษทั (รอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม) 
ยกเวน้บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ  ำกดั และบริษทั คุณชวน จ ำกดั ซ่ึงมีรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกัน ส ำหรับรำยกำรบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ
เหตุกำรณ์บญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

ยอดคงคำ้งและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุน  ใน
บริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทั และทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ 

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินส ำหรับงวด
บญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทำงกำรบัญชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน                 กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลำบัญชีน้ีและมีกำร
เปล่ียนแปลงในหลกักำรส ำคญั สรุปไดด้งัน้ี 

2.3.1 มำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำตำมประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำรวมถึงแผนธุรกิจของกิจกำร หลกักำรเก่ียวกับ
วิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  ทั้งน้ี ในกำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่ม
บริษทัจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

- กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงเดิมแสดงรำยกำร
เป็นเงินลงลงทุนเผื่อขำย กลุ่มบริษทัเลือกจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

- กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน กลุ่ม
บริษทัวดัมูลค่ำเงินลงทุนดงักล่ำวดว้ยมูลค่ำยติุธรรม และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวเป็นสินทรัพย์
ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

- กำรวดัมูลค่ำตรำสำรหน้ีท่ีถือครองตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ 
และท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินต้นใน
วนัท่ีก ำหนด วดัมูลค่ำภำยหลงัตำมรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
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- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำด
ว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
เกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัจะใชว้ธีิกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอด
อำยุส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีอ่ืนและเงินให้กูย้ืม และใชว้ิธีทัว่ไปในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุน
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีชำวไร่และลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 

- กำรรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วนัท่ีเขำ้ท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัน ำกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงมำถือปฏิบติัส ำหรับรำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์
ส่วนท่ีมีประสิทธิผล 

- กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง กลุ่มบริษทัถือวำ่ควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงส ำหรับตรำสำร
อนุพนัธ์ท่ีถูกก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสด กลุ่มบริษทัจะรับรู้กำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

2.3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีได้ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้
รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผู ้
เช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 
เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินขำ้งตน้ ไดแ้ก่กลุ่ม
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินเร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และสัญญำเช่ำมำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก
โดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปี
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุขอ้ 3 
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2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 เป็นตน้ไป มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนว
ปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำน
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกรำคม 2565 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำร
บญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้
ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำน
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

3.  ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัติ 

 ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 2.3 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหว่ำงปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดป้รับ
ผลกระทบดงักล่ำว ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงั  งบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 
เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 

หน่วย: พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 

  ผลกระทบจำก  
 

ณ วนัท่ี 
31 ตุลำคม 

2563 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

ณ วนัท่ี 
1 พฤศจิกำยน 

2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่ครำว 264 (264) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 264 - 264 
     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
เงินลงทุนเผื่อขำย 149,565 (149,565) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 157,116 - 157,116 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 7,551 (7,551) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 42,188 42,188 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 91,919 - (12,758) 79,161 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี - - 9,720 9,720 

หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 2,775 - 2,775 
     
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - - 19,710 19,710 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 1,210,254 (555) - 1,209,699 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,198,504 (2,220) - 2,196,284   
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หน่วย: พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบจำก  
 

ณ วนัท่ี 
31 ตุลำคม 

2563 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

ณ วนัท่ี 
1 พฤศจิกำยน 

2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
เงินลงทุนเผื่อขำย 149,565 (149,565) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 149,892 - 149,892 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 327 (327) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 15,133 15,133 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 374 555 - 929 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี - - 4,061 4,061 

หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 2,775 - 2,775 
     
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - - 11,072 11,072 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 711,580 (2,220) - 709,360 
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3.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

รำยละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 จำก
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงได้
ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
กำรรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ภำยใตก้ำรป้องกนัควำมเส่ียง
ในกระแสเงินสด - สุทธิจำกภำษี (2,220) 

ผลกระทบต่อองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นจำก
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั (2,220) 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้ สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี 

- สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ท่ีใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงวดัมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

- เงินลงทุนในตรำสำรทุนวดัมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
หรือขำดทุน ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ซ่ึงมีมูลค่ำยุติธรรม 2.78 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร 

3.2 สัญญำเช่ำ 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั อตัรำดอกเบ้ีย
กำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่ำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีน ำมำใชก้บัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 คืออตัรำร้อยละ 4.49 - 5.26 ต่อปี 



 

                                                                         รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 

161 

 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงภำระผูกพนัจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเปิดเผยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 ณ 
วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 โดยคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใช้คร้ัง
แรก และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

ผลกระทบ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 มดีังนี ้
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร 

ภำระผกูพนัจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 34,929  17,114 
สญัญำเช่ำระยะสั้นและสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต  ่ำ (2,834)  (443) 
ผลกระทบจำกกำรคิดลดจ ำนวนเงินขำ้งตน้ (2,665)  (1,538) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 29,430  15,133 
 

   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะ

กจิกำร 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้รับรู้ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 29,430  15,133 
จดัประเภทรำยกำรใหม่เป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช:้    
     ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 12,758         - 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 42,188  15,133 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยควำมรวมถึง เงินสด เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ 
กระแสรำยวนัและประจ ำไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้ นซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนในระยะเวลำไม่เกิน 
3 เดือน ซ่ึงปรำศจำกภำระผกูพนั 

4.2 เงินลงทุนชัว่ครำว 
ก.) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 

เงินลงทุนชั่วครำว ได้แก่ เงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนดระยะเวลำมำกกว่ำ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
ซ่ึงปรำศจำกภำระผูกพนัและเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนด โดยจะครบก ำหนดภำยใน
หน่ึงปีนบัตั้งแต่วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงแสดงดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 ข.) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 
เงินลงทุนชัว่ครำว ถือเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินเปิดเผยไวท่ี้หมำยเหตุขอ้ 4.15 
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4.3 ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีชำวไร่ และลูกหน้ีอ่ืน 
 ก.) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 
 ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีชำวไร่ และลูกหน้ีอ่ืนแสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ  

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวติักำรช ำระหน้ี กำรคำดกำรณ์เก่ียวกบักำรรับช ำระหน้ีใน
อนำคตของลูกหน้ีแต่ละรำย และมูลค่ำหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั (ถำ้มี) ลูกหน้ีจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชีเม่ือ
ทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 

 ข.) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีชำวไร่ และลูกหน้ีอ่ืน แสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ โดยแสดงยอดลูกหน้ีสุทธิ
จำกค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (ดูหมำยเหตุขอ้ 4.15) 

4.4 สินคำ้คงเหลือ 
 สินค้ำคงเหลือ แสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ ำกว่ำ และปรับด้วย 

ค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพหรือล้ำสมยัและค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ โดยรำคำทุนมี
วธีิกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

 

- สินคำ้ระหว่ำงผลิตและสินคำ้ส ำเร็จรูป - น ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำล ค ำนวณจำกตน้ทุนกำรผลิตถวั
เฉล่ียในแต่ละปีกำรผลิต ตำมวธีิเขำ้ก่อนออกก่อน 

- สินคำ้ส ำเร็จรูป - ปุ๋ยอินทรีย ์ค  ำนวณดว้ยตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงตำมวธีิเขำ้ก่อนออกก่อน 
- สินคำ้ระหวำ่งผลิต - ปุ๋ยอินทรีย ์ค  ำนวณดว้ยตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงตำมวธีิเฉพำะเจำะจง  
- ตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ค ำนวณดว้ยวิธีเฉพำะเจำะจง ซ่ึงประกอบดว้ย มูลค่ำท่ีดิน ค่ำถมท่ีดิน ค่ำ

ก่อสร้ำง ค่ำพฒันำระบบสำธำรณูปโภค และค่ำใชจ่้ำยโดยตรงเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงสินคำ้และพร้อมท่ีจะ
ขำย 

- วสัดุโรงงำนค ำนวณตำมวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
- กำกออ้ย วตัถุดิบทำงตรง และสินคำ้ส ำเร็จรูปท่ีซ้ือมำขำยไป ค ำนวณตำมวธีิเขำ้ก่อนออกก่อน 
- อะไหล่เพื่อกำรซ่อมแซมค ำนวณตำมวธีีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

กำกออ้ยและผลพลอยไดอ่ื้นท่ีเกิดข้ึนจำกกำรผลิตน ้ ำตำลทรำย ไม่ไดมี้กำรจดัสรรตน้ทุนกำรผลิตร่วมท่ี
เกิดข้ึนจำกกระบวนกำรผลิตให้ ดงันั้นรำยไดจ้ำกกำรขำยผลพลอยไดด้งักล่ำวจะแสดงเป็นรำยกำรหกัจำก
ตน้ทุนผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิต 
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4.5 สินทรัพยชี์วภำพ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ชีวภำพเป็นต้นอ้อย และผลิตผลทำงกำรเกษตรเป็นอ้อยท่ีเก็บเก่ียว  

ซ่ึงจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย ณ จุดเก็บเก่ียว 

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยชี์วภำพและผลิตผลทำงกำรเกษตรท่ีเกิดข้ึนในประเทศค ำนวณโดยใชว้ิธี
อำ้งอิงกำรค ำนวณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ ำตำลทรำยและส ำหรับส่วนท่ีเกิดข้ึนใน
ต่ำงประเทศค ำนวณโดยใชร้ำคำท่ีก ำหนดจำกรำคำขำยซ่ึงผูซ้ื้อและผูข้ำยท่ีร่วมตลำดเขำ้ท ำรำยกำร 

ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยชี์วภำพและผลิตผล
ทำงกำรเกษตรบนัทึกเป็นก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดเม่ือเกิดข้ึน 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถวดัมูลค่ำยุติธรรมไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ สินทรัพยชี์วภำพวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำ
เส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) อย่ำงไรก็ตำม เม่ือสำมำรถวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยชี์วภำพไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ สินทรัพยชี์วภำพตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำร
ขำยในทนัที 

4.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแสดงตำมวิธีรำคำทุนสุทธิดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำส ำหรับงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงตำมวธีิส่วนไดเ้สียส ำหรับงบกำรเงินรวม ในกรณีท่ี
มีกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำว จะบนัทึกรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน 

4.7 เงินลงทุน 
 ก.) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 

4.7.1 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำด ซ่ึงบนัทึกเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อ
ขำย เป็นเงินลงทุนท่ีไม่ระบุช่วงเวลำท่ีจะถือไวซ่ึ้งอำจขำยเม่ือตอ้งกำรเสริมสภำพคล่องและแสดง
รวมอยู่ในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่ผูบ้ริหำรจะแสดงเจตจ ำนงเพื่อถือหลกัทรัพยไ์วน้้อยกว่ำ 12 
เดือนนบัจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน หรือผูบ้ริหำรตอ้งกำรขำยเพื่อเพิ่มเงินทุนในกำรประกอบ
กิ จ ก ำ ร ซ่ึ 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 
กำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำท่ีลงทุนและทบทวนกำรจดัประเภท เป็น
ปกติอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยเงินลงทุนน้ีแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมซ่ึงค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือคร้ังสุดทำ้ย 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะ
รั บ รู้ ใ น ง บ ก ำ ไ ร ข ำ ด ทุ น เ ม่ื 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 
เกิดกำรดอ้ยค่ำ 
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4.7.2 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนดแยกประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือระยะยำว
ตำมอำยุคงเหลือ แสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและหักด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 
ส่วนเกิน/ส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำตรำสำรหน้ีจะถูกตดับญัชีตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวน
ท่ีตดัจ ำหน่ำยน้ีรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 

4.7.3 เงินลงทุนทัว่ไปเป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด แสดงมูลค่ำดว้ย
รำคำทุนสุทธิดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) และจะบนัทึกรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
ทัว่ไปในงบก ำไรขำดทุนเม่ือจ ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดกำรดอ้ยค่ำ 

 ข.) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 
เงินลงทุน ถือเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินเปิดเผยไวท่ี้หมำยเหตุขอ้ 4.15 

4.8 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ประกอบดว้ย ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และอำคำรและโกดงัเพื่อให้เช่ำ ท่ีถือ

ครองไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำของสินทรัพยห์รือทั้งสอง
อยำ่ง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้ำนโดยกิจกำรในกลุ่มบริษทั 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนแสดงรำยกำรด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมอ้ำงอิงรำคำในตลำด 
ท่ีมีกำรซ้ือง่ำยขำยคล่อง ปรับปรุงตำมควำมแตกต่ำงของลกัษณะ ท ำเลท่ีตั้ง หรือ สภำพของสินทรัพย ์
ท่ีมีลกัษณะเฉพำะ กรณีท่ีไม่สำมำรถหำขอ้มูลเหล่ำน้ีได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีอ่ืนในกำรวดัมูลค่ำ 
เช่น รำคำล่ำสุดของตลำดท่ีมีระดบักำรซ้ือขำยคล่องรองลงมำ มูลค่ำทดแทน หรือประมำณกำรกระแสเงิน
สดคิดลด กำรวดัมูลค่ำจะกระท ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนโดยใชก้ำรประเมินมูลค่ำจำกผูป้ระเมิน
รำคำอิสระ 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน บริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งตดัรำยกำร
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเม่ือกิจกำรจ ำหน่ำยหรือเลิกใช้อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนนั้นอยำ่ง
ถำวร และคำดวำ่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรจ ำหน่ำย 

4.9 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
ท่ีดินแสดงดว้ยรำคำท่ีตีใหม่หกัดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์รำคำท่ีตีใหม่ หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมซ่ึง
ก ำหนดจำกรำคำตลำด ณ วนัท่ีมีกำรตีรำคำใหม่ อำคำรและอุปกรณ์ และพืชเพื่อกำรให้ผลิตผล แสดง
ดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 



 

                                                                         รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 

165 

 

กำรตีรำคำใหม่ด ำเนินกำรโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ซ่ึงมีนโยบำยท่ีจะให้ผูป้ระเมินรำคำอิสระประเมินรำคำสินทรัพย์
ดงักล่ำวเป็นคร้ังครำว เพื่อมิให้รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมี
สำระส ำคญั ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของรำคำท่ีประเมินใหม่จะถูกบนัทึกตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นภำยใตบ้ญัชีผลก ำไร
จำกกำร ตี รำคำ สิ นท รั พย์  ส ำห รั บ ส่ วน ท่ี ลดลงข อ ง รำค ำ ท่ี ประ เ มิ นใหม่ จ ำกรำค ำ ทุ น 
จะถือเป็นรำยกำรขำดทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยล์ดลงในงบก ำไรขำดทุน 

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ และพืชเพื่อกำรให้ผลิตผลค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรง 
ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ (ยกเวน้เคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล) ดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3 - 60 ปี 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 2 - 76 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 50 ปี 
ยำนพำหนะและเคร่ืองมือกลทุ่นแรง 3 - 28 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 2 - 37 ปี 
พืชเพื่อกำรใหผ้ลิตผล 2 ปี 

เคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำลค ำนวณ
ค่ำเส่ือมรำคำตำมจ ำนวนชัว่โมงกำรผลิตของเคร่ืองจกัรโดยคิดเทียบเป็นประมำณ 5 - 50 ฤดูกำรผลิต 
โดยใชข้อ้มูลจำกก ำลงักำรผลิตของเคร่ืองจกัรซ่ึงประมำณโดยวศิวกรของกลุ่มบริษทั 

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีค ำนวณได้ขำ้งต้นได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ
ส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีเกิดจำกเงินท่ีกูย้ืมมำโดยเฉพำะเพื่อใช้ในโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง และอุปกรณ์ระหว่ำง
ติดตั้ง ไดน้ ำไปรวมเป็นรำคำทุนของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงดงักล่ำวจนกว่ำจะอยู่ในสภำพพร้อมใชง้ำนตำม
วตัถุประสงคข์องผูบ้ริหำร (ถำ้มี) 

4.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำสิทธิสัมปทำนท่ีดินแสดงในรำคำทุนหกัดว้ย

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์3 - 10 ปี 
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ค่ำตดัจ ำหน่ำยของค่ำสิทธิสัมปทำนท่ีดินค ำนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรงตำมอำยสิุทธิสัมปทำน 50 - 60 ปี 

ผลขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรดอ้ยค่ำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในงบก ำไรขำดทุนเม่ือเกิดรำยกำร 

4.11 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
 ณ วนัท่ีรำยงำน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยจะประเมินว่ำมีขอ้

บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่ำสินทรัพยด์อ้ยค่ำลงหรือไม่ หำกมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ บริษทัและบริษทัย่อยจะท ำกำร
ประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย ์และหำกพบว่ำรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น มี
มูลค่ำสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษทัและบริษทัย่อยจะลดมูลค่ำของสินทรัพยล์งให้เท่ำกบั
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงบก ำไรขำดทุน (มูลค่ำท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ประมำณข้ึนจำกจ ำนวนท่ีสูงกวำ่ของมูลค่ำ จำกกำรใช้กบัมูลค่ำยุติธรรม
หกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย)์ 

4.12 หุน้กู ้
 ก.) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 

 หุน้กู ้บนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุนโดยค ำนวณจำกมูลค่ำยุติธรรมของเงินท่ีไดรั้บ ซ่ึงประกอบดว้ย 
เงินกูท่ี้ไดรั้บสุทธิดว้ยตน้ทุนทำงตรงในกำรออกหุ้นกู ้ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำแต่งตั้งผูแ้ทน
ออกหุน้กู ้และค่ำท่ีปรึกษำในกำรออกหุน้กู ้ซ่ึงตดัจ่ำยดว้ยวธีิเส้นตรงซ่ึงไม่แตกต่ำงจำกวธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงอยำ่งมีนยัส ำคญั ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวจะถูกบนัทึกตำมงวดต่ำง  ๆตลอดอำยุหุ้นกูต้ำมยอดคงเหลือของ
หุ้นกูใ้นแต่ละงวด ส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียอ่ืนแสดงมูลค่ำรำคำทุนซ่ึงบนัทึกค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบักำร
เกิดหน้ีสินเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับปี 

 ข.) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 
หุน้กู ้ถือเป็นหน้ีสินทำงกำรเงิน เปิดเผยไวท่ี้หมำยเหตุขอ้ 4.15 

4.13 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ของกำรเกิดภำระ

ผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพนั
ดงักล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ำยช ำระภำระผูกพนัและ
จ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ หำกคำดวำ่จะไดรั้บคืนรำยจ่ำยท่ีจ่ำยช ำระไปตำม
ประมำณกำรหน้ีสินทั้งหมดหรือบำงส่วนอยำ่งแน่นอน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยจ่ำยท่ีไดรั้บคืนเป็น
สินทรัพยแ์ยกต่ำงหำก แต่ต้องไม่เกินจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวข้อง และแสดงค่ำใช้จ่ำยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประมำณกำรหน้ีสินในงบก ำไรขำดทุนโดยแสดงสุทธิจำกจ ำนวนรำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บคืนท่ี
รับรู้ไว ้
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4.14 ผลประโยชน์พนกังำน 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิด
รำยกำร 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 
โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในปี
ท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 

และตำมแผนสวสัดิกำรพนกังำนซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนและโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพนัดังกล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั  

 สินทรัพยโ์ครงกำร คือ สินทรัพยท่ี์ถือไวโ้ดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน สินทรัพย์
โครงกำรไม่สำมำรถใชใ้นกำรจ่ำยช ำระเจำ้หน้ีและไม่สำมำรถจ่ำยโดยตรงมำยงักลุ่มบริษทัได ้ยกเวน้
ส่วนท่ีเป็นไปตำมระเบียบข้อบงัคบัของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยโ์ครงกำรโดยใชข้อ้มูลรำคำตลำด 

 สินทรัพยห์รือหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์ ประกอบดว้ย มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัตำมโครงกำร
ผลประโยชน์หกัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำรท่ีสำมำรถน ำไปจ่ำยภำระผกูพนัไดโ้ดยตรง 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน  

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนก่อนหนำ้ท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลด
ขนำดโครงกำร หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 ก.) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วยเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินลงทุน เงินใหกู้ย้ืมและ
เงินกูย้มื นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและเกณฑ์กำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีของรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

ตรำสำรอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่กลุ่มบริษทัลงทุนเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของอัตรำ
แลกเปล่ียนหรือรำคำสินคำ้โดยก ำหนดอตัรำแลกเปล่ียนหรือรำคำสินคำ้ในอนำคตท่ีสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งจะไดรั้บหรือจ่ำยช ำระ ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพนัธ์จะบนัทึกในงบก ำไร
ขำดทุนเม่ือมีกำรปิดสถำนะของสัญญำหรือเม่ือสัญญำส้ินสุดลงตำมอำย ุ

 ข.) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทัเม่ือกลุ่ม
บริษทัเป็นคู่สัญญำตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีรับรู้ทั้งหมดวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยุติธรรม ข้ึนอยู่
กบักำรจดัประเภทรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน  

สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำร
เงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ไดพ้ิจำรณำตำมแผนธุรกิจของกิจกำร
ในกำรจดัหำสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน  ซ่ึง
สรุปไดด้งัน้ี 
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(1) รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
วธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวธีิกำรค ำนวณรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยของตรำสำรหน้ีและปันส่วนดอกเบ้ียรับ
ตลอดช่วงระยะเวลำท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนและรวมในรำยกำร “รำยไดท้ำงกำรเงิน” 

(2) ตรำสำรทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึง
ไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคำ้เป็นตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน โดยไม่สำมำรถเปล่ียนกำรจดัประเภทในภำยหลงัได ้ทั้งน้ี กำรจดัประเภทรำยกำรจะพิจำรณำ
เป็นรำยตรำสำร  

ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์ำงกำรเงินน้ีจะไม่สำมำรถ
โอนไปรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนไดใ้นภำยหลงั 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ไม่
มีขอ้ก ำหนดใหป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำ 

(3) สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขส ำหรับกำรวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

 เงินลงทุนในตรำสำรทุน (ไม่ใช่เงินลงทุนเพื่อคำ้) แสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  
 ตรำสำรหน้ีท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
จดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ิน
รอบของแต่ละรอบระยะเวลำรำยงำนกบัก ำไรหรือขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรมใด ๆ ท่ีรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรับผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดข้ึนกบัเงินลงทุนในตรำ
สำรหน้ีที่วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ
ลูกหน้ีกำรคำ้ จ  ำนวนเงินของผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดข้ึนจะถูกวดัมูลค่ำใหม่ทุกวนัท่ี
รำยงำนเพื่อให้สะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจำกที่เคยรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยุเสมอส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนกบัสินทรัพยท์ำงกำรเงินเหล่ำน้ีประมำณกำรโดยใช้ตำรำง
กำรตั้งส ำรองขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยั
เฉพำะของผูกู้ย้มื สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทัว่ไป และกำรประเมินทิศทำงทั้งในปัจจุบนัและในอนำคต ณ วนัท่ี
รำยงำน รวมถึงมูลค่ำเงินตำมเวลำตำมควำมเหมำะสม 

(1) นโยบำยกำรตดัรำยกำร 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีขอ้มูลท่ีบ่งช้ีว่ำลูกหน้ีมีปัญหำดำ้นกำรเงินอยำ่ง
ร้ำยแรงและไม่มีควำมเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บคืน เช่น เม่ือลูกหน้ีถูกช ำระบญัชีหรือเขำ้สู่กระบวนกำร
ลม้ละลำยหรือในกรณีของลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือพน้ก ำหนดช ำระเกินสองปีแลว้แต่อย่ำงใดจะเกิดข้ึน
ก่อน สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีถูกตดัรำยกำรอำจข้ึนอยูก่บัวิธีกำรบงัคบัภำยใตก้ระบวนกำรทวงถำม
ของกลุ่มบริษทัโดยใชค้  ำปรึกษำทำงกฎหมำยตำมควำมเหมำะสม เงินท่ีไดรั้บคืนรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน 

(2) กำรวดัมูลค่ำและกำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

กำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนเป็นกำรค ำนวณควำมน่ำจะเป็นของ กำร
ปฏิบติัผิดสัญญำ ร้อยละของควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญำ (เช่น ผลกระทบ
ของควำมเสียหำยหำกมีกำรผิดสัญญำ) และยอดหน้ีเมื่อลูกหน้ีปฏิบตัิผิดสัญญำ กำรประเมิน
ค ำนวณควำมน่ำจะเป็นของกำรปฏิบติัผิดสัญญำและร้อยละของควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนเม่ือ
ลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญำข้ึนอยู่กบัขอ้มูลในอดีตปรับปรุงด้วยกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต 
ส ำหรับยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินแสดงโดยมูลค่ำตำมบญัชี
ขั้นตน้ของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีรำยงำน กลุ่มบริษทัท ำควำมเขำ้ใจควำมจ ำเป็นดำ้นกำรเงินในอนำคต
โดยเฉพำะเจำะจงของลูกหน้ีและขอ้มูลกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินเฉพำะเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจำก
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมดอำยุหรือเม่ือโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงินและโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทน
ของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยใ์ห้กิจกำรอ่ืน หำกกลุ่มบริษทัไม่ไดโ้อนหรือไม่ได้
คงไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของและยงัคงมีกำรควบคุมสินทรัพยท่ี์โอน กลุ่ม
บริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ ำนวนเงินท่ีอำจตอ้งจ่ำยหำกกลุ่มบริษทั
ยงัคงไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีโอน กลุ่มบริษทั
ยงัคงรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินและรับรู้กำรกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัส ำหรับส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ 
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ณ วนัท่ีตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ผลต่ำงระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะไดรั้บและคำ้งรับรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และ
จดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ซ่ึงเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 39 “เคร่ืองมือทำงกำรเงิน” กำรค ำนวณ
มูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยกลุ่มบริษทัค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงิน
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัเขำ้ท ำสัญญำตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี
เข้ำท ำสัญญำอนุพนัธ์และวดัมูลค่ำใหม่ในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบของแต่ละรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ผลก ำไรหรือขำดทุนรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีเวน้แต่อนุพนัธ์ดงักล่ำวถูกเลือก
ก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลในเหตุกำรณ์ท่ีช่วงเวลำของกำรรับรู้
รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนข้ึนอยูก่บัลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

อนุพนัธ์ท่ีมูลค่ำยุติธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินตรงกนัขำ้มกบัอนุพนัธ์ท่ีมูลค่ำยุติธรรม
เป็นลบรับรู้เป็นหน้ีสินทำงกำรเงิน อนุพนัธ์จะไม่หกักลบในงบกำรเงินเวน้แต่กลุ่มบริษทัจะมีทั้งสิทธิทำง
กฎหมำยและมีควำมตั้ งใจในกำรหักกลบ อนุพนัธ์แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือหน้ีสินไม่
หมุนเวียนหำกระยะเวลำท่ีเหลืออยู่ของอนุพนัธ์มีมำกกว่ำ 12 เดือนและไม่คำดว่ำจะถูกรับรู้หรือจ่ำย
ภำยใน 12 เดือน อนุพนัธ์อ่ืนแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนหรือหน้ีสินหมุนเวยีน 

กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีประเภทอนุพนัธ์ท่ีเขำ้เง่ือนไขเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำม
เส่ียงเงินตรำต่ำงประเทศ และควำมเส่ียงอตัรำดอกเบ้ีย รวมถึงกำรป้องกนัควำมเส่ียงรำคำน ้ ำตำลทรำย 
(สินคำ้โภคภณัฑ)์  โดยผำ่นอนุพนัธ์ทำงกำรเงินหลกั ไดแ้ก่ สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียและเงินตน้ท่ีต่ำงสกุลกนั สัญญำซ้ือขำยน ้ ำตำลทรำยล่วงหน้ำ และ
สัญญำใชสิ้ทธิเลือกซ้ือขำยน ้ำตำลทรำยล่วงหนำ้ 
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กำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยติุธรรม 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเขำ้เง่ือนไขรับรู้ในก ำไร
หรือขำดทุน ยกเวน้เม่ือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกำรป้องกนัควำมเส่ียงตรำสำรทุนท่ีเลือก
ก ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงกรณีดงักล่ำวจะรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 

ณ กำรเร่ิมต้นของควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกันควำมเส่ียง กลุ่มบริษัทจัดท ำเอกสำรซ่ึงระบุถึง
ควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงระหวำ่งเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำร
ป้องกนัควำมเส่ียง และวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเส่ียงส ำหรับรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรป้องกนัควำมเส่ียง นอกจำกน้ี ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ป้องกนัควำมเส่ียงและต่อเน่ืองไป กลุ่มบริษทั
จดัท ำเอกสำรว่ำ เคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียงมีประสิทธิผลในกำรหักกลบกำรเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรมหรือกระแสเงินสดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเส่ียงท่ีมี
กำรป้องกนัควำมเส่ียง เม่ือควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงเขำ้เง่ือนไขควำมมีประสิทธิผลใน
กำรป้องกนัควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลส ำหรับ
กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ซ่ึงจะโอนไปยงัก ำไรหรือ
ขำดทุนเม่ือกระแสเงินสดท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงส่งผลกระทบต่อส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือ
เม่ือคำดวำ่จะไม่เกิดข้ึนแลว้  ทั้งน้ี ผลสะสมภำยใตร้ำยกำรส ำรองกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงิน
สด ไม่เกินผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงนบั
จำกกำรเร่ิมตน้ของกำรป้องกนัควำมเส่ียง  ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเก่ียวกบัส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลรับรู้
ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

4.16 ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 
 ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณี

ท่ีบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญสูงกว่ำมูลค่ ำหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน ำค่ ำหุ้นส่วนเกินน้ี 
ตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั”) ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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4.17 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
4.17.1 ผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่ำงระหวำ่งรำคำ

สุทธิตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีไดรั้บมำกบัตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับโครงสร้ำง
ภำยในกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ซ่ึ งกำรลงทุนดังกล่ำวเป็นกำรรวมกิจกำรท่ี มี 
ผูถื้อหุ้นเดิมและผูบ้ริหำรชุดเดียวกนั โดยผลขำดทุนดงักล่ำวไดแ้สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใต้
ส่วนของผูถื้อหุน้และตดัจ ำหน่ำยเม่ือมีกำรขำยเงินลงทุน 

4.17.2 ผลขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัยอ่ย เป็นผลต่ำงระหวำ่งเงินลงทุน
ตำมสัดส่วนของบริษทัย่อยท่ีเปล่ียนแปลงกบัมูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัย่อย ซ่ึงเกิดจำกกำร
เปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรลงทุนในบริษทัย่อย โดยผลขำดทุนดงักล่ำวได้แสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินภำยใตส่้วนของผูถื้อหุน้และตดัจ ำหน่ำยเม่ือมีกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยนั้น 

4.18 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม หมำยถึง มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยตำมสัดส่วนกำร

ถือหุ้นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมหรือส่วนไดเ้สียท่ีไม่ไดเ้ป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ ส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมแยกแสดงรำยกำรในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและรำยกำร
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) สุทธิของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมส ำหรับปีแยกแสดงในงบก ำไรขำดทุน
รวม  

4.19 กำรรับรู้รำยได ้
 รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีขำยอ่ืนๆ แสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ มีนโยบำยดงัน้ี 

4.19.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 

รำยได้จำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัได้โอนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกค้ำแล้ว 
กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บ
ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหักประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลดและค่ำธรรมเนียม
ปฏิบติัของธุรกิจโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

4.19.2 รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรับรู้โดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรำยได้ในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงค่ำเช่ำนั้น
เกิดข้ึน และค่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีใหบ้ริกำรตำมอำยสุัญญำเช่ำ 
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4.19.3 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีใหบ้ริกำร 

4.19.4 รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

4.19.5 ดอกเบ้ียรับและส่วนลดรับจำกกำรซ้ือลดตัว๋เงินรับรับรู้รำยไดต้ำมงวดระยะเวลำ 

4.19.6 เงินปันผลรับรู้รำยไดเ้ม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

4.19.7 รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง  

4.20 กำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำย 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง  

4.21 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 
ตน้ทุนทำงกำรเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ำยของเงินกูย้มื และส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำย  

ตน้ทุนกำรกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบักำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข รับรู้ในงบ
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ โดยใชว้ธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

4.22 สัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช้โดยใช้วิธีปรับปรุงยอดยกมำของก ำไร
สะสม และไม่ปรับยอ้นหลังกับข้อมูลเปรียบเทียบท่ีแสดงตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 17 ทั้ งน้ี
รำยละเอียดนโยบำยกำรบญัชีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 
มีดงัต่อไปน้ี 

ก) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ ณ วนัเร่ิมต้นของ 
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำทั้งหมด 
ยกเวน้สัญญำเช่ำระยะสั้น (อำยกุำรเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกวำ่) และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ กลุ่ม
บริษทัรับรู้กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำเป็นค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำเวน้
แต่เกณฑ์ท่ีเป็นระบบอ่ืนท่ีดีกวำ่ซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลำท่ีแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำก
กำรใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่ำ 
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หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ่้ำย
ช ำระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ แต่หำกอตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนด
ได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่ม 
กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ย 

 กำรจ่ำยช ำระคงท่ี (รวมถึง กำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ) หักส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำใดๆ ท่ี
ไดรั้บ 

 กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใช้ดชันีหรือ
อตัรำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 

 จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่ผูเ้ช่ำจะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 

 รำคำใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือหำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่ำจะใชสิ้ทธิเลือก
นั้น และ 

 กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำหำกขอ้ก ำหนดสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำจะมี
กำรใชสิ้ทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำได้แยกแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

มูลค่ำภำยหลงัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำโดยกำรเพิ่มมูลค่ำตำมบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจำกหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำ (ใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่ำตำมบญัชีเพื่อสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำ
เช่ำ 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (โดยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้เก่ียวขอ้ง) 
เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ี 

 มีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำหรือมีเหตุกำรณ์ส ำคญัหรือกำรเปล่ียนแปลงในสถำนกำรณ์ท่ี
ส่งผลใหมี้กำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกในกำรซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง ในกรณีดงักล่ำว
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุงโดยใช้อตัรำ
คิดลดท่ีปรับปรุง  

 มีกำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรำหรือ        
กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ ในกรณี
ดงักล่ำว หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุงโดย
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ใช้อัตรำคิดลดเดิม (เวน้แต่กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำเป็นผลมำจำกกำร
เปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั ในกรณีดงักล่ำวใชอ้ตัรำคิดลดท่ีปรับปรุง) หรือ 

มีกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำและกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำไม่บนัทึกเป็นสัญญำเช่ำแยกต่ำงหำก 
ในกรณีน้ีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่ข้ึนอยูก่บัอำยุสัญญำเช่ำของสัญญำเช่ำท่ีเปล่ียนแปลง 
โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุงด้วยอัตรำคิดลดท่ีปรับปรุง ณ ว ันท่ีกำร
เปล่ียนแปลงสัญญำมีผล 

กลุ่มบริษทัไม่มีรำยกำรปรับขำ้งตน้ดงักล่ำวท่ีแสดงระหวำ่งปี 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบดว้ยกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้ง กำรจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำใด ๆ ท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผล หัก
ส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกใด ๆ มูลค่ำภำยหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิ
กำรใชว้ดัโดยใชร้ำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 

เม่ือกลุ่มบริษทัมีประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง เวน้กำร
บูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้อยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไว้
ในขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ ประมำณกำรดงักล่ำวรับรู้และวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 37 เพื่ออธิบำยต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ต้นทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่ำนั้นเกิดข้ึนเพื่อผลิตสินคำ้ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้คิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดช่วงเวลำท่ีสั้ นกว่ำของอำยุสัญญำเช่ำและอำยุกำรใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้หำกสัญญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือ
รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งสะทอ้นว่ำกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิกำร
ใชท่ี้เก่ียวขอ้งคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ
เร่ิม ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ได้แยกแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 เพื่อประเมินว่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ด้อยค่ำ
หรือไม่และบนัทึกส ำหรับผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำใด ๆ ท่ีระบุไดต้ำมท่ีกล่ำวในนโยบำยเร่ือง “ท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์” 

ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออตัรำไม่ถูกรวมในกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ กำรจ่ำยช ำระท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวดท่ีมีเหตุกำรณ์หรือ
เง่ือนไขกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้นเกิดข้ึนและรวมอยูใ่นบรรทดั “ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน” ในก ำไรหรือขำดทุน 
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ขอ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 อนุญำตให้ผูเ้ช่ำไม่แยก
ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นกำรเช่ำและบนัทึกสัญญำเช่ำใด ๆ และส่วนประกอบท่ีไม่เป็นกำรเช่ำท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัไม่ใชข้อ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัดงักล่ำว  

ข) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 

สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

สัญญำเช่ำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่
อยูก่บัผูใ้ห้เช่ำจะจดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำก
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรง
ตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น  

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ำย
ใหก้บัผูใ้หเ้ช่ำ จะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

สัญญำเช่ำกำรเงิน 

สัญญำเช่ำซ่ึงบริษทัไดรั้บโอนผลตอบแทนและควำมเส่ียงส่วนใหญ่ของกำรเป็นเจำ้ของสินทรัพย์
ยกเวน้กรรมสิทธ์ิทำงกฎหมำยถือเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินของผูเ้ช่ำดว้ยจ ำนวนเงินเท่ำกบัมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ
หรือมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ค่ำ
เส่ือมรำคำของสินทรัพยท่ี์เช่ำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของ
สินทรัพย์ ดอกเบ้ียหรือค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินค ำนวณโดยใช้วิธีอัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริงตลอด
ระยะเวลำของสัญญำ ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินและค่ำเส่ือมรำคำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน 

4.23 รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บันทึกโดยแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปล่ียน  

ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  ณ 
วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวทั้งท่ีเกิดข้ึนจริงและยงัไม่เกิดข้ึนจริงแสดงรวมไวเ้ป็นรำยได้หรือ
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปี 
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 กำรแปลงค่ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศเป็นเงินบำทเพื่อท ำงบกำรเงินรวมใช้อตัรำแลกเปล่ียน
ดงัต่อไปน้ี 

ก. สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
ค. รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวำ่งปี 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีใชเ้งินตรำต่ำงประเทศ แสดงไวเ้ป็นรำยกำรองคป์ระกอบอ่ืนส่วน
ของผูถื้อหุน้ภำยใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

4.24 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัและบริษทัยอ่ย หมำยถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุม
บริษทัและบริษทัยอ่ย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัและบริษทัยอ่ย นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม และมี
อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบับริษทั ผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดทั้งสมำชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำวซ่ึงมีอ ำนำจชกัจูงหรืออำจชกัจูงให้ปฏิบติัตำมบุคคลดงักล่ำว และ
กิจกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

4.25 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยจ ำนวนรวมของภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้ 
รอกำรตดับญัชี 
4.25.1 ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 

ภำษีเงินได้ท่ีต้องช ำระในงวดปัจจุบันค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีส ำหรับปี ก ำไรทำงภำษี
แตกต่ำงจำกก ำไรท่ีแสดงในงบก ำไรขำดทุน เน่ืองจำกก ำไรทำงภำษีไม่ได้รวมรำยกำร 
ท่ีสำมำรถถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีในปีอ่ืนๆ และไม่ไดร้วมรำยกำรท่ีไม่สำมำรถถือ
เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี หน้ีสินภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัค ำนวณโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ี
บงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดวำ่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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4.25.2 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งมูลค่ำทำงบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ี สินในงบกำรเ งินกับมูลค่ ำของสินทรัพย์และหน้ี สินท่ี ใช้ในกำรค ำนวณก ำ ไ ร 
ทำงภำษี (ฐำนภำษี) บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผล
แตกต่ำงชั ่วครำวทุกรำยกำร และรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผล
แตกต่ำงชั่วครำวเท่ำท่ี มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำก ำไรทำงภำษีจะมีจ ำนวนเพียงพอ 
ท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีกำรทบทวนมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ีในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เม่ือก ำไรทำงภำษีท่ีจะ
น ำมำใช้ประโยชน์ลดลง กำรกลบัรำยกำรจะท ำเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัและ
บริษทัย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีบำงส่วนหรือ
ทั้งหมดมำใชป้ระโยชน์ได ้

บริษทัและบริษทัยอ่ยค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดว้ยอตัรำภำษีท่ี
คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีหรือในงวดท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระ
หน้ีสินภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ิน
รอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 

ในงบกำรเงินรวม สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะแยก
กำรพิจำรณำของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั และบริษทัจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของ
บริษทัหน่ึงในกลุ่มบริษทัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของอีกบริษทัหน่ึงในกลุ่ม
บริษทัได้ก็ต่อเมื่อบริษทัทั้งสองมีสิทธิตำมกฏหมำยที่จะจ่ำยช ำระหรือรับคืนภำษีด้วยจ ำนวน
สุทธิจ ำนวนเดียวได้ และบริษทัทั้งสองตั้งใจท่ีจะจ่ำยช ำระหรือรับคืนภำษีเงินได้ด้วยจ ำนวนสุทธิ
จ ำนวนเดียว และบริษทัทั้งสองตั้งใจจะรับช ำระสินทรัพยห์รือช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั 

4.26 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ 
 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ย

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในระหวำ่งปีสุทธิจำกหุ้นทุนซ้ือคืน และก ำไร 
(ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (ถำ้มี) ค  ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีรวมสมมติฐำนว่ำหุ้น
สำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สำมญัทั้งหมด 
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4.27 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำนเปิดเผยแยกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงำน

ด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนตำมธุรกิจหลกัท่ีจดัหำผลิตภณัฑ์หรือให้บริกำรท่ีมีควำมเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึง
แตกต่ำงไปจำกควำมเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริกำรท่ีใหข้องส่วนงำนด ำเนินงำนอ่ืน 

4.28 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสินในรำยกำรท่ีเกิดข้ึนใน
สภำพปกติระหวำ่งผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ ไม่วำ่รำคำนั้นจะสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมำณ
มำจำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรสินทรัพยห์รือหน้ีสินรำยกำรใด
รำยกำรหน่ึง บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจำรณำถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น                   ซ่ึงผูร่้วมตลำด
จ ะ น ำ ม ำ พิ จ ำ รณ ำ ใ น ก ำ ร ก ำ ห น ด ร ำ ค ำ ข อ ง สิ น ท รั พ ย์ ห รื อห น้ี สิ น  ณ ว ัน ท่ี ว ัด มู ลค่ ำ  
โดยกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและ/หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวมน้ีใชต้ำมเกณฑต์ำมท่ีกล่ำว  

นอกจำกน้ี กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมไดจ้ดัล ำดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยแบ่งตำมล ำดบัขั้น
ของข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ และตำมล ำดับควำมส ำคัญของข้อมูลท่ีใช้ว ัดมูลค่ำยุ ติธรรม 
ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย ์หรือ
หน้ีสินอยำ่งเดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจของผู้บริหำรและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งอำศยัดุลยพินิจในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี กำรประมำณกำรและกำรตั้งขอ้สมมติฐำน
หลำยประกำรซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รวมทั้งกำรแสดงรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยของรอบระยะเวลำ
รำยงำน ถึงแมว้่ำกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร ไดพ้ิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรดงักล่ำว  
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ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญั ซ่ึงอำศยักำรใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัของผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
- ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีชำวไร่ และลูกหน้ีเงินส่งเสริมปลูกออ้ย (สินทรัพยท์ำง

กำรเงิน) 

 ในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีชำวไร่ และลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริม
ปลูกออ้ย ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำก
ลูกหน้ีชำวไร่แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรช ำระหน้ีในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจ
ท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกหน้ีชำวไร่ท่ีมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ีขอ้มูลผลขำดทุนดำ้น
เครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำรผิด
สัญญำของชำวไร่ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนำคต 

- ประมำณกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอำคำรและ
อุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ 

ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง บริษทัพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำจำกมูลค่ำกำรใช ้
โดยใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำรเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรคำดกำรณ์กระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บ อนัไดแ้ก่ สภำวะตลำดของธุรกิจและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนตำมกลยทุธ์หรือแผนธุรกิจ และในกรณีท่ีบริษทั
ยอ่ยท่ีอยูใ่นช่วงชะงกักำรด ำเนินงำน บริษทัประมำณมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนจำกมูลค่ำท่ีสูงกวำ่ระหวำ่งมูลค่ำจำกกำร
ใชต้ำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้และมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยของสินทรัพย ์

ทั้งน้ี มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยไ์ดป้ระมำณโดยใชผู้ป้ระเมินรำคำอิสระท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยป์ระมำณข้ึนโดย
ผูบ้ริหำรของบริษทั 

- ประมำณกำรค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

บริษทัประมำณมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม เพื่อพิจำรณำกำรบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ย
ค่ำ โดยผูบ้ริหำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลด
ก่อนค ำนวณภำษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำม
เส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพยอ่ื์น จะพิจำรณำ
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

-  มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและท่ีดิน 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและท่ีดินของกลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมเพื่อวตัถุประสงค์ในกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมประมำณโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำและขอ้มูลท่ีใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ
กำรลงทุนและท่ีดินไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 20 และ 21 

- สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีซ่ึงค ำนวณข้ึนจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว ณ วนัท่ีในงบ
กำรเงินระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น โดย
ผูบ้ริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรในกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในอนำคตของกลุ่มบริษทั บริษทัจะรับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเฉพำะส่วนท่ีผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัพิจำรณำวำ่มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่นอนวำ่บริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
จ ำนวนนั้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 30) 

6. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
6.1 รำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ 21,868  13,597  7,412  1,429 
โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (73,875)  -  (73,875)  - 
โอนสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ชด้  ำเนินงำนเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -  234  -  - 
โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20,957  -  8,717  - 
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 450  -  450  - 
โอนเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  775,320 
โอนเงินให้กูย้มืระยะสั้นเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  3,707 
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6.2 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 
2564 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ยอด  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอด 
 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  ที่ไม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที่  

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงนิ    31 ตุลำคม 
 2563      2564 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,912,515  (929,740)  (841)  5,981,934 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 7,100  -  -  7,100 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 4,852,000  1,954,380  100,068  6,906,448 
หุ้นกูร้ะยะยำว 6,995,997  (1,350,000)  1,604  5,647,601 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -  (13,065)  41,630  28,565 
รวม 18,767,612  (338,425)  142,461  18,571,648 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยอด  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอด 
 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  ที่ไม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที่  

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงนิ    31 ตุลำคม 
 2563      2564 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 4,901,000  (1,145,000)  (841)  3,755,159 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 545,500  (136,400)  -  409,100 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 4,852,000  1,583,000  100,068  6,535,068 
หุ้นกูร้ะยะยำว 6,995,997  (1,350,000)  1,604  5,647,601 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -  (62,260)  368,413  306,153 
รวม 17,294,497  (1,110,660)  469,244  16,653,081 

2563 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ยอด  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอด 
 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  ที่ไม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที่  

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงนิ    31 ตุลำคม 
 2562      2563 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 4,880,138  2,023,370  9,007  6,912,515 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 3,400  3,700  -  7,100 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 6,749,000  (1,897,000)  -  4,852,000 
หุ้นกูร้ะยะยำว 10,493,600  (3,500,000)  2,397  6,995,997 
รวม 22,126,138  (3,369,930)  11,404  18,767,612 

 



 

                                                                         รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 

184 

 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอด  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอด 
 ณ วนัที ่  จำกกจิกรรม  ทีไ่ม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที ่ 

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงนิ    31 ตุลำคม 
 2562      2563 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 2,465,992  2,426,000  9,008  4,901,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 442,600  102,900  -  545,500 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 6,749,000  (1,897,000)  -  4,852,000 
หุน้กูร้ะยะยำว 10,493,600  (3,500,000)  2,397  6,995,997 

รวม 20,151,192  (2,868,100)  11,405  17,294,497 

6.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

เงินสด 961  2,998  182  1,418 
เงินฝำกธนำคำรแบบกระแสรำยวนั 16,336  3,339  1,068  (3,174) 
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ 46,248  131,392  5,843  13,442 
เงินฝำกระหวำ่งทำง 160,519  -  -  - 

รวม 224,064  137,729  7,093  11,686 

7. รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั หรือ
มีกรรมกำรร่วมกนั ยอดคงเหลือและรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีส ำคญัระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ยกบับุคคลและกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

7.1 ยอดคงเหลือท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

   หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทของยอดคงเหลือ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  224.72  208.37 
บริษทัร่วม 0.48  1.59  0.48  1.19 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 91.90  48.41  35.49  0.34 

รวม 92.38  50.00  260.69  209.90 
        
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงินหมุนเวียน (ดูหมำยเหตุขอ้ 9)        

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19.34  20.00  -  - 
        
เงินให้กูย้มืระยะสั้น  
 (รวมส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
 ภำยในหน่ึงปี) (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) 

       

บริษทัยอ่ย -  -  1,034.42  2,161.87   
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   หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทของยอดคงเหลือ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  105.01  37.61 
บริษทัร่วม      5.50  5.50  5.50  5.50 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.80  0.91  0.45  0.50 

รวม 6.30  6.41  110.96  43.61 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
ภำยในหน่ึงปี        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 361.25  360.60  -  - 

        
เงินให้กูย้มืระยะยำว 
 (ไม่รวมส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ซ่ึงแสดงรวมอยู่
ในเงินให้กูย้มืระยะสั้น) 

       

บริษทัยอ่ย -  -  2,358.00  1,979.50 
        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  3.27  3.29 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  0.02  -  - 

รวม 0.02  0.02  3.27  3.29 
        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  70.39  130.52 
บริษทัร่วม 2.16  0.32  1.62  - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20.15  46.35  -  7.07 

รวม 22.31  46.67  72.01  137.59 
        
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนคำ้งจ่ำย (รวมอยูใ่นเจำ้หน้ีอ่ืน)        

บริษทัยอ่ย -  -  0.03  0.15 
        
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี        

บริษทัยอ่ย -  -  34.72  - 
        
เงินกูย้มืระยะสั้น        

บริษทัยอ่ย -  -  402.00  538.40 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.10  7.10  7.10  7.10 

รวม 7.10  7.10  409.10  545.50 
        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  0.04  0.04 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  0.02  -  - 

รวม 0.02  0.02  0.04  0.04 
        
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ        

บริษทัยอ่ย -  -  256.23  - 
        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  0.47  0.47 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.04  1.19  1.04  1.19 

รวม 1.04  1.19  1.51  1.66 
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ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 เ งินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทย่อย เป็นเงินให้กู ้ยืมในรูป 
ตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.19 - 2.90 ต่อปี และร้อยละ 1.40 - 
3.97 ต่อปี ตำมล ำดบั  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย เป็นเงินใหกู้ย้มืครบก ำหนดช ำระ
คืนภำยในปี 2565 - 2570 คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.03 - 3.90 ต่อปี และร้อยละ 2.03 - 3.97 ต่อปี ตำมล ำดบั 
 

ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัย่อยและกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั เป็น
เงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 0.80 ต่อปี และร้อยละ 
1.22 - 1.30 ต่อปี ตำมล ำดบั 

7.2 รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร        

บริษทัยอ่ย -  -  1,605.14  2,160.00 
บริษทัร่วม 0.13  -  -  - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,170.57  1,335.66  478.23  525.75 

รวม 1,170.70  1,335.66  2,083.37  2,685.75 
        
ตน้ทุนขำยและกำรให้บริกำร        

บริษทัยอ่ย -  -  836.67  1,590.34 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19.65  19.06  -  - 

รวม 19.65  19.06  836.67  1.590.34 
        
รำยไดด้อกเบ้ียจำกสญัญำเช่ำกำรเงิน        

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19.34  20.00  -  - 
        
รำยไดอ่ื้น        

บริษทัยอ่ย -  -  163.80  139.81 
บริษทัร่วม 66.64  30.54  61.93  28.39 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.59  15.09  5.09  8.48 

รวม 75.23  45.63  230.82  176.68 
        
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย        

บริษทัยอ่ย -  -  25.81  8.35 
บริษทัร่วม 9.19  23.12  4.78  6.10 

รวม 9.19  23.12  30.59  14.45 
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หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        

บริษทัยอ่ย -  -  0.18  3.07 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16.32  15.87  6.62  6.73 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16.78  10.92  15.30  9.85 

รวม 33.10  26.79  22.10  19.65 
        
ตน้ทุนทำงกำรเงิน        

บริษทัยอ่ย -  -  26.74  7.54 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.03  -  0.03  - 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.04  0.07  0.04  0.07 

รวม 0.07  0.07  26.81  7.61 
        
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 90.17  142.00  42.46  58.69 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 3.15  0.40  1.32  0.19 

รวม 93.32  142.40  43.78  58.88 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งกนั 
- กำรซ้ือ-ขำยน ้ำตำลทรำยดิบระหวำ่งกนัในกลุ่มบริษทั ก ำหนดรำคำเดียวกนักบัสัญญำซ้ือขำยน ้ำตำล

ทรำยกบัลูกคำ้ 

- กรณีสัญญำซ้ือขำยน ้ ำตำลทรำยท่ีจดัท ำในนำมของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไดจ้ดัสรรปริมำณกำรขำยในแต่
ละบริษทัแลว้ หำกบริษทัใดในกลุ่มมีน ้ ำตำลทรำยไม่พอขำย จะซ้ือสินคำ้จำกบริษทัในกลุ่มด้วย
รำคำเดียวกนักบัสัญญำซ้ือ-ขำยน ้ำตำลทรำยดงักล่ำว 

- สินคำ้อ่ืนๆ (นอกเหนือจำกน ้ ำตำลทรำย) ท่ีซ้ือ-ขำยระหวำ่งกนัใช้รำคำตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนัซ่ึง
สูงกวำ่รำคำทุน 

- รำคำซ้ือ-ขำยสินทรัพยก์บักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงสูงกวำ่รำคำทุนหรือ
รำคำตลำดตำมแต่ละประเภทของสินทรัพย ์

- รำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดุส้ินเปลืองเป็นไปตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงสูงกวำ่รำคำทุน 

- รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำท่ีดินแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นไปตำมสัญญำเช่ำ ซ่ึงมีอำยุ 30 ปี นบัแต่วนัท่ี 
25 มกรำคม 2548 ถึงวนัท่ี 24 มกรำคม 2578 อตัรำค่ำเช่ำปีละ 0.11 ลำ้นบำท และเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
ทุกๆ 3 ปี เม่ือครบก ำหนดสัญญำ กรรมสิทธ์ิในบรรดำส่ิงปลูกสร้ำงทั้งหมดท่ีไดก่้อสร้ำงในท่ีดินท่ี
เช่ำจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่ำ 
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- รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรมีอำยสุัญญำเช่ำ 1 - 3 ปี ซ่ึงเป็นไปตำมรำคำท่ีตกลง
ร่วมกนั 

- รำยไดค้่ำบริกำร รำยไดอ่ื้น และค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั เป็นไปตำมรำคำปกติท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

- ค่ำฝำกสินคำ้คิดตำมปริมำณสินคำ้และระยะเวลำกำรฝำกซ่ึงเป็นไปตำมรำคำตลำด 

- ค่ำใชจ่้ำยท่ีจ่ำยแทนกนัจะเรียกเก็บตำมท่ีจ่ำยจริง 

7.3 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั นอกเหนือจำกบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 

รำยช่ือบริษทั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ เกีย่วข้องโดย 
 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ  ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
 บริษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จ  ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
 บริษทั รำชำเซรำมิค จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั รำชำชูรส จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
      บริษทั พี เอม็ ที พรีเชียส กรุ๊ป จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหำรบำงท่ำนร่วมกนั 
 นิติบุคคลอำคำรชุด เค เอส แอล ทำวเวอร์  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจำ้ของร่วมในอำคำรชุด 
 บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำรบำงท่ำนร่วมกนั 

 บริษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จ  ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหำรบำงท่ำนร่วมกนั 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัขำ้งตน้ทั้งหมดเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

นอกจำกนั้นมีบริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ ำกัด ซ่ึงไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรของกลุ่มบริษัท 
แต่เป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมกำรของบริษทั ประจวบอุตสำหกรรม จ ำกดั บำงท่ำนเป็น
กรรมกำรในบริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดด้ิง จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั น ้ ำตำลขอนแก่น 
จ ำกดั (มหำชน) 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน   
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้  549,612  306,535  303,530  216,455 
ลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวียน 248,747  248,503  215,300    141,423 
ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 132,794  446,728  64,113  246,617 
ลูกหน้ีอ่ืน 15,621  9,897  188,740  62,873 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 30,989  23,684  22,040  18,124 
เงินทดรองจ่ำย 9,538  1,178  301  394 
รำยไดค้ำ้งรับ 76,793  166,106  136,683  61,548 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  1,064,094  1,202,631  930,707  747,434 
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8.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90,988  48,077  74,890  149,351 
กิจกำรอ่ืน 458,624  258,458  228,640  67,104 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้  549,612  306,535  303,530  216,455 

กำรวเิครำะห์อำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

8.1.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 90,988  48,077  74,890  136,924 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน -  -  -  12,427 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90,988  48,077  74,890  149,351 

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเช่ือแก่ลูกคำ้ ซ่ึงเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัและบริษทัย่อย  มี
ระยะเวลำตั้งแต่ 7 วนัถึง 90 วนั 

8.1.2 ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล        
ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 140,083  118,065  53,097  26,721 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 54,653  45,346  16,745  7,657 

รวม 194,736  163,411  69,842  34,378 
        

ลูกหน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 161,747  32,726  158,798  32,726 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 200  -  -  - 

รวม 161,947  32,726  158,798  32,726 
รวมธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย 
 และกำกน ้ำตำล 356,683 

 
196,137 

 
228,640 

 
67,104 

        
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ        

ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 61,295  21,576  -  - 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 35,323  28,651  -  - 

รวมธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 96,618  50,227  -  - 
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หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ธุรกิจอ่ืน        

ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,650  1,436  -  - 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 2,267  5,312  -  - 
เกินก ำหนดช ำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 880  2,014  -  - 
เกินก ำหนดช ำระ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 465  3,068  -  - 
เกินก ำหนดช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน 61  264  -  - 

รวมธุรกิจอ่ืน 5,323  12,094  -  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 458,624  258,458  228,640  67,104 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลำตั้งแต่ 7 วนัถึง 30 วนั 

8.2 ลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวยีน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีค่ำออ้ย        
ฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 35,353  - fd                          22,190  - 
ฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 42,915  60,021  5,036  9,479 
ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 58,513  67,002  10,471  11,066 
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 13,619  15,872  5,758  5,890 
ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 19,785  22,225  6,559  7,897 
ฤดูกำรผลิตก่อนปี 2559/2560 158,402  164,731  35,766  37,955 

รวมลูกหน้ีค่ำออ้ย 328,587  329,851  85,780  72,287 
เงินทดรองจ่ำยค่ำออ้ย        

ฤดูกำรผลิตปี 2564/2565 248,747  -  215,300  - 
ฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 -  136,853  -  116,248 
รวมเงินทดรองจ่ำยค่ำออ้ย 248,747  136,853  215,300  116,248 

ลูกหน้ีค่ำน ้ำมนั ค่ำปุ๋ยและบริกำรอ่ืน 18,016  19,061  16,128  17,014 
รวม 595,350  485,765  317,208  205,549 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/        
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (207,676)  (126,339)  (37,883)  (48,246) 

รวมลูกหน้ีชำวไร่ 387,674  359,426  279,325  157,303 
หกั  ส่วนท่ีคำดวำ่จะไดรั้บช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี (138,927)  (110,923)  (64,025)  (15,880) 

รวมลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวียน 248,747  248,503  215,300  141,423 

ลูกหน้ีค่ำออ้ยเป็นลูกหน้ีชำวไร่ท่ียงัคำ้งส่งออ้ยตำมสัญญำ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 



 

                                                                         รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 

191 

 

8.3 ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำออ้ย 1,245,584  1,272,902  726,439  753,500 
ลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและ        
   จ  ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 533,822  533,074  311,331  310,700 
รวม 1,779,406  1,805,976  1,037,770  1,064,200 
หกั เงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและ        
            จ  ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย  (44,628)  -  (33,107)  - 
หกักลบ เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียจำกกองทุนออ้ย        
                 และน ้ำตำลทรำย (1,031,438)  (1,029,349)  (627,916)  (626,655) 
              เงินน ำส่งเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย (570,546)  (329,899)  (312,634)  (190,928) 
รวมลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำยหมุนเวียน 132,794  446,728  64,113  246,617 

ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยแสดงมูลค่ำตำมเงินชดเชยท่ีบริษทัและบริษทัย่อยคำดวำ่จะไดรั้บชดเชย
จำกกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย เน่ืองจำกในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 และ 2561/2562 รำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ย
และผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยขั้นสุดทำ้ยจะต ่ำกว่ำขั้นตน้ ซ่ึงตำมพระรำชบญัญติัออ้ย
และน ้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 มำตรำ 56 ก ำหนดให้กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยจ่ำยเงินชดเชยค่ำออ้ยและเงิน
ชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยให้แก่บริษทัและบริษทัย่อยเท่ำกบัส่วนต่ำงดงักล่ำว 
โดยชำวไร่ออ้ยไม่ตอ้งส่งคืนค่ำออ้ยท่ีไดรั้บเกิน  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้กำรหักกลบเงินน ำส่งเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยท่ี
บริษทัและบริษทัยอ่ยคำ้งช ำระกบัลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยตำมมติกำรประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วนัท่ี 28 ตุลำคม 2563 และผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยไดค้ำดกำรณ์ว่ำในรอบปีบญัชีถดัไป กองทุน
ออ้ยและน ้ำตำลทรำยจะสำมำรถสรุปกำรค ำนวณและช ำระเงินชดเชยค่ำออ้ยและเงินชดเชยค่ำผลตอบแทน
กำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยทั้งหมดใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ยได ้ดงันั้นจึงไดจ้ดัประเภทเป็นลูกหน้ีกองทุน
ออ้ยและน ้ำตำลทรำยท่ีเหลือจำกกำรหกักลบ เป็นส่วนท่ีจะไดรั้บช ำระภำยในหน่ึงปี 

เม่ือวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2564 คณะกรรมกำรส ำนักงำนกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยได้มีมติและอนุมติักำร
ช ำระเงินชดเชยค่ำออ้ยและเงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย ส ำหรับฤดูกำลผลิตปี 
2560/2561 ให้กบับริษทัและบริษทัย่อยโดยกำรน ำเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียจ่ำยของส ำนกังำนกองทุน
ออ้ยและน ้ ำตำลทรำยภำยใตโ้ครงกำรสินเช่ือเพื่อเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินให้กบัโรงงำนน ้ ำตำลท่ีบริษทั
และบริษทัยอ่ยคำ้งช ำระมำหกักลบลบหน้ีกบัเงินชดเชยดงักล่ำว ทั้งน้ีมีเงินชดเชยคงเหลือจำกกำรหกักลบลบ
หน้ีซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บช ำระเงินชดเชยดงักล่ำวทั้งจ  ำนวนแลว้ในวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564 
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เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2564 คณะกรรมกำรส ำนักงำนกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยได้มีมติและอนุมติักำร
ช ำระเงินชดเชยค่ำออ้ยและเงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย ส ำหรับฤดูกำลผลิตปี 
2561/2562 ให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ยโดยกำรหกักลบลบหน้ีกบัเงินตำมมำตรำ 57 แห่งพระรำชบญัญติัออ้ย
และน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 จ  ำนวน 19.05 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
และจ ำนวน 37.67 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม  

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2564 คณะกรรมกำรส ำนกังำนกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยไดมี้มติเรียกเก็บเงินเขำ้
กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย เพื่อใชด้ ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคข์องกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2563 
ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 ในอตัรำตนัละ 20 บำท/ตนัออ้ย โดยใหห้กักลบลบหน้ีใหแ้ก่บริษทัและบริษทั
ยอ่ยไปจนกวำ่ยอดหน้ีท่ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลคำ้งช ำระคืนแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะหมด 

9. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำกำรเงินหมุนเวยีน 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท ำสัญญำเช่ำกำรเงินเพื่อให้เช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และ
เคร่ืองจกัรซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงโดยกิจกำรท่ี
เ ก่ี ยวข้องกันสำมำรถ ซ้ื อท รัพย์ สิ นนั้ นภำยในระยะ เวลำไม่ เ กิ น  5 ปี  นับตั้ งแ ต่ ว ันท ำสั ญญำ  
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มียอดคงเหลือดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 2564  2563 
ภำยใน 1 ปี 19,350  19,350 

เกินกวำ่ 1 - 5 ปี 427,990  447,340 

 447,340  466,690 

หกั  รำยไดท้ำงกำรเงินรอกำรรับรู้ (66,752)  (86,090) 

 380,588  380,600 

หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี (ดูหมำยเหตุขอ้ 7.1) (19,337)  (19,999) 

รวม 361,251  360,601 
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10. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(ดูหมำยเหตุขอ้ 7.1) 

 
- 

  
- 

  
934,416 

  
1,099,432 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 468,385  585,617  232,664  296,363 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี        

(ดูหมำยเหตุขอ้ 7.1) -  -  100,000  1,062,440 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรอ่ืนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี 13,297  1,333  13,297  1,333 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี 106,753  198,884  41,798  31,563 

รวมเงินให้กูย้มืระยะสั้น 588,435  785,834  1,322,175  2,491,131 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่ชำวไร่ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 ในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 401.01 ลำ้นบำท และ 
526.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 232.66 ลำ้นบำท และ 296.36 ลำ้นบำท 
เป็นกำรให้กูย้ืมในรูปกำรรับซ้ือลดเช็คส ำหรับเช็คลงวนัท่ีล่วงหนำ้ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยออกให้แก่ชำวไร่ใน
กำรรับซ้ือออ้ย โดยชำวไร่น ำมำขำยลดให้กบับริษทัและบริษทัย่อยซ่ึงมีกำรคิดดอกเบ้ียในอตัรำอำ้งอิงกบัอตัรำ
ดอกเบ้ียเงินกูข้องธนำคำรพำณิชยโ์ดยเฉล่ีย ส่วนท่ีเหลือในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 67.37 ลำ้นบำท และ 59.43 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นเงินจ่ำยล่วงหนำ้ใหแ้ก่ชำวไร่เพื่อสนบัสนุนกำรปลูกออ้ยโดยมีขอ้ก ำหนดและเง่ือนไข
บำงประกำรและมีกำรคิดดอกเบ้ียในอตัรำอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินกูข้องธนำคำรพำณิชย ์

11. สินค้ำคงเหลือ  
สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 1,997,480  1,344,941  1,137,138  873,845 
ปุ๋ ยอินทรีย ์ 5,253  23,863  -  - 
กำกออ้ย 146,410  142,587  -  - 
ตน้ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 119,750  119,750  -  - 
วสัดุโรงงำน 64,540  71,998  15,574  48,968 
อะไหล่เพ่ือกำรซ่อมแซม 398,471  427,366  118,414  259,369 
 2,731,904  2,130,505  1,271,126  1,182,182 
หกั ค่ำเผ่ือสินคำ้เส่ือมสภำพหรือลำ้สมยั (22,876)  (25,324)  (1,243)  (5,480) 

ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ (1,591)  (55,883)  -  (55,883) 
รวมสินคำ้คงเหลือ  2,707,437  2,049,298  1,269,883  1,120,819 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมสภำพหรือลำ้สมยั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ยอดยกมำตน้ปี  (25,324)  (21,943)  (5,480)  (2,981) 
บวก (เพ่ิมข้ึน) ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งปี - บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับปี 2,448  (3,381)  4,237  (2,499) 
ยอดคงเหลือปลำยปี  (22,876)  (25,324)  (1,243)  (5,480) 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ยอดยกมำตน้ปี  (55,883)  (51,373)  (55,883)  (50,018) 
บวก โอนกลบั (เพ่ิมข้ึน) ระหวำ่งปี - บนัทึกเป็นตน้ทุนขำยส ำหรับปี 54,292  (4,510)  55,883  (5,865) 
ยอดคงเหลือปลำยปี  (1,591)  (55,883)  -  (55,883) 

12. สินทรัพย์ชีวภำพหมุนเวยีน 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยชี์วภำพหมุนเวยีน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 41,680  52,368  4,684  2,537 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรม (5,414)  (37,059)  190  2,165 
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกกำรปลูกในระหวำ่งปี 55,868  75,715  216  3,323 
ลดลงเน่ืองจำกกำรเก็บเก่ียวในระหวำ่งปี (45,646)  (47,559)  (4,982)  (2,272) 
ขำดทุนจำกออ้ยเสียหำย (108)  (1,785)  (108)  (1,069) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 46,380  41,680  -  4,684 

กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยชี์วภำพค ำนวณโดยใชว้ิธีอำ้งอิงจำกรำคำมูลค่ำยุติธรรมหกั
ตน้ทุนในกำรขำย กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนและกำรประมำณกำรบำง
ประกำรเก่ียวกบัรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยส ำหรับฤดูกำลถดัไป ระดบัควำมหวำน และปริมำณออ้ย กำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมดงักล่ำวจดัเป็นล ำดบัชั้นท่ี 3 
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13. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมุนเวียน  ไม่หมุนเวียน  หมุนเวียน  ไม่หมุนเวียน 

        
เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีเลือกก ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

       

ตรำสำรทุนท่ีอยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด -  165,309  -  165,309 
        
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน 

       

เงินลงทุนทัว่ไป -  797  -  327 
        
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย        
เงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนดระยะเวลำมำกกวำ่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 267  -  -  - 
พนัธบตัร -  6,777  -  - 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 267  172,883  -  165,636 

14. เงินลงทุนเผ่ือขำย 
เงินลงทุนเผือ่ขำย ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 อตัรำของกำรถือหุ้น    
 ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ร้อยละ         
หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด - หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย           
-  บริษทั มดั แอนด ์ฮำวด ์จ  ำกดั (มหำชน) 

(เดิมช่ือ “บริษทั มดัแมน จ ำกดั (มหำชน)”)  
 7.46   432,952    432,952  

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรม     (283,387)    (283,387)  
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย     149,565    149,565  

มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขำย เป็นรำคำเสนอซ้ือในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบั
ท่ี 1 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 เงินลงทุนเผื่อขำยไดจ้ดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน เพื่อให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวกบักลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

งบกำรเงินรวม 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน 2564  2563 
   ร้อยละ ร้อยละ เงนิลงทุน  เงนิปันผล  เงนิลงทุน  เงนิปันผล 
 2564 2563 2564 2563 วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส ำหรับปี  วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส ำหรับปี 
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  555,066  15,978  90,267  541,561  14,608 
บริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง จ ำกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061  -  2,061  2,061  - 
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั* 300,000 300,000 0.62 0.62 1,855  1,855  -  1,855  1,855  - 
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)* 398,664 398,664 0.07 0.07 391  85  54  391  140  52 
บริษทั ที เอส คลงัสินคำ้ จ ำกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  317  -  509  317  101 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ ำกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508  -  40,508  40,508  - 
บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 2,532,000 2,532,000 40.00 40.00 3,244,868  4,050,023  40,512  3,244,868  3,686,759  - 

รวม     3,380,459  4,649,915  56,544  3,380,459  4,273,201  14,761 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน เงนิลงทุนวธีิรำคำทุน  เงนิปันผล 
   ร้อยละ ร้อยละ     ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลำคม 
 2564 2563 2564 2563 2564  2563  2564  2563 
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  90,267  15,978  14,608 
บริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง จ ำกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061  -  - 
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั* 300,000 300,000 0.62 0.62 1,855  1,855  -  - 
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)* 398,664 398,664 0.07 0.07 391  391  54  52 
บริษทั ที เอส คลงัสินคำ้ จ ำกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509 63 -  101 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ ำกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508  -  - 
บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 2,532,000 2,532,000 40.00 40.00 3,244,868  3,244,868  40,512  - 

รวม     3,380,459  3,380,459  56,544  14,761 

* บริษทัร่วมโดยพิจำรณำจำกกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญัของบริษทัต่อบริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งน้ี  

สรุปขอ้มูลฐำนะทำงกำรเงินของบริษทัร่วมและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้ำนบำท 

 สัดส่วน
ควำมเป็น
เจ้ำของ 
(ร้อยละ) 

  
สินทรัพย์
หมุนเวยีน 

  
สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวยีน 

  
สินทรัพย์
รวม 

  
หนีสิ้น

หมุนเวยีน 

  
หนีสิ้น 

ไม่หมุนเวยีน 

  
หนีสิ้นรวม 

  
รำยได้ 
รวม 

  
ค่ำใช้จ่ำย 
รวม 

  
ก ำไร  

2564                    
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ  ำกดั (มหำชน)* 23.82  841  3,887  4,728  434  474  908  2,149  1,959  190 
บริษทั บีบีจีไอ จ  ำกดั (มหำชน)* 40.00  3,854  9,784  13,638  2,759  3,670  6,429  14,573  13,112  1,461 
                    
2563                    
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ  ำกดั (มหำชน)* 23.82  1,135  4,017  5,152  885  507  1,392  2,302  2,149  153 
บริษทั บีบีจีไอ จ  ำกดั (มหำชน)* 40.00  2,679  9,193  11,872  3,545  2,225  5,770  11,365  10,443  922 

* บริษทัร่วมดงักล่ำวมีรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  

ตำมรำยงำนคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 9/2564 ของบริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2564 มีมติอนุมติั
ให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ในอตัรำหุ้นละ 0.79 บำท ซ่ึงมี
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 8 ธนัวำคม 2564 
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บริษทัได้ประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยใช้กำรประมำณกำรมูลค่ำท่ีจะได้รับคืนของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำก
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม 

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน เงนิลงทุนวธีิรำคำทุน  เงนิปันผล 
  ร้อยละ ร้อยละ     ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลำคม 

 2564 2563 2564 2563 2564  2563  2564  2563 
บริษทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 1,000,000 1,000,000 95.78 95.78 834,394  834,394  -  - 
บริษทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 600,000 600,000 90.21 90.21 523,337  523,337  -  - 
บริษทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี จ ำกดั 500,000 500,000 98.61 98.61 569,284  569,284  -  - 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั 840,000 840,000 40.77 40.77 319,134  319,134  -  - 
บริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต เทรดด้ิง จ ำกดั 20,000 20,000 33.88 33.88 6,775  6,775  1,016  1,016 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส์ จ ำกดั 480,000 480,000 100.00 100.00 479,119  479,119  60,000  - 
บริษทั โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 800,000 800,000 100.00 100.00 799,972  799,972  319,989  479,983 
บริษทั เคเอสแอล. อะโกรแอนด ์เทรดด้ิง จ ำกดั 300,000 300,000 100.00 100.00 300,000  300,000  -  - 
บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ำกดั 250 250 100.00 100.00 250  250  -  - 
บริษทั คุณชวน จ ำกดั 1,000 - 99.97 - 1,000  -  -  - 
บริษทั น ้ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั 687,727 687,727 98.00 98.00 674,178  674,178  -  - 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited*  1,946,687 1,946,687 88.02 88.02 1,711,616  1,711,616  -  - 
Wynn In Trading Co., Ltd.* 487,497 487,497 100.00 100.00 487,497  487,497  -  - 
     รวม     6,706,556  6,705,556  381,005  480,999 
หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน     (2,092,710)  (2,133,209)  -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      4,613,846  4,572,347  381,005  480,999 

* เป็นบริษทัย่อยในต่ำงประเทศ ซ่ึงรวมถึง Koh Kong Plantation Company Limited ซ่ึงบริษทัถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co ., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 80     โดย Koh 
Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Company Limited มีข้อก ำหนดให้เลิกกิจกำรหำกมีผลขำดทุนเกินกว่ำร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และ
ไม่สำมำรถแก้ไขกำรขำดทุนดังกล่ำว ได้ภำยใน 1 ปี  ทั้ ง น้ี ณ ว ันที่  31 ตุลำคม 2564 ผลขำดทุนของ Koh Kong Plantation Company Limited เ กินกว่ำร้อยละ 75 ของทุนจด
ทะเบียน ซ่ึงผู ้บริหำรของบริษัทจึงหยุดกำรด ำเนินงำนเป็นกำรชั่วครำว เพ่ือปรับโครงสร้ำงภำยในของบริษัทย่อย 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 
ยอดยกมำตน้ปี 4,572,347  4,131,385 
ลงทุนเพ่ิมใน    

บริษทั คุณชวน จ ำกดั 1,000  - 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited -  779,027 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน    
Koh Kong Sugar Industry Company Limited (39,398)  (240,619) 
Wynn In Trading Co., Ltd. (5,714)  (97,446) 

โอนกลบัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน    
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส์ จ ำกดั 5,884  - 
บริษทั น ้ ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั 79,727  - 

ยอดคงเหลือปลำยปี 4,613,846  4,572,347 



 

                                                                         รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 

198 

 

เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2563-2564 อนุมติัให้มีกำรจดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ คือ บริษทั คุณชวน จ ำกดั เพื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัวิสำหกิจเพื่อสังคม โดยมีทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท (จ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท) ซ่ึงไดมี้กำรเรียกและรับช ำระค่ำ
หุ้นแล้ว มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 999,700 บำท บริษทัย่อยดงักล่ำวได้จดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบั
กระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2564 โดยบริษทัลงทุนโดยตรงร้อยละ 99.97 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 บริษทั Koh Kong Sugar Industry Company Limited ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุน
อีกจ ำนวน 24,120,000 ดอลลำร์สหรัฐ โดยออกหุ้นเพิ่มจ ำนวน 67 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 360,000 ดอลลำร์สหรัฐ เพื่อ
ลดผลขำดทุนสะสม โดยบริษทัไดจ่้ำยค่ำหุ้นเพิ่มทุนทั้งจ  ำนวนดงักล่ำวดว้ยกำรหกักลบกบัเงินให้กูย้ืมระยะยำว
แก่บริษทัย่อยดังกล่ำว และบริษทั Koh Kong Plantation Company Limited ด ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุน
จ ำนวน 15,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ เพื่อลดผลขำดทุนสะสม โดยลดมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ำกมูลค่ำหุ้นละ 300,000 
ดอลลำร์สหรัฐ เหลือมูลค่ำหุน้ละ 150,000 ดอลลำร์สหรัฐ  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 บริษทัไดป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั Koh Kong Sugar Industry 
Company Limited และ Wynn In Trading Co., Ltd. โดยให้ผูป้ระเมินอิสระท ำกำรประเมินทรัพยสิ์นท่ีก่อให้เกิด
กระแสเงินสดในอนำคต และบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวรวมเป็นจ ำนวน
เงิน 45.11 ลำ้นบำท และ 338.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ตุลำคม 2564 และ 2563 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 บริษทัไดป้ระเมินมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทั เคเอสแอล แมท
ทีเรียล ซัพพลำยส์ จ  ำกดั และบริษทั น ้ ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั จำกมูลค่ำกำรใชสิ้นทรัพยด์ว้ยวิธีประมำณ
กำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย ์ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนสูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี ดงันั้น บริษทัจึงบนัทึกโอนกลบัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวเป็น
จ ำนวนเงิน 85.61 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุด 31 ตุลำคม 2564 
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17. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 อตัรำของกำรถือหุ้น    
 ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ร้อยละ         
  เงินลงทุนทัว่ไป           

-  บริษทั ออ้ยและน ้ำตำลไทย จ ำกดั  3.93      787    323  
-  บริษทั ไทยชูกำร์ มิลเลอร์ จ  ำกดั  7.36    10    4  

รวม     797    327  
ตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนด - พนัธบตัรรัฐบำล     6,749    -  
บวก ส่วนต ่ำมูลค่ำพนัธบตัรตดัจ ำหน่ำย     5    -  

สุทธิ     6,754    -  
รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน      7,551    327  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืนได้จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวกบักลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

18. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีไ้ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

      หน่วย : พนับำท  

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 27,132  23,099  3,928  7,286 
ลูกหน้ีชำวไร่  346,603  237,262  101,907  64,126 

            รวม 373,735  260,361  105,835  71,412 
หกั  ค่ำเผ่ือผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/        

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (226,371)  (143,434)  (41,810)  (54,284) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 147,364  116,927  64,025  17,128 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของบญัชีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่
หมุนเวยีนอ่ืน มีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ยอดยกมำตน้ปี (143,434)  (54,284)  
(ส ำรอง) โอนกลบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (84,262)  12,448  
ตดัจ ำหน่ำย 1,325  26  
ยอดคงเหลือปลำยปี (226,371)  (41,810)  

 
19. เงินให้กู้ยืมระยะยำว 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย   -  -  2,458,000  3,041,940 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 57,297  1,333  57,297  1,333 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 428,319  448,134  126,532  126,647 
รวม 485,616  449,467  2,641,829  3,169,920 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/        
   ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (228,942)  (104,903)  (17,213)  (15,411) 

หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี         
(แสดงรวมอยูใ่นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ดูหมำยเหตุขอ้ 10) (120,050)  (200,217)  (155,095)  (1,095,336) 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยำว 136,624  144,347  2,469,521  2,059,173 

รำยกำรเคลื่อนไหวของบญัชีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนของเงินให้กูย้ ืมระยะยำว มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ยอดยกมำตน้ปี (104,903)  (15,411)  
ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (125,165)  (1,802)  
ตดัจ ำหน่ำย 1,126  -  
ยอดคงเหลือปลำยปี (228,942)  (17,213)  
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ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 406.67 ลำ้นบำท และ 426.48 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 104.88 ลำ้นบำท และ 105.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็น
เงินให้กูย้ืมแก่ชำวไร่เพื่อซ้ือท่ีดินเพื่อกำรเพำะปลูกออ้ย และซ้ือเคร่ืองจกัรกลกำรเกษตร                      และอุปกรณ์
กำรเกษตรโดยท ำสัญญำกูร้ะยะเวลำตั้งแต่ 1 - 8 ปีข้ึนไป คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.00 ต่อปีและอตัรำร้อยละ 
7.50 ต่อปี ตำมล ำดบั ซ่ึงส่วนใหญ่มีท่ีดินและยำนพำหนะเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัและส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 
21.65 ล้ำนบำท เท่ำกนัทั้งสองปี เป็นเงินให้กู ้ยืมแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน เพื่อซ้ือเคร่ืองจกัรกลกำรเกษตรไป
เพำะปลูกออ้ยให้กบับริษทัย่อยในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงของบริษทั สัญญำเงินกูย้ืมดงักล่ำวมีอำยุ 3 - 4 ปี อตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ MLR+1.00 ต่อปี ก ำหนดให้จ่ำยช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรำยปี โดยมีเคร่ืองจกัรกล
กำรเกษตรดงักล่ำวเป็นหลกัประกนั 

20. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
รำยกำรเคล่ือนไหวของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 
2564 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ทีด่นิ  อำคำร 

และโกดงั 
 งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง 
 รวม  ทีด่นิ  อำคำร 

และโกดงั 
 รวม 

มูลค่ำยุตธิรรม:              
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 3,734,358  2,025,846  14,641  5,774,845  1,200,782  611,020  1,811,802 
ปรับปรุงและจดัประเภท 62,816  27,170  (16,112)  73,874  62,816  11,058  73,874 
ซ้ือเพิ่ม 52,687  -  1,471  54,158  44,920  -  44,920 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม              
   ของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 169,483  39,244  -  208,727  51,847  26,825  78,672 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 4,019,344  2,092,260  -  6,111,604  1,360,365  648,903  2,009,268 

2563 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ทีด่นิ  อำคำร 

และโกดงั 
 งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง 
 รวม  ทีด่นิ  อำคำร 

และโกดงั 
 รวม 

มูลค่ำยุตธิรรม:              
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 3,536,482  2,087,069  13,241  5,636,792  1,157,338  611,894  1,769,232 
ซ้ือเพิ่ม 2,944  12,504  1,400  16,848  2,944  -  2,944 
จ ำหน่ำย (1,770)  -  -  (1,770)  -  -  - 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม              
   ของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 196,702  (73,727)  -  122,975  40,500  (874)  39,626 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 3,734,358  2,025,846  14,641  5,774,845  1,200,782  611,020  1,811,802 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีรำยไดค้่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ซ่ึง
รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนรวมจ ำนวน 166.83 ลำ้นบำท และ 189.10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะ
กิจกำรจ ำนวน 45.89 ลำ้นบำท และ 45.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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มูลค่ำยุ ติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนประเมินโดยผู ้ประเมินรำคำอิสระแห่งหน่ึงท่ีได้รับ 
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ิธีคิดรำยไดด้ว้ยวธีิ
คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) และวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) ซ่ึง
เป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 

21. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์  
รำยกำรเคล่ือนไหวของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

2564 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เคร่ืองจกัร  ยำนพำหนะและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พืชเพ่ือกำร  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  เคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่ำง  ให้ผลิตผล   
         ทุ่นแรง  ส ำนักงำน  ก่อสร้ำง      

รำคำทุน:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 1,169,876  1,618,606  6,715,328  24,628,905  1,541,669  294,523  542,944  306,221  36,818,072 
ปรับปรุงและจดัประเภท (23,823)  -  (58,573)  34,572  -  304  (884)  -  (48,404) 
ซ้ือเพ่ิม 5,937  -  -  5,448  4,225  2,545  187,455  9,909  215,519 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (827)  -  -  (43,319)  (27,425)  (2,690)  -  (29,942)  (104,203) 
โอนเขำ้ (โอนออก) -  23,142  174,010  358,071  4,186  998  (560,407)  -  - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  32,434  33,452  77,911  2,540  977  -  13,743  161,057 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 1,151,163  1,674,182  6,864,217  25,061,588  1,525,195  296,657  169,108  299,931  37,042,041 

 
                 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 -  (483,490)  (1,792,605)  (10,386,361)  (1,097,513)  (262,551)  -  (282,816)  (14,305,336) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  -  16,422  (3,786)  -  -  -  -  12,636 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  (37,095)  (174,101)  (770,337)  (59,813)  (12,522)  -  (17,345)  (1,071,213) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  -  18,422  22,105  2,656  -  29,099  72,282 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  (11,611)  (7,692)  (12,798)  (1,767)  (965)  -  (10,982)  (45,815) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 -  (532,196)  (1,957,976)  (11,154,860)  (1,136,988)  (273,382)  -  (282,044)  (15,337,446) 

                  
ผลต่ำงจำกกำรตรีำคำสินทรัพย์เพิม่:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 3,782,834  -  -  -  -  -  -  -  3,782,834 
ปรับปรุงและจดัประเภท (39,021)  -  -  -  -  -  -  -  (39,021) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 3,743,813  -  -  -  -  -  -  -  3,743,813 

        
         

 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 (77,081)  (54,567)  (54,278)  (214,170)  (1,298)  -  -  (3,594)  (404,988) 
(เพ่ิมข้ึน) ลดลง -  -  -  (18,652)  -  -  -  -  (18,652) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  -  -  2  -  -  -  2 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  (3,468)  (3,044)  (8,655)  (83)  -  -  (2,761)  (18,011) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 (77,081)  (58,035)  (57,322)  (241,477)  (1,379)  -  -  (6,355)  (441,649) 

                  
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 4,817,895  1,083,951  4,848,919  13,665,251  386,828  23,275  169,108  11,532  25,006,759 
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2563 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เคร่ืองจกัร  ยำนพำหนะและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พืชเพ่ือกำร  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  เคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่ำง  ให้ผลิตผล   
         ทุ่นแรง  ส ำนักงำน  ก่อสร้ำง      

รำคำทุน:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 1,288,829  1,621,067  6,509,829  23,517,178  1,546,792  290,862  1,668,862  279,089  36,722,508 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  (773)  1,874  (29,405)  28,750  (57)  (4,484)  -  (4,095) 
ซ้ือเพ่ิม 12,159  -  -  12,711  6,339  3,876  401,210  20,098  456,393 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (131,112)  (74,649)  (35,523)  (117,999)  (46,878)  (7,712)  (25,563)  -  (439,436) 
โอนเขำ้ (โอนออก) -  56,362  222,027  1,206,517  5,092  7,083  (1,497,081)  -  - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  16,599  17,121  39,903  1,574  471  -  7,034  82,702 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 1,169,876  1,618,606  6,715,328  24,628,905  1,541,669  294,523  542,944  306,221  36,818,072 

 
                 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 -  (452,343)  (1,629,450)  (9,689,774)  (1,038,999)  (253,866)  -  (248,399)  (13,312,831) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  719  33  21,670  (22,688)  12  -  -  (254) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  (35,142)  (165,102)  (768,293)  (58,958)  (15,770)  -  (28,796)  (1,072,061) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  9,218  5,851  56,663  24,166  7,564  -  -  103,462 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  (5,942)  (3,937)  (6,627)  (1,034)  (491)  -  (5,621)  (23,652) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 -  (483,490)  (1,792,605)  (10,386,361)  (1,097,513)  (262,551)  -  (282,816)  (14,305,336) 

 
                 

ผลต่ำงจำกกำรตรีำคำสินทรัพย์เพิม่:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 2,746,015  -  -  -  -  -  -  -  2,746,015 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,038,524  -  -  -  -  -  -  -  1,038,524 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (1,705)  -  -  -  -  -  -  -  (1,705) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 3,782,834  -  -  -  -  -  -  -  3,782,834 

        
         

 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 (71,468)   (38,921)  (18,860)  (153,993)  (2,062)  -  -  (1,894)  (287,198) 
(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (5,613)  (14,337)  (34,998)  (58,101)  -  -  -  (287)  (113,336) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  -  -  833  -  -  -  833 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  (1,309)  (420)  (2,076)  (69)  -  -  (1,413)  (5,287) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 (77,081)  (54,567)  (54,278)  (214,170)  (1,298)  -  -  (3,594)  (404,988) 

                  
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 4,875,629  1,080,549  4,868,445  14,028,374  442,858  31,972  542,944  19,811  25,890,582 

                  
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลำคม              

2564               พนับำท  1,071,213 

2563               พนับำท  1,072,061 
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2564 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เคร่ืองจกัร  ยำนพำหนะ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พืชเพ่ือกำร  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  และเคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่ำง  ให้ผลิตผล   
         ทุ่นแรง  ส ำนักงำน  ก่อสร้ำง      

รำคำทุน:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 479,842  456,349  2,212,794  9,528,277  536,957  133,804  248,403  29,942  13,626,368 
ปรับปรุงและจดัประเภท (23,822)  -  (58,574)  34,575  -  (1,478)  (454)  -  (49,753) 
ซ้ือเพ่ิม 109  -  -  912  1,600  875  26,537  -  30,033 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (827)  -  -  (24,279)  (7,590)  (965)  -  (29,942)  (63,603) 

โอนเขำ้ (โอนออก) -  23,142  165,980  59,531  4,185  683  (253,521)  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 455,302  479,491  2,320,200  9,599,016  535,152  132,919  20,965  -  13,543,045 

                  
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 -  (99,994)  (538,724)  (4,068,350)  (362,644)  (116,498)  -  (28,817)  (5,215,027) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  -  16,422  (3,786)  -  1,722  -  -  14,358 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  (19,240)  (69,457)  (280,595)  (23,135)  (6,673)  -  (281)  (399,381) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  -  5,806  3,950  949  -  29,098  39,803 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 -  (119,234)  (591,759)  (4,346,925)  (381,829)  (120,500)  -  -  (5,560,247) 

                  
ผลต่ำงจำกกำรตรีำคำสินทรัพย์เพิม่:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 1,089,910  -  -  -  -  -  -  -  1,089,910 
ปรับปรุงและจดัประเภท (39,022)  -  -  -  -  -  -  -  (39,022) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 1,050,888  -  -  -  -  -  -  -  1,050,888 

                  
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 (26,549)  -  -  -  -  -  -  -  (26,549) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 (26,549)  -  -  -  -  -  -  -  (26,549) 

                  
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 1,479,641  360,257  1,728,441  5,252,091  153,323  12,419  20,965  -  9,007,137 
5 
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2563 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เคร่ืองจกัร  ยำนพำหนะ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พืชเพ่ือกำร  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  และเคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่ำง  ให้ผลิตผล   
         ทุ่นแรง  ส ำนักงำน  ก่อสร้ำง      

รำคำทุน:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 476,509  412,923  1,996,649  8,494,875  534,409  130,270  1,393,085  28,817  13,467,537 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  -  -  -  -  -  (4,484)  -  (4,484) 
ซ้ือเพ่ิม 3,333  -  -  5,221  2,428  1,979  162,205  1,125  176,291 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  (20)  -  (5,795)  (3,585)  (3,576)  -  -  (12,976) 

โอนเขำ้ (โอนออก) -  43,446  216,145  1,033,976  3,705  5,131  (1,302,403)  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 479,842  456,349  2,212,794  9,528,277  536,957  133,804  248,403  29,942  13,626,368 

                  
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 -  (82,717)  (478,177)  (3,815,908)  (341,906)  (112,410)  -  (27,748)  (4,858,866) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  (17,280)  (60,547)  (257,040)  (24,322)  (7,652)  -  (1,069)  (367,910) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  3  -  4,598  3,584  3,564  -  -  11,749 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 -  (99,994)  (538,724)  (4,068,350)  (362,644)  (116,498)  -  (28,817)  (5,215,027) 

                  
ผลต่ำงจำกกำรตรีำคำสินทรัพย์เพิม่:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 974,292  -  -  -  -  -  -  -  974,292 
เพ่ิมข้ึน 115,618  -  -  -  -  -  -  -  115,618 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 1,089,910  -  -  -  -  -  -  -  1,089,910 

                  
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 (21,337)  -  -  -  -  -  -  -  (21,337) 
(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (5,212)  -  -  -  -  -  -  -  (5,212) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 (26,549)  -  -  -  -  -  -  -  (26,549) 

                  
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 1,543,203  356,355  1,674,070  5,459,927  174,313  17,306  248,403  1,125  9,474,702 
 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลำคม             
2564             พนับำท  399,381 

2563             พนับำท  367,910 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ของบริษทัยอ่ยสองแห่งในต่ำงประเทศ ซ่ึงมีมูลค่ำตำม
บญัชีในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 381.98 ลำ้นบำท และ 372.12 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ตั้งอยูบ่นท่ีดินสัมปทำนซ่ึงเม่ือครบ
ก ำหนดสัญญำสัมปทำนแลว้กรรมสิทธ์ิจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่ำ (ดูหมำยเหตุขอ้ 38.8.3) 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 สินทรัพยร์ำคำทุนในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 6,221.06 ลำ้นบำท และ 5,435.69 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 2,939.40 ล้ำนบำท และ 2,728.09 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ไดต้ดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ทั้งจ  ำนวนแต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่
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ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 ท่ีดินบนัทึกด้วยรำคำท่ีตีใหม่มีมูลค่ำสุทธิในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 
4,817.89 ลำ้นบำท และ 4,875.63 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 1,479.64 ลำ้นบำท และ 
1,543.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินซ่ึงมีกำรประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระแห่งหน่ึงท่ี
ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบ
รำคำตลำด (Market Approach) ซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 และมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีโดย                       วธีิรำคำทุน 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 ในงบกำรเงินรวมมีจ ำนวน 1,151.16 ลำ้นบำท และ 1,169.88                ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 455.30 ลำ้นบำท และ 479.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

22. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
2564 ยอด  ผลกระทบ  เพิม่ขึน้  ผลต่ำงจำกกำร  ยอด 

 ณ วนัที่   จำกกำรน ำ     แปลงค่ำงบ  ณ วนัที่  
 1 พฤศจิกำยน  TFRS 16     กำรเงนิ  31 ตุลำคม 
 2563  มำใช้คร้ังแรก      2564 
   (ดูหมำยเหตุ       
   ขอ้ 3.2)       

รำคำทุน           
ยำนพำหนะ -  29,430  12,231  -  41,661 
สิทธิสมัปทำน -  12,758  -  811  13,569 
รวมรำคำทุน -  42,188  12,231  811  55,230 

          
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
ยำนพำหนะ -  -  (12,306)  -  (12,306) 
สิทธิสมัปทำน -  -  (166)  (9)  (175) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม -  -  (12,472)  (9)  (12,481) 

             สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ -        42,749 
 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลำคม         

2564       พนับำท  12,472 
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หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2564 ยอด  ผลกระทบ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอด 

 ณ วนัที่   จำกกำรน ำ       ณ วนัที่  
 1 พฤศจิกำยน  TFRS 16       31 ตุลำคม 
 2563  มำใช้คร้ังแรก      2564 
   (ดูหมำยเหตุ       
   ขอ้ 3.2)       

รำคำทุน           
อำคำรและโกดงั -  -        294,941  -  294,941 
เคร่ืองจกัร -  -          28,957  -  28,957 
ยำนพำหนะ -    15,133  5,271  -  20,404 
รวมรำคำทุน -  15,133  329,169  -  344,302 

          ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
อำคำรและโกดงั -  -  (36,388)  -  (36,388) 
เคร่ืองจกัร -  -  (3,620)  -  (3,620) 
ยำนพำหนะ -  -  (5,470)  -  (5,470) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม -  -  (45,478)  -  (45,478) 

             สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ -        298,824 
 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลำคม         
2564       พนับำท  45,478 

 
23. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 5,981,934  6,912,515  3,755,159  4,901,000 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 5,981,934  6,912,515  3,755,159  4,901,000 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 ตัว๋สัญญำใช้เงินเป็นกำรกูย้ืมในสกุลเงินบำท ในงบกำรเงินรวม จ ำนวน 
5,382.77 ลำ้นบำท และ 6,912.52 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 0.80 - 2.10 ต่อปี และร้อยละ 
1. 14 -  2. 35 ต่ อ ปี  ต ำ ม ล ำ ดับ  แ ล ะ ใน งบก ำ ร เ งิ น เ ฉพ ำ ะ กิ จ ก ำ ร  จ ำ น วน  3,156. 00 ล้ ำ นบ ำท  
และ 4,901.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั มีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 0.80 - 1.58 ต่อปี และร้อยละ 1.14 - 1.53 ต่อปี 
ตำมล ำดบั 
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ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 บริษทัมีตัว๋สัญญำใช้เงินเป็นกำรกูย้ืมในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยได้ท ำสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย (Cross 
Currency Swap)  เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงเต็มทั้งจ  ำนวนตลอดระยะเวลำตำมสัญญำกูย้ืม โดยบริษทัจะช ำระหน้ี
เป็นเงินจ ำนวนสุทธิ 600 ลำ้นบำท เม่ือครบก ำหนดสัญญำ และช ำระดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.03 ต่อปี 

24. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,311  26,750  41,129  42,776 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - อ่ืนๆ 309,663  595,130  161,965  315,790 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 305,215  146,844  181,813  75,940 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอ่ืน 256,711  221,372  174,832  128,379 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพย ์ 52,135  46,091  7,931  1,429 
เจำ้หน้ีอ่ืน 139,136  155,144  70,940  220,161 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,064,171  1,191,331  638,610  784,475 

25. หุ้นกู้ระยะยำว  
หุน้กูร้ะยะยำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 5,647,601  6,995,997 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,999,158)  (1,349,772) 
สุทธิ 2,648,443  5,646,225 

บริษทัออกหุ้นกูส้กุลเงินบำทชนิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่ำท่ีตรำไว ้หน่วย
ละ 1,000 บำท แก่ผูล้งทุนในวงจ ำกดั ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2564 

หุ้นกู้ 
ชุดที ่

ช่ือย่อ อำยุ ครบ 
ก ำหนด 

อตัรำ 
ดอกเบีย้ 
ต่อปี 

จ ำนวนหน่วย 
ที่ออก 

 มูลค่ำรวม ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรออก 

หุ้นกู้รอตัดจ่ำย 

สุทธิ  มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

1 KSL228A 3 ปี 19 ส.ค. 65 2.43 3,000,000  3,000,000  842  2,999,158  2,969,047 
2 KSL27DA 10 ปี 7 ธ.ค. 70 3.74 2,000,000  2,000,000  1,369  1,998,631  1,884,305 
3 KSL285A 10 ปี 3 พ.ค. 71 3.60 650,000  650,000  188  649,812  602,692 

 รวมหุ้นกูร้ะยะยำว   5,650,000  5,650,000  2,399  5,647,601  5,456,044 
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หน่วย : พนับำท 
งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2563 

หุ้นกู้ 
ชุดที ่

ช่ือย่อ อำยุ ครบ 
ก ำหนด 

อตัรำ 
ดอกเบีย้ 
ต่อปี 

จ ำนวนหน่วย 
ที่ออก 

 มูลค่ำรวม ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรออก 

หุ้นกู้รอตัดจ่ำย 

สุทธิ  มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

1 KSL215A 3 ปี 3 พ.ค. 64 2.15 1,350,000  1,350,000  228  1,349,772  1,346,325 
2 KSL228A 3 ปี 19 ส.ค. 65 2.43 3,000,000  3,000,000  1,989  2,998,011  2,935,702 
3 KSL27DA 10 ปี 7 ธ.ค. 70 3.74 2,000,000  2,000,000  1,569  1,998,431  1,938,795 
4 KSL285A 10 ปี 3 พ.ค. 71 3.60 650,000  650,000  217  649,783  620,978 

 รวมหุ้นกูร้ะยะยำว   7,000,000  7,000,000  4,003  6,995,997  6,841,800 

รำยกำรเคล่ือนไหวของหุ้นกู้ระยะยำวในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ตุลำคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 2564  2563 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 6,995,997  10,493,600 
ไถ่ถอนระหวำ่งปี (1,350,000)  (3,500,000) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้(ตดัจ ำหน่ำย) 1,604  2,397 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 5,647,601  6,995,997 

ขอ้ปฏิบติัอ่ืนท่ีส ำคญัตำมขอ้ก ำหนดในกำรออกหุ้นกู ้มีดงัน้ี 
- บริษทัตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ตุลำคมของ

ทุกปีไม่เกินกวำ่ 2 : 1 ตลอดอำยขุองหุน้กู ้

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 บริษทัด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นไป
ตำมเง่ือนไข (ดูหมำยเหตุขอ้ 34) 

- บริษทัตอ้งจดัล ำดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกูต้ลอดอำยุของหุ้นกู ้กรณีท่ีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกู้
อยู่ต  ่ ำกว่ำอันดับควำมน่ำเช่ือถือของบริษัท ณ ขณะนั้ น บริษัทต้องด ำเนินกำรจัดหำทรัพย์สินไปเป็น
หลกัประกนัให้กบัผูถื้อหุ้นกูห้รือด ำเนินกำรใดๆ เพื่อแกไ้ขอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกูใ้ห้อยู่ในอนัดบั
เดียวกนัหรือดีกวำ่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุน้กูไ้ม่ต  ่ำกวำ่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั 
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26. เงินกู้ยืมระยะยำว  
เงินกูย้มืระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ยเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี 

     หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

เงินกูย้มืระยะยำว 6,906,449  4,852,000  6,535,069  4,852,000 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,739,240)  (1,867,000)  (1,682,000)  (1,867,000) 

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิ 5,167,209  2,985,000  4,853,069  2,985,000 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยำว ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 4,852,000  6,749,000  4,852,000  6,749,000 
กูเ้พิ่มระหวำ่งปี 3,900,000  -  3,500,000  - 
จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งปี (1,945,620)  (1,897,000)  (1,917,000)  (1,897,000) 
ปรับปรุงอตัรำแลกเปล่ียน 100,069  -  100,069  - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 6,906,449  4,852,000  6,535,069  4,852,000 

อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
เงินกูย้ืม - สกุลเงินบำท 1.975 - 3.25  2.10 - 3.00  1.975 - 3.25  2.10 - 3.00 
เงินกูย้ืม - สกุลดอลลำร์สหรัฐ 2.85  -  2.85  - 

ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินกูย้มืระยะยำว 
     หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ภำยใน 1 ปี 1,739,240  1,867,000  1,682,000  1,867,000 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 5,167,209  2,985,000  4,853,069  2,985,000 
 6,906,449  4,852,000  6,535,069  4,852,000 
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เงินกูย้มืดงักล่ำวมีเง่ือนไขท่ีส ำคญั ดงัน้ี 
 วงเงนิ ยอดคงเหลือ อัตรำดอกเบีย้ กำรช ำระ กำรช ำระ เร่ิมช ำระ ครบก ำหนดช ำระ 
  ณ วนัที่ 31 ตุลำคม ต่อปี คืนเงนิต้น ดอกเบีย้   
  2564  2563      
  พนับำท  พนับำท      

เฉพำะบริษทั         
สกุลเงินบำท         

1. 1,000 ลำ้นบำท* -  100,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มิถุนำยน 2559 ธนัวำคม 2563 
2. 1,000 ลำ้นบำท 320,000  575,000 อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน เมษำยน 2561 ตุลำคม 2566 
3. 1,000 ลำ้นบำท* -  250,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน พฤษภำคม 2561 พฤศจิกำยน 2564 
4. 1,000 ลำ้นบำท 300,000  500,000 อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน มิถุนำยน 2561 ธนัวำคม 2565 
5. 1,000 ลำ้นบำท 400,000  600,000 MLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน พฤศจิกำยน 2561 พฤษภำคม 2566 
6. 1,000 ลำ้นบำท 400,000  600,000 MLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน มีนำคม 2562 กนัยำยน 2566 
7. 1,000 ลำ้นบำท* 445,000  667,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน สิงหำคม 2562 สิงหำคม 2566 
8. 1,000 ลำ้นบำท* 560,000  780,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มกรำคม 2563 มกรำคม 2567 
9. 1,000 ลำ้นบำท* 560,000  780,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน กุมภำพนัธ์ 2563 กุมภำพนัธ์ 2567 
10. 2,000 ลำ้นบำท 2,000,000  -        อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน มกรำคม 2565 กรกฎำคม 2568 

สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ         
11. 48.08 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 1,550,069  -        LIBOR+อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 6 เดือน กนัยำยน 2564 มีนำคม 2567 

 รวม 6,535,069  4,852,000      
บริษทัยอ่ย         

สกุลเงินบำท         
12. 400 ลำ้นบำท 371,380  -        MLR-อตัรำคงท่ี รำยเดือน รำยเดือน พฤษภำคม 2564 เมษำยน 2571 

รวม 371,380  -             
  รวม 6,906,449  4,852,000      
 หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี 
 

(1,739,240) 
  

(1,867,000) 
     

 สุทธิ 5,167,209  2,985,000      

*  AMLR คือ อตัรำดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของสถำบนักำรเงินในประเทศไทยขนำดใหญ่ 4 แห่ง 

ในระหวำ่งปี 2564 บริษทัไดท้  ำสัญญำเงินกูย้มืระยะยำวในสกุลดอลลำร์สหรัฐ จ ำนวน 48.08 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ พร้อม
ทั้งไดท้  ำสัญญำแลกแปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย (Cross Currency Swap) เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง
เต็มทั้งจ  ำนวนตลอดระยะเวลำตำมสัญญำกูย้ืม โดยบริษทัจะทยอยจ่ำยช ำระหน้ีตำมสัญญำเงินกู ้เป็นเงินจ ำนวนสุทธิ 
1,500 ลำ้นบำท เม่ือครบก ำหนดสัญญำ และช ำระดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ีร้อยละ 2.85 ต่อปี ทุก 6 เดือน 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 บริษทัมีเงินกูร้ะยะยำวดงักล่ำวคงเหลือในสกุลดอลลำร์ จ  ำนวน 46.47 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ หรือ
คิดเป็น 1,550.07 ลำ้นบำท โดยไดมี้กำรท ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนและอตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีกล่ำว
ขำ้งตน้ (ดูหมำยเหตุ ขอ้ 39.3) 

ทั้ งน้ี  บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร โดยบริษัทและบริษัทย่อย 
ตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 34) และส ำหรับสัญญำเงินกูย้ืม
ระยะยำวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเง่ือนไขให้บริษทัตอ้งด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ย
ดงักล่ำว และกำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 บริษทัและ
บริษทัยอ่ยสำมำรถด ำรงสัดส่วนต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในสัญญำดงักล่ำว 
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27. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 31,263  -  417,397  - 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ ำหน่ำย (2,698)  -  (111,245)  - 
รวม 28,565  -  306,152  - 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (9,988)  -  (39,138)  - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ 18,577  -  267,014  - 

กลุ่มบริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำร โดยมี
ก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 5 ปี 

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564
ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 12,472 34,473 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1,520 24,110 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ                          846                          442 

28. หนีสิ้นทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 
หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 ประกอบดว้ย 

   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน    
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพนัธ์ที่ใช้กำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง    
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียและเงินตน้ท่ีต่ำงสกุลเงินกนั 90,966  90,966 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 90,966  90,966 
    

หนีสิ้นทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน    
หนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์ที่ใช้กำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง    
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 58,996  58,996 
สญัญำใชสิ้ทธิเลือกซ้ือขำยน ้ำตำลล่วงหนำ้ 60,067  60,067 
สญัญำซ้ือขำยน ้ำตำลทรำยล่วงหนำ้ 28,395  28,395 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 147,458  147,458 
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29. เงินน ำส่งเข้ำกองทุนอ้อยและน ำ้ตำลทรำย 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลำคม 2564 กลุ่มบริษทัได้จ่ำยเงินเขำ้กองทุนอ้อยและน ้ ำตำลทรำย ตำม
ระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำย ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรน ำส่งเงินเขำ้กองทุนตำมมำตรำ 57 
แห่งพระรำชบญัญติัออ้ยและน ้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 โดยจะมีกำรเรียกเก็บหลงัจำกลงประกำศรำคำอ้อยขั้น
สุดท้ำยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยขั้นสุดท้ำยในรำชกิจจำนุเบกษำ ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 
2562/2563 ซ่ึงลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2564 โดยค ำนวณจำกปริมำณออ้ยท่ีส่งให้แก่
โรงงำนในแต่ละฤดูกำรผลิตในอตัรำ 7 บำทต่อตนัออ้ย 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ่้ำยเงินเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย ตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำย วำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขกำรจดัเก็บเงินเขำ้กองทุนออ้ยและ
น ้ ำตำลทรำย (“กองทุน”) เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคข์องกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2563 
ให้โรงงำนน ำส่งเงินเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยโดยค ำนวณจำกปริมำณออ้ยที่ส่งให้แก่โรงงำนในแต่
ละฤดูกำรผลิต ในอตัรำ  20 บำทต่อตนัออ้ย โดยให้แบ่งช ำระเป็น 4 งวด งวดละเท่ำๆ กัน ในเดือน
มิถุนำยน สิงหำคม ตุลำคมและธันวำคมของแต่ละปี โดยระเบียบน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัที่ 15 มกรำคม 
2561 เป็นตน้ไป ซ่ึงเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวนัที่ 15 เมษำยน 2563 และไดป้ระกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ ลงวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2563 

ดว้ยสำเหตุดงักล่ำว บริษทัและบริษทัย่อยสำมแห่งจึงพิจำรณำรับรู้เงินน ำส่งกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย
ส ำหรับงวดฤดูกำรผลิตปีก่อน คือปี 2560/2561 และปี 2561/2562 เป็น “ค่ำใช้จ่ำยเงินน ำส่งกองทุนออ้ยและ
น ้ำตำลทรำย” และส ำหรับงวดฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 เงินน ำส่งเขำ้กองทุนดงักล่ำวไดรั้บรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนกำรผลิตในงบก ำไรขำดทุน นอกจำกน้ีเจำ้หน้ีเงินน ำส่งเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยส ำหรับงวดฤดูกำร
ผลิตปีก่อน คือปี 2560/2561 และปี 2561/2562 ดังกล่ำว ได้แสดงโดยหักกลบกับลูกหน้ีกองทุนอ้อยและ
น ้ ำ ต ำ ล ท ร ำ ย  ซ่ึ ง เ ป็ น เ งิ น ส่ ว น ต่ ำ ง ท่ี 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 ส ำหรับฤดูกำรผลิตดงักล่ำว ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 8.3)  
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30. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
30.1 ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 4,607  45,337  -  - 

        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
กบัผลต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึน 87,016  (111,898)  76,124  (232,162) 

รวม 91,623  (66,561)  76,124  (232,162) 

กำรกระทบยอดภำษีเงินไดแ้ละก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีคูณดว้ยอตัรำภำษีเงินได ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้        
- ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม - ยกเวน้ภำษีเงินได ้ -  -  -  - 
- ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม - ยกเวน้ภำษีเงินไดใ้นอตัรำร้อยละ 50  
ของอตัรำภำษีเงินได ้

 
- 

  
28,935 

  
- 

  
- 

- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม 706,080  (193,127)  536,968  (661,909) 
รวมก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 706,080  (164,192)  536,968  (661,909) 

อตัรำภำษีตำมกฎหมำย (ร้อยละ)  20  20  20  20 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้        
- ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม - ยกเวน้ภำษีเงินไดใ้นอตัรำร้อยละ 50  
ของอตัรำภำษีเงินได ้ - 

 
2,894 

  
- 

  
- 

- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม 141,216  -  107,394  - 
รวมภำษีเงินได ้ 141,216  2,894  107,394  - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ (รำยได)้ ค่ำใชจ่้ำยท่ีแตกต่ำงกนั 
ระหวำ่งฐำนบญัชีและฐำนภำษี (136,043) 

 
39,267 

  
(107,394) 

  
- 

 5,173  42,161  -  - 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดปี้ก่อน (566)  3,176  -  - 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 87,016  (111,898)  76,124  (232,162) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 91,623  (66,561)  76,124  (232,162) 
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30.2 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  13,854 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ -  -  -  11,425 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  426,642 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 597  1,014  -  21,853 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ -  -  -  (217,982) 
ขำดทุนสะสมยกไป 534  -  -  585,521 
ค่ำเส่ือมรำคำ -  -  -  (106,539) 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  -  -  (298,078) 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - สินทรัพยชี์วภำพ -  -  -  (972) 
ก ำไรจำกกำรรวมกิจกำร -  -  -  (482,573) 
อ่ืนๆ -  -  -  47,223 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,131  1,014  -  374 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มี
ดงัน้ี 
2564 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2563 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2564 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
1,014   

(479)   
62   

597 
ขำดทุนสะสมยกไป -  534  -  534 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,014  55  62  1,131 

2563 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2562 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2563 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
1,229 

  
(275) 

  
60 

  
1,014 

ขำดทุนสะสมยกไป 4,039  (4,039)  -  - 
อ่ืน ๆ 3,203  (3,203)  -  - 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 8,471  (7,517)  60  1,014 



 

                                                                         รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 

216 

 

2564 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2563 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2564 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 13,854  (13,854)  -  - 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ 11,425  (11,425)  -  - 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 426,642  (426,642)  -  - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
21,853 

 
 

(21,853) 
 

 
- 

 
 
- 

ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ (217,982)  -  217,982  - 
ขำดทุนสะสมยกไป 585,521  (585,521)  -  - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (106,539)  106,539  -  - 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (298,078)  298,078  -  - 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - สินทรัพยชี์วภำพ (972)  972  -  - 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร (482,573)  482,573  -  - 
อ่ืน ๆ 47,223  (7,136)  (40,087)  - 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 374  (178,269)  177,895  - 

2563 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2562 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2563 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  13,854  -  13,854 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ -  11,425  -  11,425 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  426,642  -  426,642 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
- 

 
 

18,818 
 

 
3,035 

 
 

21,853 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ -  -  (217,982)  (217,982) 
ขำดทุนสะสมยกไป -  585,521  -  585,521 
ค่ำเส่ือมรำคำ -  (106,539)  -  (106,539) 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน -  (298,078)  -  (298,078) 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - สินทรัพยชี์วภำพ -  (972)  -  (972) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร -  (482,573)  -  (482,573) 
อ่ืน ๆ -  7,136  40,087  47,223 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ -  175,234  (174,860)  374 



 

                                                                         รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 

217 

 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดท่ี้ยงัไม่ไดรั้บรู้ของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ 3 แห่ง ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 2564  2563 
รำยกำรดงัต่อไปน้ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    

ผลแตกต่ำงชัว่ครำว (54,314)  (36,883) 
ขำดทุนสะสมยกไป 215,182  223,577 
 160,868  186,694 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 ผูบ้ริหำรของบริษทัประเมินวำ่จะไม่สำมำรถใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงิน
ได้รอกำรตัดบัญชีได้ทั้ ง จ  ำนวน เ น่ืองจำกบริษัทย่อยจะ มีก ำไรสุท ธิทำงภำ ษีในอนำคต 
ไม่เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดงักล่ำว โดยขำดทุนทำงภำษี จ ำนวน 
215.18 ลำ้นบำท ท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีดงักล่ำวจะหมดอำยุในปี 2565 ถึง 
2569  

30.3 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธ ิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (76,342)  (52,801)  (10,867)  - 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (4,636)  (16,062)  -  - 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  (418,542)  - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (40,648)  (50,193)  (17,450)  - 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 755,811  763,615  210,178  - 
ขำดทุนสะสมยกไป (753,488)  (714,333)  (631,914)  - 
ค่ำเส่ือมรำคำ 300,798  196,778  177,933  - 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 689,465  655,181  331,913  - 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - สินทรัพยชี์วภำพ (2,627)  (1,567)  -  - 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  482,573  482,573  - 
อ่ืน ๆ (71,065)   (52,937)  (68,667)  - 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,279,841  1,210,254  55,157  - 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

2564 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2563 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2564 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (52,801)  (23,541)  -  (76,342) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (16,062)  11,426  -  (4,636) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (50,193)  6,844  2,701  (40,648) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 763,615  -  (7,804)  755,811 
ขำดทุนสะสมยกไป (714,333)  (39,155)  -  (753,488) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 196,778  104,020  -  300,798 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 655,181  34,284  -  689,465 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - สินทรัพยชี์วภำพ (1,567)  (1,060)  -  (2,627) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  -  -  482,573 
อ่ืน ๆ (52,937)  2,058  (20,186)   (71,065)  

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,210,254  94,876  (25,289)   1,279,841 

2563 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2562 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2563 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (49,270)  (3,531)  -  (52,801) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (11,598)  (4,464)  -  (16,062) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (57,567)  13,834  (6,460)  (50,193) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 544,843  -  218,772  763,615 
ขำดทุนสะสมยกไป (472,796)  (241,537)  -  (714,333) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 122,213  74,565  -  196,778 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 625,421  29,760  -  655,181 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - สินทรัพยชี์วภำพ (458)  (1,109)  -  (1,567) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  -  -  482,573 
อ่ืน ๆ (52,464)  13,067  (13,540)  (52,937) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,130,897  (119,415)  198,772  1,210,254 
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2564 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2563 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2564 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  (10,867)  -  (10,867) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ -  -  -  - 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  (418,542)  -  (418,542) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน -  (17,406)  (44)  (17,450) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ -  -  210,178  210,178 
ขำดทุนสะสมยกไป -  (631,914)  -  (631,914) 
ค่ำเส่ือมรำคำ -  177,933  -  177,933 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน -  331,913  -  331,913 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - สินทรัพยชี์วภำพ -  -  -  - 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร -  482,573  -  482,573 
อ่ืน ๆ -  (8,030)  (60,637)  (68,667) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ -  (94,340)  149,497  55,157 

2563 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2562 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2563 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (13,115)  13,115  -  - 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (10,003)  10,003  -  - 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (359,029)  359,029  -  - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (25,103)  25,103  -  - 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 194,858  -  (194,858)  - 
ขำดทุนสะสมยกไป (374,360)  374,360  -  - 
ค่ำเส่ือมรำคำ 64,163  (64,163)  -  - 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 294,633  (294,633)  -  - 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - สินทรัพยชี์วภำพ 753  (753)  -  - 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  (482,573)  -  - 
อ่ืน ๆ (30,131)  3,584  26,547  - 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 225,239  (56,928)  (168,311)  - 
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31. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนและตำม
ระเบียบกำรเกษียณอำยุพนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงจดัเป็นโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้             ท่ี
ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตำมโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 13,052  9,745  5,199  4,247 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,298  4,392  1,226  1,708 

รวม 16,350  14,137  6,425  5,955 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์

พนกังำนยกมำ  
 

260,620 
  

295,824 
  

109,263 
  

125,517 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 13,052  9,745  5,199  4,247 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,298  4,392  1,226  1,708 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยัของภำระผกูพนั 
 

(13,992) 
  

35,033 
  

219 
  

15,174 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยระหว่ำงปี (52,665)  (84,374)  (28,659)  (37,383) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์

พนกังำนยกไป 
 

210,313 
  

260,620 
  

87,248 
  

109,263 

ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัที่ส ำคญัที่ใชใ้นกำรประมำณกำรหน้ีสินไม่
หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

อตัรำคิดลด 0.78 - 2.96  0.68 - 2.04  1.60 - 1.76  1.01 - 1.29 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนำคต 5.00  5.00  5.00  5.00 
อตัรำส่วนของพนกังำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณอำย ุ 

(ข้ึนอยูก่บัช่วงอำยขุองพนกังำน) 
       

- พนกังำนรำยเดือน 3.00 - 25.00  6.00 - 33.00  8.00 - 14.00  8.00 - 14.00 
- พนกังำนรำยวนั 5.00 - 67.00  5.00 - 67.00  13.00 - 59.00  11.00 - 59.00 
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัขำ้งตน้ซ่ึงมี
ท ำให้มูลค่ำปัจจุบันของหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีจ ำนวน
ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
อตัรำคิดลด        

อตัรำคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5 0.31 - 88.81  0.67 - 111.22  88.81  111.22 
อตัรำคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 0.29 - 85.77  0.62 - 107.41  85.77  107.41 

        
อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน        

อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 0.5 0.29 - 85.85  0.63 - 107.18  85.85  107.18 
อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 0.31 - 88.70  0.67 - 110.76  88.70  110.76 

        
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน        

อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน - ลดลงร้อยละ 1 0.32 - 90.45  0.70 - 113.28  90.45  113.28 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 0.28 - 84.38  0.60 - 105.67  84.38  105.67 

32. เงินปันผลจ่ำยและทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติใหจ่้ำยเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมัติโดย จ ำนวนหุ้น เงินปันผล เงินปันผลจ่ำย วันที่จ่ำย 
  พนัล้ำนหุ้น จ่ำยต่อหุ้น  เงินปันผล 

   บำท ล้ำนบำท  
- จ่ำยปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั  คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 4.41 0.05 220.51 20 มีนำคม 2563 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561      
ถึงวนัท่ี 31 ตุลำคม 2562      

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
ส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ ำ ร้ อยละห้ ำของก ำไรสุทธิประจ ำ ปีหักด้วยขำดทุนสะสมยกมำ  
(ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่
สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 ทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบริษทัมีจ ำนวนเงินเท่ำกบัร้อยละสิบของทุน
จดทะเบียนของบริษทั 
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33. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร เป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัตำมมติของท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นตำม
มำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั ดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564 2563 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 6,797 9,040 

34. กำรจัดกำรส่วนทุน 
วตัถุประสงค์หลกัของบริษทัและบริษทัย่อยในกำรจดักำรส่วนทุนคือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถ       ใน
กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง กำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสม และกำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมี
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกำรเงินรวมไม่ให้เกินขอ้ก ำหนดในกำรออกหุ้นกู ้(ดูหมำยเหตุขอ้ 25) และของ
สัญญำกูย้มืเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 26) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 

 

 2564 2563 
หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.92 : 1.00 0.96 : 1.00 

นอกจำกน้ี บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกำรเงินของ
บริษทัย่อย ให้เป็นไปตำมสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีออกใหม่ในระหว่ำงปี 2564 และณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 
2564 อตัรำส่วนดงักล่ำว คือ 0.70 : 1.00 ซ่ึงไม่เกินขอ้ก ำหนดในสัญญำเงินกูย้มื 
 

35. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม ไดแ้ก่ 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 7,485,331  6,490,430  4,029,622  3,632,473 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูปและวสัดุ 339,464  436,462  874,104  1,217,965 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงผลิต (520,410)  754,812  (763,486)  235,783 
เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 884,119  1,090,282  308,787  435,447 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,092,052  1,080,164  451,543  374,287 
เงินน ำส่งเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย 37,672  329,899  19,053  190,928 
ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 379,185  522,956  89,687  155,632 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 290,190  442,922  185,471  242,565 
ขำดทุนจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพนัธ์ -  394,332  -  242,458 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  338,065 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 425,120  496,535  406,855  461,734 
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36. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของ
บริษทัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในระหวำ่งงวด ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้น
พื้นฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

2564 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ก ำไร 
ส ำหรับปี 

 จ ำนวนหุ้น  ก ำไร 
ต่อหุ้น 

 ก ำไร 
ส ำหรับปี 

 จ ำนวนหุ้น  ก ำไร 
ต่อหุ้น 

 พนับำท  พนัหุ้น  บำท  พนับำท  พนัหุ้น  บำท 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนและปรับลด           
ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั 615,789  4,410,233  0.140  460,844  4,410,233  0.104 

2563 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ขำดทุน 
ส ำหรับปี 

 จ ำนวนหุ้น  ขำดทุน 
ต่อหุ้น 

 ขำดทุน 
ส ำหรับปี 

 จ ำนวนหุ้น  ขำดทุน 
ต่อหุ้น 

 พนับำท  พนัหุ้น  บำท  พนับำท  พนัหุ้น  บำท 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนและปรับลด           
ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั (82,743)  4,410,233  (0.019)  (429,747)  4,410,233  (0.097) 

37. กำรเสนอข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงำนด ำเนินงำน 
บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ไดน้ ำเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำนตำมมุมมองผูบ้ริหำร โดย
พิจำรณำจำกกำรบริหำรกำรจดักำรและโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์
ในกำรก ำหนดส่วนงำน  

กลุ่มบริษทัจ ำแนกส่วนงำนตำมธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 

กลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำลให้แก่ผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรม ผูป้ระกอบกำรท่ี
เป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑเ์พื่อกำรส่งออก และบริษทัผูค้ำ้น ้ำตำลต่ำงประเทศ 

กลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำใหแ้ก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทัในกลุ่มบริษทั 
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กลุ่มธุรกิจใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์
ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำประเภทอำคำรส ำนักงำนและกิจกำรรีสอร์ตเพื่อกำรพกัผ่อน ส ำหรับเป็นศูนย์อบรมและ
สัมมนำ  

กลุ่มบริษทัจ ำแนกส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ออกเป็นกำรประกอบกำรในประเทศ และต่ำงประเทศ โดย
ต่ำงประเทศ ประกอบดว้ย สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และรำชอำณำจกัรกมัพูชำ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 รำยไดข้องกลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกท่ีส ำคญั 
ดงัน้ี 

- บริษทัผูค้ำ้น ้ ำตำลต่ำงประเทศสองรำยจำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำลเป็นจ ำนวน
รวมประมำณ 1,509.54 ลำ้นบำท และ 2,040.83 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั  

- รำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยหน่ึงจำกธุรกิจผลิตไฟฟ้ำเป็นจ ำนวนรวมประมำณ 977.58 ลำ้นบำท และ 1,025.52 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั   
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ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั แสดงไดด้งัน้ี 
งบก ำไรขำดทุนรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 

หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย 
น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 

ธุรกิจผลิตและ 
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

ธุรกิจให้เช่ำ 
อสังหำริมทรัพย์ 

ธุรกิจอ่ืนๆ รำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 ไทย ต่ำงประเทศ ไทย ต่ำงประเทศ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย     
               
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกสุทธิ 8,301 424 9,568 479 1,188 1,253 128 156 429 397 - - 10,470 11,853 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยในสุทธิ 3,672 - 3,567 - 894 1,326 - - 586 1,014 (5,152) (5,907) - - 
รวม 11,973 424 13,135 479 2,082 2,579 128 156 1,015 1,411 (5,152) (5,907) 10,470 11,853 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 881 150 1,131 174 - 260 75 82 93 90 41 34 1,240 1,771 
รำยไดอ่ื้น             399 397 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน             (1,114) (2,247) 
รำยไดท้ำงกำรเงิน 166 6 198 6 1 2 - - 20 22 (98) (139) 95 89 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (469) (38) (548) (45) (20) (20) (15) (23) (5) - 122 139 (425) (497) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม             511 323 
(ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินได ้             (91) 66 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ             615 (98) 
บวก ก ำไรส ำหรับปีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม             1 15 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่             616 (83) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (724) (47) (616) (61) (362) (398) - - (6) (5) 47 - (1,092) (1,080) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 

              

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  1,446 19 1,372 11 156 194 8 16 6 113 (571) (503) 1,064 1,203 
สินคำ้คงเหลือ  2,313 65 1,549 79 201 156 - - 127 260 1 5 2,707 2,049 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  16,483 2,476 17,085 2,439 6,350 6,677 134 129 97 102 (533) (541) 25,007 25,891 
สินทรัพยส่์วนกลำง 15,008 121 15,397 125 212 186 4,625 4,415 975 945 (8,198) (9,089) 12,743 11,979 
สินทรัพยร์วม  35,250 2,681 35,403 2,654 6,919 7,213 4,767 4,560 1,205 1,420 (9,301) (10,128) 41,521 41,122 
หน้ีสินรวม 21,974 1,889 22,594 1,941 706 679 946 905 259 333 (4,364) (4,876) 21,410 21,576 
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กำรจ ำแนกรำยได้ 
กลุ่มบริษทัจ ำแนกรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และให้บริกำรให้แก่ลูกคำ้ตลอดช่วงเวลำและ ณ เวลำใดเวลำหน่ึงตำมสำยผลิตภณัฑ์หลกัซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลรำยไดแ้ยก
ตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม ดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย 
น ำ้ตำลทรำยและกำกน ำ้ตำล 

ธุรกจิผลติและ 
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

ธุรกจิให้เช่ำ 
อสังหำริมทรัพย์ 

ธุรกจิอ่ืนๆ รำยกำรระหว่ำงกนั รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 ไทย ต่ำงประเทศ ไทย ต่ำงประเทศ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย     
ณ ช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง 11,973 424 13,135 479 1,962 2,123 - - 932 1,219 (4,965) (5,284) 10,326 11,672 
ตลอดช่วงเวลำ - - - - 120 456 128 156 83 192 (187) (623) 144 181 

รวม 11,973 424 13,135 479 2,082 2,579 128 156 1,015 1,411 (5,152) (5,907) 10,470 11,853 



 

                                                                         รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 

227 

 

38. ภำระผูกพนั หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้และสัญญำทีส่ ำคัญ 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 นอกจำกหน้ีสินท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินแลว้ บริษทัและบริษทั
ยอ่ย ยงัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

38.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำขำยสินคำ้ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบส ำหรับงบกำรเงินรวมจ ำนวน 
2,255.82 ล้ำนบำท และ 1,820.98 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 
1,838.49 ลำ้นบำท และ 1,094.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

38.2 บริษทัและบริษทัย่อยสำมแห่งไดอ้อกเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้ำแก่ชำวไร่เพื่อรับซ้ือออ้ย โดยบริษทัและบริษทั
ย่อยย ังมิได้บันทึกภำระหน้ีสินดังกล่ำว เน่ืองจำกเช็คย ังไม่ ถึงก ำหนดช ำระและย ังไม่ได้รับอ้อย 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2564/2565 466.84 10.20 232.45 10.20 
ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 - 578.85 - 286.17 

38.3 บริษทัท ำสัญญำให้เช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงกบับริษทัแห่งหน่ึง อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 1.29 ลำ้นบำท ซ่ึงมี
ก ำหนดระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2566 เม่ือครบก ำหนดสำมำรถต่ออำยุ
สัญญำเช่ำไดส้ำมคร้ังๆ ละ 5 ปี โดยผูเ้ช่ำตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อบริษทัเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 90 วนั ก่อนครบ
ก ำหนดสัญญำ 

38.4 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ  ำนวน 2 
สัญญำ ดงัน้ี 
- สัญญำลงวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2548 กฟผ. ตกลงซ้ือพลังงำนไฟฟ้ำจำกบริษทัย่อย ณ อ ำเภอน ้ ำพอง 

จังหวดัขอนแก่น ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกันในสัญญำเป็นระยะเวลำ 21 ปี นับตั้ งแต่เดือนแรกท่ีมี                   
กำรขำยไฟฟ้ำ (เดือนธันวำคม 2549) ในปริมำณ 20 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดนัไฟฟ้ำ 115 กิโลโวลท์  
โดยในปีท่ี 2 จนถึงปีก่อนปีสุดท้ำย กฟผ. ตกลงท่ีจะซ้ือพลังงำนไฟฟ้ำในปริมำณไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 ของปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำตำมสัญญำ 

เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2563 บริษทัยอ่ยไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบั กฟผ. เพื่อเปล่ียนวธีิกำร
ค ำนวณปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำและกำรช ำระเงินค่ำซ้ือขำยไฟฟ้ำเป็นวธีิ “Feed-in Tariff” (FiT) สัญญำ
ซ้ือขำยไฟฟ้ำเดิมมีอำยุสัญญำเป็นระยะเวลำ 21 ปี นบัตั้งแต่เดือนแรกท่ีมีกำรขำยไฟฟ้ำ (เดือนธนัวำคม 
2549) กำรแกไ้ขสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำดงักล่ำวมีผลท ำใหอ้ำยสุัญญำคงเหลือ 6 ปี 2 เดือน ซ่ึงจะส้ินสุด
ในวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2569  
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- สัญญำลงวนัท่ี 12 มกรำคม 2553 กฟผ. ตกลงซ้ือปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำ 22 เมกะวตัต์ ณ ระดับ
แรงดนั 115 กิโลโวลทจ์ำกบริษทัยอ่ย ณ อ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุรี ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ในสัญญำ เป็นระยะเวลำ 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2554 บริษทัยอ่ยตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อ กฟผ. 
เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดอำยสุัญญำเพื่อต่ออำยสุัญญำต่อไปอีกครำวละ 5 ปี บริษทั
ย่อยไดย้ื่นหนงัสือค ้ำประกนักำรเสนอขำยไฟฟ้ำ เป็นจ ำนวนเงิน 4.40 ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 2 
มิถุนำยน 2557 กฟผ. ไดต้กลงซ้ือปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำเพิ่มอีก 8 เมกะวตัตร์วมเป็น 30 เมกะวตัต ์ณ 
ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต ์ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญำ อำยสุัญญำ 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปี 

38.5 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เม่ือวนัท่ี 18 กนัยำยน 2555 
โดยตกลงซ้ือปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำ 2.12 เมกะวตัต์ ณ ระดับแรงดัน 22,000โวลต์ ณ อ ำเภอวงัสะพุง 
จังหวัดเลย ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกันในสัญญำ เป็นระยะเวลำ 5 ปี  และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปี 
โดยอตัโนมติั และมีผลใชบ้งัคบัจนกว่ำจะมีกำรยุติสัญญำ ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2555 (บริษทัมีกำร
ขอเล่ือนกำรขำยพลงังำนไฟฟ้ำเป็นวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2557) 

38.6 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีภำระผกูพนัและวงเงินสินเช่ือ ดงัน้ี 
หน่วย : ล้ำน 

  งบกำรเงินรวม 
  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2564  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2563 
 สกลุเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภำระผูกพนั         
สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
 ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 
บำท - 2,056.98 - 

 
- 1,163.72 - 

         
วงเงินสินเช่ือ         
หนงัสือค ้ำประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บำท - 67.54 -  - 70.21 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บำท 150.00 - 150.00  150.00 - 150.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลำร์สหรัฐ 10.00 - 10.00  10.00 - 10.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 19,752.74 4,242.77 15,509.97  21,159.50 5,341.77 15,817.73 
เงินกูย้มืระยะสั้น ดอลลำร์สหรัฐ 50.44 17.96 32.48  20.50 - 20.50 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 2,116.00 1,140.00 976.00  2,763.00 1,570.74 1,192.26 
เงินกูย้มืระยะยำว บำท 5,356.38 5,356.38 -  4,852.00 4,852.00 - 
เงินกูย้มืระยะยำว ดอลลำร์สหรัฐ 46.47 46.47 -  - - - 

 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2564  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2563 
 สกลุเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภำระผูกพนั         
สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
  ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 
บำท - 1,996.98 - 

 
- 1,103.72 - 

         
วงเงินสินเช่ือ         
หนงัสือค ้ำประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บำท - 1.37 -  - 4.04 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บำท 30.00 - 30.00  30.00 - 30.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 10,547.00 3,156.00 7,391.00  11,500.00 4,901.00 6,599.00 
เงินกูย้มืระยะสั้น ดอลลำร์สหรัฐ 30.44 17.96 12.48  0.50 - 0.50 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 2,116.00 1,140.00 976.00  2,763.00   1,570.74 1,192.26 
เงินกูย้มืระยะยำว บำท 4,985.00 4,985.00 -  4,852.00 4,852.00 - 
เงินกูย้มืระยะยำว ดอลลำร์สหรัฐ 46.47 46.47 -  - - - 
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วงเงินสินเช่ือดังกล่ำวข้ำงต้นบำงส่วนค ้ ำประกันโดยบริษทัและบริษทัย่อยค ้ ำประกันระหว่ำงกัน  
นอกจำกน้ีบำงวงเงินหำกมีกำรเบิกใช ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งน ำสินคำ้บำงส่วนเขำ้ร่วม          ค  ้ำ
ประกนัดว้ย อย่ำงไรก็ตำม บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีกำรใช้วงเงินดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 
และ 2563 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยสำมแห่งไดค้  ้ ำประกนัเงินกูย้ืมท่ีธนำคำรแห่ง
หน่ึงออกให้แก่ชำวไร่ในงบกำรเงินรวม จ ำนวน 196.23 ลำ้นบำท และ 185.58 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และ
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 19.01 ลำ้นบำท และ 26.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ส ำหรับภำระผูกพนัหน้ีสิน      ท่ี
อำจเกิดข้ึนและวงเงินสินเช่ือขำ้งตน้ โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย             ต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นและส ำหรับเงินกูย้ืมระยะยำวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเง่ือนไขให้บริษทัตอ้งด ำรง
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยดงักล่ำว และกำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหน้ี  

38.7 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัคงเหลือตำมสัญญำต่ำงๆ มีดงัน้ี  
หน่วย : ล้ำน 

 งบกำรเงนิรวม 
  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2564  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2563 

 สกลุเงนิ มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนั
คงเหลือ 

ตำมสัญญำ 

 มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนั
คงเหลือ 

ตำมสัญญำ 
สญัญำก่อสร้ำงและจำ้งเหมำ บำท 64.65 20.50  551.92 52.89 
สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บำท 386.80 30.76  386.80 84.43 
 ดอลลำร์สหรัฐ 0.56 -  0.56 - 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงนิรวม 
  ภำระผูกพนัคงเหลือตำมสัญญำ 
  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2564  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2563 
 สกลุเงนิ ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม  ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
สญัญำเช่ำสมัปทำน ดอลลำร์สหรัฐ 0.14 0.56 4.28 4.98  0.14 0.56 4.46 5.16 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2564  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2563 

 สกลุเงนิ มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนั
คงเหลือ 

ตำมสัญญำ 

 มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนั
คงเหลือ 

ตำมสัญญำ 
สญัญำก่อสร้ำงและจำ้งเหมำ บำท 29.31 16.72  513.92 44.17 
สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บำท 228.30 22.83  228.30 22.83 
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38.8 สัญญำอ่ืนท่ีส ำคญั 
38.8.1 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้รับสัมปทำนประกอบกิจกำรไฟฟ้ำจำกกระทรวงพลังงำน  

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2548 ในเขตพื้นท่ี 43 หมู่ 10 ต  ำบลน ้ ำพอง อ ำเภอน ้ ำพอง จงัหวดัขอนแก่น โดย
มีก ำหนดอำย ุ21 ปี อยำ่งไรก็ตำม เม่ือพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 
มีผลใช้บังคบั บริษัทย่อยดังกล่ำวได้รับใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำจำกคณะกรรมกำรก ำกบั
กิจกรรมพลงังำน ซ่ึงมีอำยุใบอนุญำต 19 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวำคม 2571 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่ำว
ตอ้งปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 และเง่ือนไขประกอบ
ใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำ 

38.8.2 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2549 บริษทั น ้ ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั (บริษทัย่อย) ไดท้  ำสัญญำ
พฒันำพื้นท่ีในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวกบัรัฐบำลของประเทศดงักล่ำว เพื่อใชเ้ป็น
อำคำรส ำนกังำนของบริษทัยอ่ย อำคำรโรงงำน ถนน และพื้นท่ีปลูกออ้ย รวม 10,000 เฮกตำร์ 
โดยมีก ำหนดระยะเวลำ 40 ปี และสำมำรถต่อสัญญำไดอี้ก 20 ปี หำกไดรั้บควำมเห็นชอบ
จำกคู่สัญญำ ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 บริษทัย ่อยไดใ้ช ้พื้นที่แลว้ จ ำนวน 
5,636.35 เฮกตำร์ เท่ำกนัทั้งสองปีโดยมีอตัรำค่ำเช่ำตำมสัญญำ 

38.8.3 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษทัยอ่ย) ไดเ้ขำ้
ร่วมลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจ (MOU) กบัรัฐบำลของประเทศกมัพูชำเมื่อวนัท่ี 2 
สิงหำคม 2549 เพื่อก่อตั้งโรงงำนน ้ ำตำลพร้อมทั้งไดรั้บสัมปทำนพื้นท่ีเพำะปลูกออ้ยในจงัหวดั
เกำะกง ประเทศกมัพูชำ จ ำนวน 18,057 เฮกตำร์ อำยุสัมปทำน 90 ปี โดยไม่มีค่ำเช่ำใน 5 ปี
แรก และหลังจำกนั้นคิดค่ำเช่ำในอตัรำ 5 ดอลลำร์สหรัฐต่อเฮกตำร์ต่อปี และปรับค่ำเช่ำ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ทุกๆ ปี และต่อมำเม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2559 ทำงรัฐบำลของประเทศกมัพูชำ
ไดแ้กไ้ขอำยุสัมปทำนใหม่คงเหลือ 50 ปี ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยไดใ้ช้
พื้นท่ีแลว้จ ำนวน 9,398.69 เฮกตำร์ เท่ำกนัทั้งสองปี อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ของบริษทัย่อยท่ี
ตั้งอยูบ่นท่ีดินสัมปทำน เม่ือครบก ำหนดสัญญำกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นจะตกเป็นของผูใ้ห้เช่ำ 
(ดูหมำยเหตุขอ้ 21) 

38.8.4 Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd (บริษทัยอ่ย) ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินระยะยำว 2 ฉบบั กบับุคคลภำยนอก 
เพื่อสร้ำงท่ำเรือและท่ีดินรอกำรพฒันำในวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2550 และวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2550 
ตำมล ำดบั ระยะเวลำ 90 ปี เท่ำกนัทั้งสองสัญญำ (ดูหมำยเหตุขอ้ 22) 
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39. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
39.1 ตรำสำรอนุพนัธ์และกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ ดงัต่อไปน้ี 

   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพนัธ์    
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ที่ก  ำหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง   
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตน้และอตัรำดอกเบ้ียท่ีต่ำงสกุลเงินกนั 90,966  90,966 

รวมสินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ 90,966  90,966 
    

หนี้สินตรำสำรอนุพนัธ์    
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ที่ก  ำหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง   
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 58,996  58,996 
สัญญำใชสิ้ทธิเลือกซ้ือขำยน ้ำตำลล่วงหนำ้ 60,067  60,067 
สัญญำซ้ือขำยน ้ำตำลทรำยล่วงหนำ้ 28,395  28,395 

รวมหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ 147,458  147,458 

 
   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์และหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ดงัน้ี   
สินทรัพยห์มุนเวยีน 90,966  90,966 
หน้ีสินหมุนเวียน 147,458  147,458 

ส ำหรับปี 2564 กลุ่มบริษทัขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมขำ้งตน้ จ ำนวน 91.12 ลำ้นบำท รับรู้ในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จทั้งจ  ำนวน 

ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีก ำหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 

บริษทัมีนโยบำยในกำรเขำ้ท ำตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง โดยไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรเก็งก ำไร
หรือเพื่อคำ้ ทั้งน้ี รำยกำรท่ีตอ้งกำรป้องกนัควำมเส่ียงตอ้งมีควำมสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกบัรำยกำรและ
เคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียง และประเมินควำมมีประสิทธิผลอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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โดยในกำรทดสอบควำมมีประสิทธิผลในกำรป้องกนัควำมเส่ียง บริษทัไดเ้ปรียบเทียบกำรเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงกบักำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรท่ีมีกำร
ป้องกนัควำมเส่ียง ส ำหรับรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 พบวำ่สัดส่วนกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั
ควำมเส่ียงกบักำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง ซ่ึงทดสอบแลว้ไม่มี
กำรรับรู้ควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรป้องกนัควำมเส่ียงในงบก ำไรขำดทุน 

รำยกำรกระทบยอดผลขำดทุนจำกกำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดของบริษทั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 
ตุลำคม 2564 

 หน่วย : พนับำท 
 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงนิสด 
ผลขำดทุนจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

ในกระแสเงนิสด 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2563 - ก่อนกำรปรับปรุง -  - 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน    
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่มำใชค้ร้ังแรก (2,220)  (2,220) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2563 -  
หลงัผลกระทบจำกกำรใช้มำตรฐำนใหม่ 

 
(2,220) 

  
(2,220) 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล 
ของสญัญำแลกเปล่ียนเงินตน้และอตัรำดอกเบ้ียท่ีต่ำงสกลุเงินกนั 

 
(8,510) 

  
(8,510) 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมูลค่ำท่ีถูกโอนยำ้ย 1,702  1,702 
 (6,808)  (6,808) 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล 
ของสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 
(51,169) 

  
(52,990) 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมูลค่ำท่ีถูกโอนยำ้ย 10,234  10,599 
   (40,935)  (42,391) 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล 
ของสญัญำใชสิ้ทธิเลือกซ้ือขำยน ้ำตำลล่วงหนำ้ 

 
(31,165) 

  
(31,165) 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมูลค่ำท่ีถูกโอนยำ้ย 6,233  6,233 
 (24,932)  (24,932) 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล 
ของสญัญำซ้ือขำยน ้ ำตำลทรำยล่วงหนำ้ 

 
(23,055) 

  
(23,055) 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมูลค่ำท่ีถูกโอนยำ้ย 4,611  4,611 
 (18,444)  (18,444) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2564 (93,339)  (94,795) 
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39.2 กำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจ ำหน่ำยน ้ำตำล 
กลุ่มบริษทัไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยน ้ ำตำลล่วงหน้ำและสัญญำใช้สิทธิจะซ้ือจะขำยน ้ ำตำลล่วงหน้ำ และ
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำร
จ ำหน่ำยน ้ ำตำลเพื่อกำรส่งออก ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดป้ระมำณกำรกำรขำยส่งออกโดยอำ้งอิงขอ้มูลท่ีมี
ควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต อนัไดแ้ก่ ประมำณกำรปริมำณออ้ยและน ้ ำตำลท่ี
ผลิตไดใ้นฤดูกำรผลิตถดัไป ประวติัส่วนแบ่งกำรตลำดในกำรจดัหำออ้ยของกลุ่มบริษทั และสัญญำ
ขำยส่งออกท่ีไดมี้ภำระผกูพนัแลว้ก่อนวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน เป็นตน้ 

ทั้งน้ี บริษทัได้ทยอยท ำกำรป้องกนัควำมเส่ียงให้สอดคลอ้งกบักำรท ำสัญญำซ้ือขำยน ้ ำตำลล่วงหน้ำ 
และสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำของบริษทัออ้ยและน ้ ำตำลไทย จ ำกดั (อนท.) เน่ืองดว้ย
รำคำจ ำหน่ำยน ้ ำตำลท่ี อนท. ไดรั้บจำกกำรขำยส่งออกน ้ ำตำลทรำยดิบจำกปริมำณน ้ ำตำลท่ีไดรั้บกำร
จดัสรรตำมท่ีคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำยก ำหนดให้โรงงำนผลิตและส่งมอบน ้ ำตำลส่วนหน่ึง
ของแต่ละโรงงำน ให้ อนท. จ ำหน่ำย จะเป็นส่วนก ำหนดตน้ทุนค่ำอ้อยของทุกโรงงำนน ้ ำตำลใน
ประเทศไทยของแต่ละปีกำรผลิต กำรท ำกำรป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวจึงเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงใน
ก ำไรขั้นตน้ของกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำล กล่ำวคือกำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นรำคำน ้ำตำลและรำคำออ้ย 

(ก) ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำสินคำ้โภคภณัฑ ์(น ้ำตำลทรำย) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยน ้ำตำลล่วงหนำ้ และสัญญำใชสิ้ทธิจะซ้ือจะ
ขำยน ้ ำตำลล่วงหน้ำ โดยอำ้งอิงจำกยอดขำยส่งออกท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขำ้งหน้ำ บริษทัมี
นโยบำยในกำรป้องกนัควำมเส่ียงอยูใ่นช่วงร้อยละ 70 - 90 ของควำมเส่ียงหรือรำยกำรท่ีเกิดข้ึนจริง 
และสัญญำอนุพนัธ์ดงักล่ำวโดยทัว่ไปมีระยะเวลำสอดคลอ้งกบัระยะเวลำในกำรท ำสัญญำซ้ือขำย
น ้ำตำลล่วงหนำ้ของ อนท. ซ่ึงทัว่ไปมีอำยสุัญญำไม่เกิน 16 เดือน 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 ยอดคงเหลือตำมสัญญำซ้ือขำยน ้ำตำลล่วงหนำ้ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
หน่วย : ล้ำน 

 สกลุเงนิ งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมสัญญำ  มูลค่ำยุตธิรรม 

สญัญำซ้ือล่วงหนำ้ ดอลลำร์สหรัฐ 11.63  11.63 
สญัญำขำยล่วงหนำ้ ดอลลำร์สหรัฐ 29.04  28.19 
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ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 ยอดคงเหลือตำมสัญญำใชสิ้ทธิจะซ้ือจะขำยน ้ำตำลล่วงหนำ้ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  มูลค่ำยุตธิรรม 

ปริมำณทีข่ำย  ปริมำณทีซ้ื่อ  รำคำใช้สิทธิตำมสัญญำ  ก ำไร (ขำดทุน) 
ลำ้นปอนด ์  ลำ้นปอนด ์  เหรียญสหรัฐตอ่ปอนด ์  ลำ้นบำท 

103.04  -  0.70 - 1.10  (31.16) 

(ข)     ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไทยเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำตำมนโยบำย
ของกลุ่มบริษทั เพื่อบริหำรควำมเส่ียงจำกเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนใน
ระยะเวลำ 12 เดือน กลุ่มบริษทัมีนโยบำยในกำรป้องกนัควำมเส่ียงให้สอดคลอ้งกบักำรท ำสัญญำซ้ือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำของ อนท. โดยทัว่ไปในอดีตส่วนใหญ่จะอยู่ในกรอบร้อยละ 60 - 80 ของควำม
เส่ียงหรือรำยกำรคำ้ท่ีเกิดข้ึนจริง และมีอำยุสัญญำไม่เกิน 12 เดือน ทั้งน้ีสัญญำอนุพนัธ์ดงักล่ำวได้
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของกลุ่มบริษทัโดยท ำสัญญำอนุพนัธ์ผำ่นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมียอดคงคำ้งตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ จ  ำนวน 114.50 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ในอตัรำถัวเฉล่ีย 32.72 บำท/ดอลลำร์สหรัฐ โดยมี
ระยะเวลำคงเหลือของสัญญำ อยู่ในช่วง 180 - 355 วนั  และมีหน้ีสินทำงกำรเงินซ่ึงเกิดจำกกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรม จ ำนวน 59.00 ลำ้นบำท 

39.3 กำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนและอตัรำดอกเบ้ีย 
บริษทัไดท้  ำสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย (cross currency and interest rate 
swap) เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรเพิ่มข้ึนของอตัรำดอกเบ้ียและควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอัตรำ
แลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐของสัญญำเงินกูท่ี้มีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั โดยไดท้  ำสัญญำเงินกูแ้ละ
สัญญำอนุพนัธ์ดงักล่ำวกบัสถำบนักำรเงินเดียวกนั รวมถึงระยะเวลำครบก ำหนดของทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย
เป็นช่วงเวลำเดียวกนั 
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ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 ยอดคงคำ้งตำมสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

    จ ำนวนที่จ่ำย    จ ำนวนที่รับ     

  ระยะเวลำ  มูลค่ำสัญญำ    มูลค่ำสัญญำ    มูลค่ำยุติธรรม 

สัญญำ  ส้ินสุดสัญญำ  (Notional amount)  อตัรำดอกเบีย้  (Notional amount)  อตัรำดอกเบีย้  ก ำไร (ขำดทุน) 

            (ลำ้นบำท) 
เงินกูย้มืระยะสั้น  กุมภำพนัธ์ 2565  17.96 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ  LIBOR 6 เดือน 

+ 0.46736% 
 600 ลำ้นบำท  ร้อยละ 1.03  (4.80) 

เงินกูย้มืระยะยำว  มีนำคม 2567  46.47 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ  LIBOR 6 เดือน 
+ 1.96% 

 1,450 ลำ้นบำท  ร้อยละ 2.85  95.77 

 
39.4 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั (บริษทัและบริษทัย่อย) ไดป้ระเมินควำมเส่ียง ติดตำม และจดักำรควำมเส่ียง
ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัโดยได้วิเครำะห์ควำมเส่ียงตำมระดบัและ
ขนำดของควำมเส่ียง ควำมเส่ียงเหล่ำน้ีรวมถึงควำมเส่ียงดำ้นกำรตลำด ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นรำคำ ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต และควำม
เส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำลดผลกระทบของควำมเส่ียงโดยใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินรวมถึงตรำสำรอนุพนัธ์
ทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงเป็นหลกั โดยไม่มีนโยบำยท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 

ควำมเส่ียงดำ้นตลำด 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรตลำด แสดงให้เห็นถึงควำมเส่ียงทำงกำรเงินหลกัมำจำกกำร เปล่ียนแปลง
ของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเส่ียงอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงจำกรำคำสินคำ้โภคภณัฑ์ 
(น ้ำตำล) กลุ่มบริษทัมีกำรเขำ้ท ำสัญญำตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยเพื่อจดักำรควำมเส่ียง อนั
ไดแ้ก่ 

 สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนสกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐท่ีเกิดจำกกำรส่งออกสินคำ้ 

 สัญญำซ้ือขำยน ้ ำตำลทรำยล่วงหนำ้ และสัญญำสิทธิท่ีจะซ้ือหรือจะขำยน ้ ำตำลทรำยล่วงหนำ้ เพื่อ
ลดควำมเส่ียงดำ้นรำคำของสินคำ้ท่ีขำย 
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรขำยสินคำ้ และกำรน ำเขำ้
เคร่ืองจกัร เน่ืองจำกรำยกำรทำงธุรกิจเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม บริษทัและบริษทั
ยอ่ย มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงไม่ไดมี้กำรท ำสัญญำป้องกนัควำม
เส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564 2563 2564 2563 

สกลุเงนิ สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 
ดอลลำร์สหรัฐ 2.26 0.96 2.22 0.82 29.72 - 30.59 - 
เยน - 4.65 - 2.50 - - - - 
เรียล 184.13 8.46 180.57 10.51 - - - - 
กีบ 71.03 1,391.61 87.04 209.67 - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษัทจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึน หำกค่ำเงินบำทมีกำร
เปล่ียนแปลงในอตัรำร้อยละ 5 โดยก ำหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี โดยก ำไรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ตุลำคม 2564 จะมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีเงินไดใ้นงบก ำไรขำดทุน    
เงินบำทต่อเหรียญดอลลำร์สหรัฐ    

- อ่อนค่ำลง 2.17  49.56 
- แขง็ค่ำข้ึน (2.17)  (49.56) 

เงินบำทต่อเยน    
- อ่อนค่ำลง (6.71)  - 
- แขง็ค่ำข้ึน 6.71  - 

เงินบำทต่อเรียล    
- อ่อนค่ำลง 7.21  - 
- แขง็ค่ำข้ึน (7.21)  - 

เงินบำทต่อกีบ    
- อ่อนค่ำลง (21.35)  - 
- แขง็ค่ำข้ึน 21.35  - 

ขอ้มูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั  
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียใน
ตลำดในอนำคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยำ่งไร
ก็ตำม กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียโดยใชว้ธีิกำรต่ำง  ๆรวมถึงกำรจดัสรรเงินกูย้มืท่ีเป็นอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีและลอยตวัใหเ้หมำะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีรำยละเอียดส่วน
ใหญ่ ดงัน้ี  

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

  ภำยใน   มำกกว่ำ   มำกกว่ำ  ปรับขึน้ลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด   
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ          

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  46,248  46,248 
เงินฝำกธนำคำรแบบประจ ำ 267  -  -  -  267 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 106,478  75,987  16,076  836  199,377 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 462,643  -  -  5,742  468,385 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 13,297  44,000  -  -  57,297 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -  -  6,777  -  6,777 
รวม 582,685  119,987  22,853  52,826  778,351 

          หนีสิ้นทำงกำรเงนิ          
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 5,382,775  -  -  -  5,382,775 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,100  -  -  -  7,100 
หุ้นกูร้ะยะยำว 2,999,158  -  2,648,443  -  5,647,601 
เงินกูย้มืระยะยำว 1,589,240  3,681,960  85,180  -  5,356,380 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 9,988  18,577  -  -  28,565 
รวม 9,988,261  3,700,537  2,733,623  -  16,422,421 
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 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2563 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

  ภำยใน   มำกกว่ำ   มำกกว่ำ  ปรับขึน้ลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด   
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ          

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  131,392  131,392 
เงินฝำกธนำคำรแบบประจ ำ 264  -  -  -  264 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 208,740  108,118  26,373  -  343,231 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 585,447  170  -  -  585,617 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 1,333  -  -  -  1,333 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -  -  6,754  -  6,754 
รวม 795,784  108,288  33,127  131,392  1,068,591 

 
 

 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2563 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

  ภำยใน   มำกกว่ำ   มำกกว่ำ  ปรับขึน้ลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด   
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ          

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,912,515  -  -  -  6,912,515 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,100  -  -  -  7,100 
หุ้นกูร้ะยะยำว 1,349,772  2,998,011  2,648,214  -  6,995,997 
เงินกูย้มืระยะยำว 1,867,000  2,985,000  -  -  4,852,000 
รวม 10,136,387  5,983,011  2,648,214  -  18,767,612 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 



 

                                                                         รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 

239 

 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

  ภำยใน   มำกกว่ำ   มำกกว่ำ  ปรับขึน้ลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด   
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ          

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  5,843  5,843 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 41,798  53,877  13,644  -  109,319 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 232,664  -  -  -  232,664 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืน 934,416  -  -  -  934,416 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืน 113,297  1,402,000  1,000,000  -  2,515,297 
รวม 1,322,175  1,455,877  1,013,644  5,843  3,797,539 
          

 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

         

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3,156,000  -  -  -  3,156,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยและ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
409,100 

  
- 

  
- 

  
- 

  
409,100 

หุ้นกูร้ะยะยำว 2,999,158  -  2,648,443  -  5,647,601 
เงินกูย้มืระยะยำว 1,532,000  3,453,000  -  -  4,985,000 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 39,138  267,015  -  -  306,153 
รวม 8,135,396  3,720,015  2,648,443  -  14,503,854 
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หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2563 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

  ภำยใน   มำกกว่ำ   มำกกว่ำ  ปรับขึน้ลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด   
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ          

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  13,442  13,442 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 31,563  60,286  19,387  -  111,236 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 296,363  -  -  -  296,363 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืน 1,099,432  -  -  -  1,099,432 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืน 1,063,773  979,500  1,000,000  -  3,043,273 
รวม 2,491,131  1,039,786  1,019,387  13,442  4,563,746 
          

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ          
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 4,901,000  -  -  -  4,901,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยและ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
545,500 

  
- 

  
- 

  
- 

  
545,500 

หุ้นกูร้ะยะยำว 1,349,772  2,998,011  2,648,214  -  6,995,997 
เงินกูย้มืระยะยำว 1,867,000  2,985,000  -  -  4,852,000 
รวม 8,663,272  5,983,011  2,648,214  -  17,294,497 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้  

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึน หำกอตัรำดอกเบ้ียมีกำร
เปล่ียนแปลงในอตัรำร้อยละ 1 โดยก ำหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี โดยก ำไรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ตุลำคม 2564 จะมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

   หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีเงินไดใ้นงบก ำไรขำดทุน    
- อตัรำดอกเบ้ียลดลง ร้อยละ 1    
ก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน 0.60  0.48 

- อตัรำดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1    
ก ำไรก่อนภำษีเงินไดล้ดลง (0.60)  (0.48) 

ขอ้มูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั  
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ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของสินคำ้โภคภณัฑ์ 
กลุ่มบริษทัในธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลในประเทศไทย   
ตำมท่ีกล่ำวในขอ้ 39.2 กลุ่มบริษทัท ำอนุพนัธ์ป้องกนัควำมเส่ียงรำคำน ้ ำตำล โดยสอดคลอ้งกบัธุรกรรมกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงรำคำน ้ ำตำลของ อนท. เน่ืองดว้ยรำคำขำยน ้ ำตำลส่งออกและอตัรำแลกเปล่ียนท่ี อนท. ขำย
ไดจ้ริง ในแต่ละปีกำรผลิต จะถูกน ำไปค ำนวณเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนค่ำออ้ยท่ีโรงงำนน ้ ำตำลต้อง
ช ำระแก่ชำวไร่ในแต่ละปีของกลุ่มบริษทัในประเทศไทยท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลใน
ประเทศไทย   

ในเบ้ืองตน้ กลุ่มบริษทัไดท้  ำสัญญำขำยน ้ ำตำลล่วงหนำ้ในตลำดล่วงหนำ้ (Future market)  โดยอำ้งอิงรำคำ
ขำยน ้ ำตำลทรำยล่วงหนำ้ ปริมำณกำรขำย และระยะเวลำส้ินสุดตำมท่ี อนท. ขำยไดจ้ริง  โดยบริษทัท ำกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงส ำหรับสัญญำขำยท่ียงัไม่ไดส่้งมอบรวมถึงประมำณกำรขำยส่งออกท่ีคำดวำ่จะขำยในปี
ถดัไป ทั้งน้ี เม่ือบริษทัสำมำรถท ำสัญญำขำยน ้ ำตำลจริงกบัลูกคำ้ กลุ่มบริษทัจะท ำกำรปิดสถำนะสัญญำ
ขำยล่วงหนำ้ขำ้งตน้  

บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ ในปัจจุบนัไม่มีกำรท ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์  

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึน หำกรำคำสินคำ้โภคภณัฑ์มีกำร
เปล่ียนแปลงในอตัรำร้อยละ 5 โดยก ำหนดให้ปัจจยัอ่ืนทั้งหมดคงท่ี โดยก ำไรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ตุลำคม 2564 จะมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

   หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีเงินไดใ้นงบก ำไรขำดทุน    
- รำคำน ้ ำตำลเพ่ิมข้ึน    
ก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน 174.07  112.68 

    

- รำคำน ้ ำตำลลดลง    
ก ำไรก่อนภำษีเงินไดล้ดลง (174.07)  (112.68) 

ขอ้มูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั  
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ควำมเส่ียงสภำพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมเส่ียงสภำพคล่องโดยกำรใชเ้งินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สัญญำใชเ้งิน เงินกูย้มื หุน้กู้
และสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลำกหลำยอยำ่งเพียงพอและมีกำร
บริหำรควำมเส่ียงโดยกำรควบคุมสัดส่วนประเภทหน้ีสินระยะสั้นและระยะยำว เพื่อรักษำดุลกำรช ำระหน้ี
ตำมควำมเหมำะสมของประเภทกำรลงทุน และกำรด ำเนินกิจกำร  

39.5 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
นโยบำยกำรบญัชีและกำรเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก ำหนดให้มีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช ำระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนกนั 
และสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงค์
ของกำรวดัมูลค่ำและ/หรือกำรเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมถูกก ำหนดโดยวธีิต่อไปน้ีโดยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
สมมติฐำนในกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมถูกเปิดเผยในหมำยเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ/ 
มูลค่ำยุตธิรรม  

ณ วนัที ่31 ตุลำคม 
มูลค่ำยุตธิรรม  

ณ วนัที ่31 ตุลำคม 
ล ำดบัช้ัน
มูลค่ำ

ยุตธิรรม 

 
เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ และข้อมูลทีใ่ช้ 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ 2564 2563 2564 2563 ในกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 
 (พนับำท) (พนับำท)   
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
1. เงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนด

ระยะเวลำมำกกวำ่ 3 
เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 

267 264 - - ล ำดบั 3 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

2. ตรำสำรทุนท่ีอยูใ่นควำม
ตอ้งกำรตลำด 

165,309 - 165,309 - ล ำดบั 1 ขอ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

3. เงินลงทุนใน 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 

- 149,565 - 149,565 ล ำดบั 1 ขอ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

4. เงินลงทุนในตรำสำรทุน 
  นอกตลำด 

797 797 327 327 ล ำดบั 3 เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีอยู่ในควำมตอ้งกำร
ของตลำดวดัมูลค่ำยุติธรรมโดยใชสิ้นทรัพยสุ์ทธิ 

5. ตรำสำรหน้ีไม่อยูใ่นควำม
ตอ้งกำรของตลำด 

6,777 - - - ล ำดบั 3 ตรำสำรหน้ีท่ีไม่มีอยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดวดั
มูลค่ำยุติธรรมโดยใชสิ้นทรัพยสุ์ทธิ 

6. ตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจน
ครบก ำหนด 

- 6,754 - - ล ำดบั 2 ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือ
หน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

7. สญัญำแลกเปล่ียนเงินตน้
และอตัรำดอกเบ้ียท่ีต่ำง
สกุลเงินกนั 

90,966 - 90,966 - ล ำดบั 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดสุทธิจำก
กระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตและกระแส
เงินสดท่ีจะรับในอนำคตปรับปรุงดว้ยเส้นอตัรำ
ผลตอบแทน (yield curve) ท่ีสงัเกตได ้  
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 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ/ 
มูลค่ำยุตธิรรม  

ณ วนัที ่31 ตุลำคม 
มูลค่ำยุตธิรรม  

ณ วนัที ่31 ตุลำคม 
ล ำดบัช้ัน
มูลค่ำ

ยุตธิรรม 

 
เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ และข้อมูลทีใ่ช้ 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ 2564 2563 2564 2563 ในกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 
 (พนับำท) (พนับำท)   
หน้ีสินทำงกำรเงิน       
1. สญัญำซ้ือขำยเงินตรำ 

   ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
58,996 - 58,996 - ล ำดบั 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนำคตประมำณจำก 
อัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  
(จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ท่ีสำมำรถสงัเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน) 
และอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ตำมสัญญำซ่ึงคิดลด
ดว้ยอตัรำท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลำด 

2. สญัญำใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ                      
ขำยน ้ำตำลล่วงหนำ้ 

60,067 - 60,067 - ล ำดบั 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดและปรับปรุง
ดว้ยเสน้รำคำล่วงหนำ้ของสินคำ้โภคภณัฑ ์

3. สญัญำซ้ือขำยน ้ำตำล
ล่วงหนำ้ 

28,395 - 28,395 - ล ำดบั 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดและปรับปรุง
ดว้ยเสน้รำคำล่วงหนำ้ของสินคำ้โภคภณัฑ ์

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินขำ้งตน้ แสดงเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสิน
ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืนตำมล ำดบั ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ตำมล ำดบัของล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  
 2564  2563  
 มูลค่ำ 

ตำมบัญชี 
มูลค่ำ 

ยุตธิรรม 
 มูลค่ำ 

ตำมบัญชี 
มูลค่ำ 

ยุตธิรรม 
ล ำดบัช้ัน 

มูลค่ำยุตธิรรม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 224,064 224,064  137,729 137,729 ล ำดบั 3 
เงินลงทุนชัว่ครำว - -  264 264 ล ำดบั 3 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,064,094 1,064,094  1,202,631 1,202,631 ล ำดบั 3 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 588,435 588,435  785,834 785,834 ล ำดบั 3 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 147,364 147,364  116,926 116,926 ล ำดบั 3 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว 136,624 136,624  144,347 144,347 ล ำดบั 3 
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หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  
 2564  2563  
 มูลค่ำ 

ตำมบัญชี 
มูลค่ำ 

ยุตธิรรม 
 มูลค่ำ 

ตำมบัญชี 
มูลค่ำ 

ยุตธิรรม 
ล ำดบัช้ัน 

มูลค่ำยุตธิรรม 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 5,981,934 5,981,934  6,912,515 6,912,515 ล ำดบั 3 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,064,171 1,064,171  1,191,331 1,191,331 ล ำดบั 3 
หุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,999,158 2,969,046  1,349,773 1,346,325 ล ำดบั 2 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
1,739,240 

 
1,739,240 

  
1,867,000 

 
1,867,000 

 
ล ำดบั 3 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,100 7,100  7,100 7,100 ล ำดบั 3 
หุน้กู ้ 2,648,443 2,486,997  5,646,225 5,495,475 ล ำดบั 2 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 5,167,209 5,167,209  2,985,000 2,985,000 ล ำดบั 3 

 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2564  2563  
 มูลค่ำ 

ตำมบัญชี 
มูลค่ำ 

ยุตธิรรม 
 มูลค่ำ 

ตำมบัญชี 
มูลค่ำ 

ยุตธิรรม 
ล ำดบัช้ัน 

มูลค่ำยุตธิรรม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7,093 7,093  11,686 11,686 ล ำดบั 3 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 930,707 930,707  747,434 747,434 ล ำดบั 3 
เงินใหกู้ย้มืระยะยสั้น 1,322,175 1,322,175  2,491,131 2,491,131 ล ำดบั 3 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 64,025 64,025  17,128 17,128 ล ำดบั 3 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว 2,469,521 2,469,521  2,059,173 2,059,173 ล ำดบั 3 
       หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3,755,159 3,755,159  4,901,000 4,901,000 ล ำดบั 3 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 638,610 638,610  784,475 784,475 ล ำดบั 3 
หุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,999,158 2,969,046  1,349,773 1,346,325 ล ำดบั 2 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
1,682,000 

 
1,682,000 

  
1,867,000 

 
1,867,000 

 
ล ำดบั 3 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
409,100 

 
409,100 

  
545,500 

 
545,500 

 
ล ำดบั 3 

หุน้กู ้ 2,648,443 2,486,997  5,646,225 5,495,475 ล ำดบั 2 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 4,853,069 4,853,069  2,985,000 2,985,000 ล ำดบั 3 
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วธีิกำรท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยติุธรรม มีดงัน้ี 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะ
สั้น มีมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
เหล่ำน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 

มูลค่ำยติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืระยะยำว ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีค ำนวณโดยใชว้ธีิกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรำตน้ทุน
กำรกูย้มืของกลุ่มบริษทั 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนหมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนๆ มีรำคำ
ตำมบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินของหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรมเน่ืองจำกเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 

มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีค ำนวณโดยใชว้ธีิกระแสเงินสดคิด
ลด ดว้ยอตัรำตน้ทุนกำรกูย้ืมของกลุ่มบริษทั ส ำหรับเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ีย
ลอยตวัมีมูลค่ำยติุธรรม โดยประมำณเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชี 

มูลค่ำยติุธรรมของหุน้กูถื้อตำมรำคำตลำดของหุน้กู ้ณ วนัท่ีรำยงำน 

 งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ล ำดบัช้ัน 
มูลค่ำยุติธรรม 

กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท   
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
หุน้กูร้ะยะยำว 5,648 5,456 ระดบั 2 ค ำนวณจำกรำคำปิดคร้ังล่ำสุดของสมำคม

ตลำดตรำสำรหน้ีไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ย 
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
   หุน้กูร้ะยะยำว 6,996 6,842 ระดบั 2 ค ำนวณจำกรำคำปิดคร้ังล่ำสุดของสมำคม

ตลำดตรำสำรหน้ีไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ย 
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40. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษทัและบริษทัย่อย 8 แห่ง และพนกังำนของบริษทัดงักล่ำวไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำม
พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563กลุ่มบริษทั
และพนกังำนจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนเท่ำกนั             ทั้งสองปี กองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน บำงกอกแคปปิตอล จ ำกดั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร
กองทุนกรุงศรี จ  ำกดั ตำมล ำดบั และจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำน เม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของ
กลุ่มบริษทั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวน 
24.08 ลำ้นบำท และ 29.45 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในงบกำรเงินรวม                      และบริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็น
จ ำนวน 9.35 ลำ้นบำท และ 12.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

41. สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 3 ฉบบั จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ ท่ีไดรั้บ
รวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรส ำหรับปีท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บ                      กำร
ส่งเสริม โดยมีก ำหนด 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 

บัตรส่งเสริม 
เลขท่ี 

มำตรำที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ ประเภทกิจกำรที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรำยได้ วันหมดอำยุ 

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

31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3) 
24 มิ.ย. 2552 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ ำ และน ้ ำเพื่ออุตสำหกรรม 30 พ.ย. 2553 29 พ.ย. 2561 

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

15 มี.ค. 2556 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ ำ และน ้ ำเพื่ออุตสำหกรรม 21 ม.ค. 2557 20 ม.ค. 2565 

61-0170-1-00-1-0 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4) และ 34  12 ก.พ. 2561 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ ำ และน ้ ำเพื่ออุตสำหกรรม ยงัไม่มีรำยได ้

นอกจำกน้ีตำมบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษทัยอ่ยไดสิ้ทธิในกำรลดหยอ่นภำษี
เงินไดใ้นอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติ มีก ำหนดเวลำ 5 ปีนบัจำกวนัท่ีกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดห้มดอำยุ 
และตำมบตัรส่งเสริมทุกฉบบั บริษทัย่อยไดร้ับสิทธิยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรที่ไดร้ับอนุมติั 
และผูถื้อหุ้นจะไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ภำษีเงินได ้
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42. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนรวมและเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 ไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำร
ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ตุลำคม 2564 ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 

กำรแสดงรำยกำรเดมิ กำรแสดงรำยกำรใหม่ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 142,395  58,877 

43. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2564 
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คณะกรรมการ    

 

 

.   นายมนู เลียวไพโรจน์     นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ 
    ประธานกรรมการ           กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

                                
  นายพรศิลป์ แต้มศริิชัย            นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์  
           กรรมการ                       กรรมการ 
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คณะกรรมการ    

 

  นายธวัทชัย โรจนะโชติกลุ            นางอินทิรา สุขะนินทร์ 
                                 กรรมการ         กรรมการ  

 

           
           นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร ์            นายชลัช ชินธรรมมิตร ์
             กรรมการ                กรรมการ/กรรมการผู้จดัการใหญ ่
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คณะกรรมการ    

 

  นายสมชาย ชินธรรมมติร์             นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร ์
         กรรมการ            กรรมการ 

 

 

  นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์            นายสมชาติ ชินธรรมมิตร ์

.             กรรมการ      .     กรรมการ 
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คณะกรรมการ    

 

  นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์            นายชาตรี ชินธรรมมติร ์  
          กรรมการ                       กรรมการ 

 
  นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ ์    พลต ารวจเอกบุญเพญ็ บ าเพ็ญบญุ 

   กรรมการ      กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการ    

 

  นายสิทธิ ลลีะเกษมฤกษ์     นายวรภัทร โตธนะเกษม  

      กรรมการอิสระ               กรรมการอิสระ 

 

  นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิตศิาสตร ์             นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ  

             กรรมการอิสระ         กรรมการอิสระ  
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1.นายมนู  เลียวไพโรจน์       
  อายุ 78 ปี 
  เป็นกรรมการที่มคีุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ  
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 18 มีนาคม 2547     
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑติกิตติมศักดิ์  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 ปริญญาโท M.Sc. (Econ.)  
   University of Kentucky, USA    

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา            
   ประเทศญี่ปุ่น 

 วุฒิบัตร วปอ.รุ่นท่ี 34 
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านการก าหนดกลยุทธ์และบรหิารความเสี่ยง 

 ด้านการก ากับดูแลกิจการ  

 ด้านหน่วยงานภาครัฐ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 Chairman 2000 รุ่นท่ี 3/2001  
   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 30/2003  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (5) 
ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน)  
ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม               
ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์  
ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บมจ. เออารไ์อพี  
ตั้งแต่ 2547 ประธานกรรมการ บมจ. โพลีเพล็กซ์(ประเทศไทย)                     
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (3) 
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน ้าตาล 3 บริษัท ได้แก ่

       บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด  

       บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  

       บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด    
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) 

 คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ:(ไมม่ีการถือหุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
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2. นายจ ารูญ   ชินธรรมมิตร์     
    อายุ 71 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร/ 
ประธานกรรมการบริหาร(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ์ 2547     
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์      
   สาขาวิชาการจัดการภูมสิังคม  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 ปริญญาตรี (เกยีรตินยิม) บริหารธุรกิจบณัฑิต  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านการบริหารธรุกิจ 

 ด้านการก าหนดกลยุทธ์และบรหิารความเสี่ยง 

 ด้านการก ากับดูแลกิจการ  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP)    
   รุ่นที่17/2004   
   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)     

 Chairman 2000 รุ่นท่ี 10/2004   
   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น (ไม่มี) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการ
อื่น (14) 
 
 
   

ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน ้าตาล 3 บริษัท ได้แก ่

          บริษัท โรงงานน ้าตาลนวิกรุงไทย จ ากัด  

          บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  

          บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุน้หลี จ ากัด  
ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 
ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอลอะโกรแอนด์ 
เทรดดิ้ง จ ากัด 
ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., 
Ltd. 
ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จ ากดั 
ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น 
จ ากัด 
ตั้งแต่ 2545  ประธานกรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรด
ดิ้ง จ ากัด 
ตั้งแต่ 2543 ประธานกรรมการ บริษัท ราชาชูรส จ ากัด 
ตั้งแต่ 2540 ประธานกรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จ ากัด        
ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จ ากัด 
ตั้งแต่ 2539 ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จ ากัด 
ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง จ ากัด 
จ านวการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง:113,075,331หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.56) 

 คู่สมรส:ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์ 52,775,901 หุ้น (คิดเป็นรอ้ย
ละ1.20) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- เป็นน้องเขยของบุคคลในล าดับที่ 3 (นายพรศิลป์ แต้มศริิชัย) 
- เป็นน้องของบุคคลในล าดับที่ 6 (นางอินทิรา สุขะนินทร์) 
- เป็นพี่ของบุคคลในล าดับที่ 7,9 และ 10                         
(นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์, นายสมชาย ชินธรรมมติร์ ,     
นางสาวดวงแข ชินธรรมมติร์) 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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- เป็นอาของบุคคลในล าดับที่ 8 และ 12  (นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ,  
นายชาตรี ชินธรรมมิตร์)  
- เป็นน้าของบุคคลในล าดับที่ 11 (นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์) 
- เป็นบิดาของบุคคลในล าดับที่ 22 (นายพิริย์พล ชินธรรมมติร์) 
- เป็นบิดาของบุคคลในล าดับที่ 27 (นางกัลยรัตน์ สุมติร) 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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3. นายพรศิลป์   แต้มศิริชัย 
    อายุ 76 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบรหิาร  
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

 26 กุมภาพันธ์ 2547  
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกติติมศักดิ์ สาขาการบริหาร
จัดการ      
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 Master of Science, Engineering North  
   Dakota State University, USA. 

 Master of Business Administration,  
   University of Southern Queensland, Australia 

 ปริญญาตรี สาขาโครงสร้างโยธาวิศวกรรมศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านการบริหารธรุกิจ 

 ด้านการก าหนดกลยุทธ์และบรหิารความเสี่ยง 

 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004  
   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004   
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) 
ตั้งแต่ 2556 กรรมการ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7) 
ตั้งแต่ 2526 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน ้าตาล 3 บริษัท ได้แก ่

          บริษัท โรงงานน ้าตาลนวิกรุงไทย จ ากัด  

          บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  

          บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุน้หลี จ ากัด  
ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จ ากัด 
ตั้งแต่ 2550 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากัด  
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งท่ีส าคัญ 
ตั้งแต่ 2546 - ต.ค.2562 กรรมการผู้จดัการใหญ่  
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากัด  
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง: 29,390,196 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.67) 

 คู่สมรส: นางมนทนัฐ แตม้ศิริชัย 30,688,231 หุ้น  
   (คิดเป็นร้อยละ0.69) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- พี่เขยของบุคคลในล าดับที่ 2 (นายจ ารญู   ชินธรรมมิตร์)     
 

 
 
 
 
 
 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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4. นายสุขุม  โตการัณยเศรษฐ์ 
   อายุ 74 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบรหิาร  
 (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม)  
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ์ 2547   
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีวะ คณะพาณิชย์ –  
การบัญชี โรงเรียนกิตติพาณิชย ์
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านการบญัช ี

 ด้านการเงิน 

 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004  
   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น  
 (ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการ
อื่น (14) 
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน ้าตาล 3 บริษัท 
ได้แก ่

                บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  

                บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  

                บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด  

ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ราชาทรานเฟอร์ จ ากดั 
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ  
                บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ ากัด                        
ตั้งแต่ 2545 กรรมการ  
                บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ ากัด 
ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท แชมเปี้ยนเฟอรเ์มนเตชั่น จ ากัด 
ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ ากดั 
ตั้งแต่ 2543 รองประธานกรรมการ บริษัท ราชาปอร์ซเลน จ ากัด 
ตั้งแต่ 2543 กรรมการ บริษัท ราชาชูรส จ ากัด 
ตั้งแต่ 2541 รองประธานกรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จ ากดั    
ตั้งแต่ 2532 กรรมการบริหาร บรษิัท ราชาโปรดักส์ จ ากัด 
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)      

 ของตนเอง: 350,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.008) 

 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มีการถือหุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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5. นายธวัทชัย   โรจนะโชติกุล 
    อายุ 68 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบรหิาร 
 (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม)  
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ์ 2547   
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Auckland Technical Institute, 
New Zealand 
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านการบรหิารธรุกิจ 

 ด้านธรุกิจอาหารและเครื่องดืม่  

 ด้านการตลาดและพัฒนาธรุกิจใหม่ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ     

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น   
(ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการ
อื่น (11) 
ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน ้าตาล 3 บริษัท 
ได้แก ่

                บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  

                บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  

                บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด  

ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จ ากัด 
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ  
               บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ ากดั 
ตั้งแต่ 2543 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ  
                บริษัท ราชาชูรส จ ากัด 
ตั้งแต่ 2541 กรรมการ  
                บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ ากัด 
ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัท แชมเปี้ยนเฟอรเ์มนเตชั่น จ ากัด 
ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
ตั้งแต่ 2530 กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จ ากดั 
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง: 55,937,112 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.27) 

 คู่สมรส: นางกรกช โรจนะโชติกลุ 3,166,748 หุ้น  
  (คิดเป็นร้อยละ0.07) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
 (ไม่มี) 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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6. นางอินทิรา  สุขะนินทร์ 
    อายุ 74 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบรหิาร   
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม)  
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ   
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 25 มิถุนายน 2553 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia 
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านการบรหิารธรุกิจ  

 ด้านธรุกิจอาหารและเครื่องดืม่ 

 ด้านการตลาดและพัฒนาธรุกิจใหม่  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น (1) 
ตั้งแต่ 2548  กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรไีทย จ ากัด (มหาชน)   

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8) 
ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน ้าตาล 3 บริษัท ได้แก ่

                บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  

                บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  

                บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด 
ตั้งแต่ 2553 กรรมการ  
                บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากัด 
ตั้งแต่ 2548 ผู้จัดการทั่วไป  
                บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ ากัด 
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท ราชาชูรส จ ากัด 
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท แชมเปี้ยนเฟอรเ์มนเตชั่น จ ากัด 
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)  

 ของตนเอง: 25,471,699 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.58) 

 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- พี่สาวของบุคคลในล าดับที่ 2 (นายจ ารญู ชินธรรมมติร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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7. นางสาวดวงดาว   ชินธรรมมติร์ 
    อาย ุ 63  ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบรหิาร  
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม)/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - สายงานทรัพยากรบุคคล 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 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
บริหารธรุกิจ   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy  Key 
Blueprint  for  Business Growth, ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 ด้านการก ากับดูแลกิจการ 

 ด้านการตลาดและพัฒนาธรุกิจใหม่ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006     
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น (1) 
ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรพัย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7) 
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน ้าตาล 3 บริษัท ได้แก ่

                บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  

                บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  

                บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด 
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ  
                บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ ากัด 
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จ ากดั  
ตั้งแต่ 2542 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ ากัด 
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)    

 ของตนเอง :99,799,954 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.26)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- น้องสาวของบุคคลในล าดับที่  2 (นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์)  
 
 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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8. นายชลัช   ชินธรรมมิตร์ 
    อายุ 52 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบรหิาร  
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) /กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ /
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ์ 2547    
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร  
   Mercer University, USA 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจดา้นการเงินและการธนาคาร        
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 หลักสตูรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 

 หลักสตูรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที ่6 

 หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นท่ี 3 

 หลักสตูรการปฏริูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม รุ่นที่ 
2  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านการขยายธรุกิจและควบกิจการ 

 ด้านการตลาดและพัฒนาธรุกิจใหม่ 

 ด้านการก ากับดูแลกิจการ  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น (5)  
ตั้งแต่ 2557 กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน,กรรมการบรรษัทภิบาล               
บริษัท มาสเตอร์แอด จ ากดั  (มหาชน) 

ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)  
ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (20)  
ตั้งแต่ 2547 กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ บริษัทย่อย สายธุรกิจน ้าตาล 3 
บริษัท ได้แก่     

         บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด  

         บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  

         บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุน้หลี จ ากัด 
ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท คณุชวน จ ากัด 
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บจก.บางจากไบโอเอทานอล(ฉะเชิงเทรา)                                 
ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน)  
ตั้งแต่ 2559  กรรมการ บริษัท ดบับลิวเอสพี โลจสิติกส์ จ ากัด 
ตั้งแต่ 2558  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บจก.เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง               
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขต จ ากัด 
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากัด 
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน     

               ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัทเคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง  จ ากัด 
ตั้งแต่ 2544 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จ ากัด 
ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ ากัด 
ตั้งแต่ 2540 ประธานกรรมการ บจก.โคลอสซอล อินเตอร์เนช่ันแนล  
ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท เอม็ เอ็ม พี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จ ากดั 
ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งท่ีส าคัญ 
2557 - 1 สิงหาคม 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร  
                  บริษัท มัดแมน จ ากัด (มหาชน) 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท ทีเอส ฟลาวมลิล์ จ ากดั 
(มหาชน)          
ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มเินิ้ล จ ากดั 
(มหาชน)  

2539 - 1 กรกฎาคม 2562 กรรมการผู้จดัการ   
                  บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ากัด 
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง: 43,279,926 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.98) 

 คู่สมรส :(ไม่มีการถือหุ้น) 

 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ:  
นางสาว ชลพิมพ์ ชินธรรมมติร์ 374,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.01) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    
- หลานของบุคคลในล าดับที่ 2 (นายจ ารญู ชินธรรมมติร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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9. นายสมชาย   ชินธรรมมิตร์ 
   อายุ 69 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบรหิาร  
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ์ 2547  
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 Mini MBA  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน Computer College,      
  Germany 
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านการบรหิารธรุกิจ 

 ด้านธรุกิจอาหารและเครื่องดืม่ 

 ด้านการเงิน 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
17/2004   
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น   
(ไม่มี) 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)  
ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน ้าตาล 3 บริษัท ได้แก ่

                บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  

                บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  

                บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด 
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากัด 
ตั้งแต่ 2524 กรรมการ บริษัท ราชาชูรส จ ากัด 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งท่ีส าคัญ 
2551 – 15 พฤษภาคม 2563  
กรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมลิล์ จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ เทอรม์ิเนิ้ล จ ากดั (มหาชน)  
กรรมการ บริษัท ทีเอส คลังสินค้า จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทรดดิง้ จ ากัด  
กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจสิติกส์ จ ากัด 
กรรมการ บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน  
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง: 96,475,726 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.19) 

 คู่สมรส:  
นางสมจิตร สมสุขเจริญ 279,206 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.01) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
- น้องชายของบุคคลในล าดับที่ 2 (นายจ ารูญ ชินธรรมมติร์)  

 
 
 
 
 
 
 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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10.นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 
     อายุ 66 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร/ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ์ 2547  
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 Diploma from KATINKA School, United Kingdom 

 หลักสตูร MMP รุ่น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านการบรหิารธรุกิจ  

 ด้านการเงิน 

 ด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
17/2004  
   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น (1) 
ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรพัย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)  
ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน ้าตาล 3 บริษัท ได้แก ่

                บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  

                บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  

                บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด 
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จ ากดั  
ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัท ชวนันทากิจ จ ากัด 
ตั้งแต่ 2519 กรรมการ บริษัท ชินกิจ จ ากัด  
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง: 99,733,643 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.26) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - น้องสาวของบุคคลในล าดับที่  2 (นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์) 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
   



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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11. นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ 
      อายุ 49 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบรหิาร (กรรมการผู้
มีอ านาจลงนาม)   
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 1 เมษายน 2560 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาตรี นติิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธรุกิจ  
  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาห
การ,         
   University of Tennessee, Knoxville, USA 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า  
  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

 Orientation Course - CFO  Focus on Financial 
Reporting 
   สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 CFA Charter holder, Association for Investment       
  Management and Research (AIMR) 
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านการบัญช ี

 ด้านการเงิน  

 ด้านกฎหมายและภาษี  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
37/2005    
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2) 
ตั้งแต่ 2543 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  
                บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน) 
ตั้งแต่ 2543 กรรมการและกรรมการบริหาร 
                บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (11)    
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน ้าตาล 3 บริษัท ได้แก ่

                บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  

                บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  

                บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด 
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จ ากดั 
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบี แคปปิตอล จ ากัด 
ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 
ตั้งแต่ 2559  กรรมการ บริษัท ดบับลิวเอสพี โลจสิติกส์ จ ากัด 
ตั้งแต่ มี.ค.2557 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ากัด 
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จ ากัด  
ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ ากัด 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งท่ีส าคัญ 
2546 – มิ.ย.2559 กรรมการ บจก.เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์  
2545 – เมษายน 2562 กรรมการ บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน                     
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)   

 ของตนเอง:115,355,499 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.62) 

 คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    
- หลานของบุคคลในล าดับที่  2 (นายจ ารญู ชินธรรมมติร์) 

 
 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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12. นายชาตรี   ชินธรรมมิตร์ 
     อายุ  48 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร) 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ์ 2547 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 Master of Science, Computer Science,  
   Bellevue University, USA. 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 

 ด้านการบรหิารธรุกิจ  

 ด้านการตลาดและพัฒนาธรุกิจใหม่  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
21/2004          
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น
ที่ 1/2008  
  สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย (TLCA) 

 Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่ 
9/2010  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น (ไมม่ี) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (4) 
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน ้าตาล 3 บริษัท ได้แก ่

                บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  

                บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  

                บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด 
ตั้งแต่ 2543 รองกรรมการผูจ้ัดการ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ       
                บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด 
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง: 57,467,546 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ1.30) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- หลานของบุคคลในล าดับที่  2 (นายจ ารญู ชินธรรมมติร์) 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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13. นายสมชาติ  ชินธรรมมิตร์ 
     อายุ 63 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร)/ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ  
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

 26 กุมภาพันธ์ 2547  
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม  

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด        
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  
  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านธรุกิจการเกษตร  

 ด้านการตลาดและพัฒนาธรุกิจใหม่  

 ด้านการก ากับดูแลกิจการ    
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
17/2004  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 Director Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 
55/2005  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น (1) 
ตั้งแต่ 2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (9) 
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน ้าตาล 3 บริษัท ได้แก ่

                บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  

                บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  

                บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด 
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัท ชินพงษ์สวัสดิ์ จ ากัด  
ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท โบท๊เฮ้าสห์ัวหิน จ ากัด  
ตั้งแต่ 2548 กรรมการผูจ้ัดการ  
                บริษัท ท็อป เบลนด ์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 
ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัท พงษ์วิไล จ ากัด   
ตั้งแต่ 2531 รองกรรมการผูจ้ัดการ  
                บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จ ากัด 
ตั้งแต่ 2531 กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จ ากัด  
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง: 22,907,921 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.52) 

 คู่สมรส : นางดรณุี เลิศด ารงค์ลกัษณ์ 2,194,852 หุ้น  
(คิดเป็นร้อยละ 0.05) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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14. นายธัชพงษ์  ภากรศิริวงศ์  
     อายุ 71 ปี      

ต าแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบรหิาร  
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ์ 2547     
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบรหิาร คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านการบรหิารธรุกิจ  

 ด้านธรุกิจอาหารและเครื่องดืม่ 

 ด้านการตลาดและพัฒนาธรุกิจใหม่ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
21/2004 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น(ไมม่ี) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (5) 
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน ้าตาล 3 บริษัท ได้แก ่

                บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  

                บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  

                บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด 
ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จ ากดั  
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.  
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง 158,162 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.004) 

 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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15. นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 
       อายุ 81 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบรหิาร 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ์ 2547 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ประกาศนียบัตร พาณิชยการ สาขาบัญชี 
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านธรุกิจอาหารและเครื่องดืม่  

 ด้านหน่วยงานภาครัฐ 

 ด้านการก ากับดูแลกิจการ  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
17/2004  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น 
(ไม่มี) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7) 
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน ้าตาล 3 บริษัท ได้แก ่

                บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  

                บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด  

                บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด 
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง                
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากัด 
ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จ ากดั 
ตั้งแต่ 2535 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง: 13,621,766 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.31) 

 คู่สมรส:  
นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ 744,720 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.018) 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ  บ าเพ็ญบุญ 
     อายุ 76 ปี 
     เป็นกรรมการที่มีคณุสมบัติเปน็กรรมการอิสระ  
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ  
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ์  2547 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตร ์ 
  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์

 ปริญญาบัตร วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 
37) 

 ปริญญาตรี นติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรยีนนายร้อยต ารวจ 
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านหน่วยงานภาครัฐ 

 ด้านการก ากับดูแลกิจการ 

 ด้านการก าหนดกลยุทธ์และบรหิารความเสี่ยง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
11/2004      
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น (1)   
ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2556 กรรมการอิสระ  
            บริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)  
ตั้งแต่ 2549 กรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2548 กรรมการอิสระ  
               บริษัท ก่อสร้างสหพันธุ์ จ ากัด (มหาชน)  
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั  
(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) 

 คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ:(ไมม่ีการถือหุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)  
 
 

 
 
 
 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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17. นายสิทธิ   ลีละเกษมฤกษ ์
     อายุ 68 ปี 
      เป็นกรรมการที่มีคณุสมบัติเป็นกรรมการอิสระ  
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ์  2547 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาตรี สาขาการบัญช ีคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านบญัช ี

 ด้านการเงิน  

 ดา้นการตลาดและพัฒนาธรุกิจใหม่  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
11/2004  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Audit Committee Forum 2014  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น (ไมม่ี) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น  
(ไม่มี) 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งท่ีส าคัญ 
2537-11 พ.ย.2562 รองประธานกรรมการ  

บริษัท โนเบิล ดเีวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
2552-11 พ.ย.2562 กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณา 

ค่าตอบแทน 
บริษัท โนเบิล ดเีวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

2557-28 ก.ย.2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
             บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

2556-26 เม.ย.2562 กรรมการ  
บริษัท เอส แอนด์ พี พร๊อพเพอรต์ี้  
แมนเนจเมนท์ จ ากดั 

2555-26 เม.ย.2562 กรรมการ  
บริษัท เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวช่ัน จ ากัด 

2548-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท บ้านสุขสบาย จ ากัด 
2538-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท คอนติเนนตลั ซิตี้ จ ากัด 
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)  

 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) 

 คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ:(ไมม่ีการถือหุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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18. นายวรภัทร  โตธนะเกษม 
     อายุ 72 ปี 
     เป็นกรรมการที่มีคณุสมบัตเิปน็กรรมการอิสระ  
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก ากับดูแล
กิจการ/กรรมการตรวจสอบ  
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ์  2553 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
  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 นติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 หลักสตูรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5 

 หลักสตูรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นท่ี 15 

 หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
รุ่นที่ 9 

 หลักสตูรมหานคร รุ่นที่ 4  

 หลักสตูร TEPCOT รุ่นที่ 2  
 

ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านการก ากับดูแลกิจการ  

 ด้านการเงิน  

 ดา้นการก าหนดกลยุทธ์และบรหิารความเสี่ยง 
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 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3) 
ตั้งแต่ 28 มิ.ย.2556 กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ตั้งแต่ ส.ค.2555 กรรมการอิสระ บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) 
ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
                บริษัท ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)   
ตั้งแต่ มิ.ย.2555 กรรมการผู้จดัการ   
                     มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)  

 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) 

 คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ:(ไมม่ีการถือหุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี) 

 
 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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19. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ 
      อายุ 62 ปี 
     เป็นกรรมการที่มีคณุสมบัตเิปน็กรรมการอิสระ  
ต าแหน่ง กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ์  2553 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า   
  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า   
  มหาวิทยาลัยมสิซรูี่ สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า  
  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

 หลักสตูรส าหรบัผู้บริหาร Harvard University,
สหรัฐอเมริกา 

 หลักสตูรส าหรบัผู้บริหาร Stanford Executive 
Program 2013 
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านการก าหนดกลยุทธ์และบรหิารความเสี่ยง 

 ด้านการตลาดและพัฒนาธรุกิจใหม่  

 ดา้นการบริหารธรุกิจ  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program  (DCP) รุ่นที่ 71  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
(1) 
ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร  
           บริษัท มัดแมน จ ากัด (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น(ไมม่ี)  
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง : (ไม่มีการถือหุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี) 
 
 

 
 
 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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20. นางอัญชลี  พิพัฒนเสริญ  
      อายุ 69 ปี  
     เป็นกรรมการที่มีคณุสมบัตเิปน็กรรมการอิสระ  
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ   

 29 กันยายน 2560 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ศึกษาเพิ่มเตมิ (Accounting Information System)  
   University of Texas at Austin, TX, USA 

 ปริญญาโท MS. (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 หลักสตูรนักบรหิารระดับสูง ธรรมศาสตรเ์พื่อสังคม รุ่นที่ 
2     
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ความเชี่ยวชาญ 

 ด้านการบัญช ี

 ด้านการเงิน  

 ดา้นการก ากับดูแลกิจการ  
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) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)  
ตั้งแต่ 2553 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
               บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)  
ตั้งแต่ 2552 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
                บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน)  
ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
                บริษัท ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน)   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น  (2) 
ตั้งแต่ 2555 คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
                ด้านการเงินและทรพัย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ตั้งแต่ 2550 คณะกรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
                คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญช ี
                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)  

 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) 

 คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ:(ไมม่ีการถือหุ้น) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
 
 

 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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21. นายธีระ สงวนดีกุล 
      อายุ 70 ปี 

ต าแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่-สายงานกลุ่มการผลิต
ธุรกิจน ้าตาล 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  
  University of Wisconsin, Madison, USA    

 ปริญญาโทบรหิารธุรกจิ ส าหรับผู้บริหาร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น (ไมม่ี) 
 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (5)  
ตั้งแต่ 2550 กรรมการบริษัท 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จ ากัด   
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท รอยัลเพลสเรียลตี้ จ ากัด 
ตั้งแต่ 2535 กรรมการ บริษัท เจรญิลาภพัฒนา จ ากัด 
ตั้งแต่ 2553 กรรมการ  
        บริษัท รอยัล เรสซิเด้นท์ ดเีวลลอปเม้นท์  จ ากัด 
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง:1,650,000 หุ้น(คิดเป็นร้อยละ0.04) 

 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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22.นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 
     อาย ุ41 ปี 
ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจดัหาวัตถดุิบ   
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 Master Degree in Business Administration 
(Organization     
   Leadership), The University of Findlay, Ohio, 
U.S.A.    

 Bachelor Degree in Business Administration 
(Marketing),   
  Bangkok University.  

 การพัฒนาศักยภาพผู้บรหิารระดับสูง  
  (Competency For Executive Management) 2018 

 Key Successors Development Program Year 
2017 

 Leadership Development Program Year 2016  

 วิทยาการพลังงานส าหรับนักบรหิารรุ่นใหม่ 2015 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8) 
ปัจจุบัน กรรมการ  Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จ ากัด   

  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ากัด 
  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ากดั 
  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ ากดั 
  ตั้งแต่ มกราคม 2562 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์  จ ากดั 
  ตั้งแต่ เมษายน 2562 กรรมการ  

                         สมาคมผูผ้ลติน ้าตาลและชีวพลังงานไทย 
 ตั้งแต่ เมษายน 2562 กรรมการ คณะกรรมการอ้อย (กอ.) 
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)  

 ของตนเอง: 94,386,024 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.14)    

 คู่สมรส : นางวิกานดา ชินธรรมมติร์ 64,900 หุ้น  
(คิดเป็นร้อยละ0.001) 

 บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ:(ไม่มกีารถือหุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
-บุตรของบุคคลในล าดับที่  2 (นายจ ารูญ ชินธรรมมติร์)  



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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24.นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์    
    อายุ 47 ปี    

ต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่-สายงานบัญชีและ
การเงิน(Acting CFO) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ การอบรม  

 บัญชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี (เกียรติ
นิยมอันดับสอง)มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ประเทศไทย (ตั้งแต่ปี 2546 - 
ปัจจุบัน)  

 CFO’s Orientation Course for New IPOs จัดโดย
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered 
Professional Accountant) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไมม่ี)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไมม่ี) 
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 

23.นายโสมนัส โพธิสัตย์   
     อาย ุ59 ปี 

ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ส านักกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่  
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 บริหารธรุกิจมหาบัณฑติ (การตลาด) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
ปี2529  

 เศรษฐศาสตร์บัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี2526 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  

 DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่
105/2008  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)          
 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น(ไมม่ี)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (2)  
ตั้งแต่ 1 พ.ย.2562  กรรมการผู้จดัการ  

บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากัด  
ตั้งแต่ 22 ม.ค.2562 กรรมการ  
                         บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ ากดั  
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) 

 คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ:(ไมม่ีการถือหุ้น)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี)  



                                                                           รายงานประจ าปี 2564 :  บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2564   
(ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 )   
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25. นางสาววรรณา อารีประยูรกิจ 
     อายุ 39 ปี    

ต าแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส  สายงานบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการท า
บัญชี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติการอบรม 

 ปริญญาโท บัญชีมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไมม่ี)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไมม่ี) 
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

 
 

26. นายชาติชาย ภูวงษ ์
     อายุ  51  ปี    
ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายส านักตรวจสอบภายใน  
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติการอบรม 

 ปรญิญาตรี บริหารธรุกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 

 จากสมาคมผูต้รวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในของไทย(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 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไมม่ี)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไมม่ี) 
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) 

 ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)  
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27. นางกัลยรัตน์ สุมิตร 
      อายุ 46 ปี 

ต าแหน่ง เลขานุการบริษัท/ผู้จดัการฝ่ายส านักเลขานุการ
บริษัทและกฎหมาย    
วันเข้าด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษัท   

 15 มกราคม 2564 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ การเงิน 
   University of Denver, Denver, Colorado, USA 

 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Information Technology 
   University of Denver, Denver, Colorado, USA 

 หลักสตูร Company Secretary Program 
(CSP120/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 Professional Development Program for Company 
Secretary  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น 
(ไม่มี)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น    
ตั้งแต่ 2564 กรรมการ และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคเอสแอล เรียล
เอสเทต จ ากดั 
ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท คณุชวน จ ากัด 
 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งท่ีส าคัญ 
- 
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)   

 ของตนเอง: 56,467,544 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.28) 

 คู่สมรส: นายนิธัช สมุิตร 16,740,120 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.37) 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ : (ไมม่ีการถือหุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    
- บุตรีของบุคคลในล าดับที่  2 (นายจ ารญู ชินธรรมมติร์) 
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รายชื่อการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 
  

 

หมายเหตุ :   

1)  เครื่องหมาย ต าแหน่ง 

          X  ประธานกรรมการ 

       / กรรมการ 

      //   กรรมการบริหาร 

ต ำแหน่ง

บริษัท น ้ำ ตำลขอนแก่น จ ำ กัด (มหำชน)

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

1.นายมนู                          เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ X X X

2.นายจ ารูญ                      ชินธรรมมติร์ กรรการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร // // // X X X X X X /

3.นายพรศิลป์                   แต้มศิริชัย กรรมการและกรรมการบริหาร // // // / / X

4.นายสุขุม                      โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // // / / / /

 5.นายธวัทชัย                  โรจนะโชติกุล กรรมการและกรรมการบริหาร // // // / / / /

6.นางอินทิรา                    สุขะนินทร์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // // / /

7.นางสาวดวงดาว             ชินธรรมมติร์
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน
// // // / /

8.นายชลัช                        ชินธรรมมติร์
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง/

กรรมการผู้จัดการใหญ่
// // // / / / / / / / / / /

9.นายสมชาย                    ชินธรรมมติร์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // // / /

10.นางสาวดวงแข           ชินธรรมมติร์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // //

11.นายชนะชัย                 ชุ ติมาวรพันธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // // / / / / / / // /

12.นายชาตรี                     ชินธรรมมติร์ กรรมการ / / /

13.นายสมชาติ                  ชินธรรมมติร์ กรรมการและกรรมการก ากับดูแลกิจการ / / /

14.นายธัชพงษ์                 ภากรศิริวงศ์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // // /

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

16.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ         บ าเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน/กรรมการก ากับดูแลกิจการ

17.นายสิทธิ                     ลีละเกษมฤกษ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร

ความเส่ียง

18.นายวรภัทร                โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ/กรรมการ

ตรวจสอบ/

19.นางสาวนงลักษณ์      พินัยนิติศาสตร์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

20.นางอัญชลี                 พิพัฒนเสริญ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการก ากับดูแลกิจการ

21.นายธีระ                     สงวนดีกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / /

22.นายพิริย์พล               ชินธรรมมติร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / / / / /

23.นายโสมนัส โพธิสัตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

24.นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ช่ือ - นำมสกุล บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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2)  รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทย่อย  

1 บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด 

2 บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด 

3 บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากดั 

4 บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอรต์ เทรดดิ้ง จ ากัด 

5 บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากัด 

6 บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จ ากัด 

7 บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนดเ์ทรดดิ้ง จ ากัด 

8 บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จ ากดั 

9 Koh Kong Plantation Co., Ltd. 

10 Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd. 

11 บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจสิติกส์ จ ากัด 

12 บริษัท คุณชวน จ ากัด  

             

 บริษัทร่วม  

13 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ้ล จ ากดั (มหาชน) 

14 บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
นายชาติชาย  ภูวงษ ์
 
การศึกษา:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต         

  

ประวัติการท างาน: 2547 -  ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายส านักตรวจสอบภายใน บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด(มหาชน) 
มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน จาก  บริษัท กรุงไทยพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากัด 
2546 - 2547  และ  บริษัท ภัทรประกันภัย จ ากัด(มหาชน)  2536 - 2544 

 
ประวัติการฝึกอบรม: จากสมาคมผูต้รวจสอบภายใน แหง่ประเทศไทย 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในของไทย (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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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพยส์ิน 

 
ในปี 2564 บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ได้มีกำรว่ำจ้ำงผู้ประเมินรำคำอิสระให้ท ำกำรประเมิน

รำคำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เนื่องจำกบริษัทใช้นโยบำยกำรบัญชีกำรวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่แท้จริง
ในปัจจุบันของสินทรัพย์ โดยในกำรประเมินรำคำทรัพย์สินผู้ประเมินใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) และวิธีคิดรำยได้
ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Income Approach) ท ำให้อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมมีูลค่ำรวม ณ 31 ตุลำคม 2564 จ ำนวน 6,112 
ล้ำนบำท และมีก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2564 จ ำนวน 208.73 ล้ำนบำท  
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หมายเหตุ : บริษัทเปิดเผยราคาประเมินของทรัพย์สิน ดังนี้ 

 

ประเภทและลักษณะทรัพยส์ิน รำคำประเมิน 
(ล้ำนบำท) 

ช่ือผู้ที่ท ำหน้ำท่ีประเมินรำคำ ช่ือผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนหรือผู้ประเมินหลัก วัตถุประสงค์ วันท่ีในรำยงำน 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน      
- ที่ดิน 4,020 บริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด์ 

เอเจนซี่ จ ำกัด 
นำงอุดมศรี  นำทีกำญจนลำภ วฒ.026 

นำยนที ตั้งติดธรรม วฒ. 346 
เพื่อสำธำรณะ 31 สิงหำคม 2564  

      
- อำคำร 2,092 บริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด์ 

เอเจนซี่ จ ำกัด 
นำงอุดมศรี  นำทีกำญจนลำภ วฒ.026 

นำยนที ตั้งติดธรรม วฒ. 346 
เพื่อสำธำรณะ 31 สิงหำคม 2564  
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นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมท้ังอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ และ
อ านาจหน้าท่ีของกรรมการชุดย่อย 
 
นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ   

  

 บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) (KSL) ได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อให้คณะกรรมกำรผูบ้ริหำรและ
พนักงำนทุกคนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน เพื่อส่งเสริมให้ KSL เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรก ำกับดูแล
กิจกำรในกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ KSL ได้ประกำศหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ KSL และจัดท ำคู่มือกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมกำรผู้บริหำรและพนักงำนของ KSL ทุกคนได้รับทรำบและถือ
เป็นหลักปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนโดยคู่มือดังกล่ำวถูกเผยแพร่อยู่บนระบบเครือข่ำย อยู่บนเว็บไซต์ของ KSLGROUP ส ำหรับรำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ KSL และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ สำรถศึกษำได้ตำมลิ้งค์ด้ำนล่ำง 
 
https://www.kslgroup.com/index.php/th/ 

 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ  

      บริษัทมีกำรวำงแผนกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำท้ังปี มำกกว่ำ 6 ครั้งต่อปี เพื่อพิจำรณำวำระหลักท่ีได้ก ำหนดไว้ใน
แต่ละปี อย่ำงไรก็ตำม หำกมีวำระส ำคัญ ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทก็จะเรียกประชุมส ำหรับวำระส ำคัญนั้น ซึ่งจะมีกำรแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยไปกว่ำระยะเวลำที่กฎหมำยได้ก ำหนดไว้ โดยในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุมทั้งสิ้นจ ำนวน 7 ครั้ง 
  อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้โดยอ้ำงอิงกับพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด   
พระรำชบัญญัติ บริษัทหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อบังคับของบริษัท 

 
 ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการ 

    เดิมอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร หมวดที่ 5 ต่อมำ คณะกรรมกำรในกำรประชุมครั้ง
ที่ 7/2559-2560 วันท่ี 29 กันยำยน พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติให้มีและเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมกำร โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 
2560 กฎบัตรนี้ได้ก ำหนดหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่ได้ทบทวนให้สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 
2560 ดังนี้  
   (1) บริหำรกิจกำรโดยสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษัทอย่ำงยั่งยืน กล่ำวคือ ให้บริษัทมีผลประกอบกำรที่ดี ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม
และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ขจัดหรือลดกำรสร้ำงผลกระทบทำงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ตำมปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง
ต่ำงๆ  
   (2) ก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจของกิจกำรบนพื้นฐำนกำรสร้ำงกิจกำรอย่ำงยั่งยืน โดยค ำนึงผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม และก ำกับให้กำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ และแผนงำนประจ ำปีตอบสนองควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกิจกำร 

     
 

https://www.kslgroup.com/index.php/th/
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    (3) ดูแลให้กิจกำรมีคณะกรรมกำรมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักกำรบริหำรกิจกำรที่ดีที่มีกำรสรรหำที่โปร่งใส
และมีประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้เพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงรับผิดชอบ ก ำหนดให้มีกรอบและกลไกในกำรก ำกับดูแล
นโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและกิจกำรที่บริษัทไปลงทุน แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยท่ีจ ำเป็นและสมควร 
   (4) ดูแลให้บริษัทฯมีกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูงที่เหมำะสมต่อกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของบริษัท 
และมีกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงตลอดจนกำรสืบทอดงำนท่ีเป็นระบบ 
   (5) ส่งเสริมนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   (6) ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่มีมำตรฐำนและตอบสนองต่อกำรท ำให้บรรลุวัตถุประสงคแ์ละ
เป้ำหมำยของบริษัทในระยะยำว รวมถึงกำรป้องกันกำรรั่วไหลของข้อมูลส ำคัญซึ่งอำจกระท ำได้ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดให้มีนโยบำย
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรท ำธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน กำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน ช่องทำงกำรรับ
เรื่องร้องเรียนเบำะแสกำรกระท ำทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

(7) ดูแลให้มีกำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยสำรสนเทศให้โปร่งใสและ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 (8) สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในเรื่องส ำคัญและรักษำสิทธิในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของ  ผู้ถือหุ้นผ่ำนช่องทำงที่
เหมำะสมและทันเวลำ 

บทบำทหน้ำที่ท้ัง 8 ประกำรข้ำงต้นสำมำรถแยกแยะเป็นหลักปฏบิัติและแนวทำงปฏิบัตอิีกหลำยประกำร โดยอ้ำงอิงถึง “หลักกำร
บริหำรกิจกำรที่ดี: หลักปฏิบัติส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน” ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
จัดท ำขึ้น 

 
อ านาจหน้าท่ีของกรรมการชุดย่อย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำมคน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรทั้งหมดต้องเป็น

กรรมกำรอิสระ  โดยในจ ำนวนนี้อย่ำงน้อยหนึ่งคนต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน คณะกรรมกำรตรวจสอบ

จะต้องมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำร

ด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกินสำมวำระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมกำร

บริษัทฯเห็นควรด ำรงให้ต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีตำมที่ก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรในกฎบัตรของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทฯมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ 

2. สอบทำนให้บริษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Auditing) ที่

เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง 

โยกย้ำยควำมดีควำมชอบ และกำรเลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ

ภำยใน 
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3. สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึง

ป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

4. สอบทำนให้บริษัทฯปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

5. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้ำงบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระ เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยปีละ1 ครั้ง  

6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำ รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดย 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

7.1 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

7.2 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ 

7.3 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 7.4 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญช ี

 7.5  ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

7.6 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

7.7  ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฏบัตร (Charter) 

7.8 รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษัท 

8. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

9. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังต่อไปนี้ซึ ่งอำจมี

ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของ

บริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร  

 9.1 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

9.2  กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำม บกพร่องที่ส ำคัญในระบบควบคุมภำยใน 

9.3 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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 หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ง กรรมกำรตรวจสอบรำย

ใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือ

ตลำดหลักทรัพย์  

 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรสรรหำ เป็นคณะกรรมกำรชุดเดียวกัน ประกอบด้วย

กรรมกำร ไม่น้อยกว่ำสำมคน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอื่นรวมกันเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมกำรอิสระ ที่มีควำมรู้ 

ประสบกำรณ์และเชี่ยวชำญ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปี และสำมำรถได้รับกำร

แต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอีกได้ แต่ไม่เกินสำมวำระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นควรให้ด ำรง

ต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีขอบเขตและอ ำนำจหน้ำท่ีตำมที่ก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรในกฎบัตร

ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. ด้านการสรรหา 

(1) ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำให้เป็นไปตำมโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 

ที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อควำมโปร่งใสและเพื่อให้แน่ใจว่ำจะเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทคำดหวัง โดยพิจำรณำจำก

ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญ รวมถึงควำมเป็นอิสระและกำรมีเวลำมำปฏิบัติหน้ำท่ีของผู้ที่จะท ำหน้ำที่กรรมกำร 

(2) สรรหำและเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสมที่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ เพื่อเสนอชื่อต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ให้ก ำหนดวิธีกำรสรรหำเปิดรับกำรเสนอชื่อ รวมถึงกำรตรวจสอบคุณสมบัติทำงกฎหมำยและ

ข้อก ำหนดหน่วยงำนทำงกำร และควำมยินดีในกำรมำเป็นกรรมกำร 

(3) สรรหำและเสนอรำยชื่อบุคคลที่เหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ให้คณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำเพื่อทดแทนกรรมกำรที่ครบวำระ 

2. ด้านค่าตอบแทน 

(1) พิจำรณำหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ที่เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและเป็นธรรม

ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ

อนุมัติ  

(2) พิจำรณำข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี 

(3) เปิดเผยรำยชื่อกรรมกำร จ ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม และค่ำตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 

รวมถึงเนื้อหำสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน 
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

        นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงว่ำประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำม

คน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอื่นรวมกันเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำร

ด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอีกได้ แต่ไม่เกินสำมวำระติดต่อกัน เว้นแต่

คณะกรรมกำรบริษัทฯเห็นควรให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษรไว้

ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก ำหนดนโยบำย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรของบริษัท เพื่อพิจำรณำในเรื ่องของกำรบริหำรควำมเสี ่ยงโดยรวมซึ่งต้อง

ครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญของบริษัท เช่น ควำมเสี่ยงจำกตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดกำร ควำมเสี่ยงด้ำน

กำรลงทุน  ควำมเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจกำร เป็นต้น 

2. วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยสำมำรถประเมินติดตำม และดูแลปริมำณควำมเสี่ยงของบริษัท

ให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสม 

3. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบัติ

ตำมนโยบำยที่ก ำหนด 

4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ที่

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

 

4. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรว่ำประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำม

คน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอื่นรวมกันเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของทั้งคณะเป็นกรรมกำรอิสระ  กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรมีวำระกำร

ด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรอีกได้ แต่ไม่เกินสำมวำระติดต่อกัน เว้นแต่

คณะกรรมกำรบริษัทฯเห็นควรให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรมีขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้เป็นลำย

ลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. พิจำรณำเสนอแนะนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยด้ำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร

ก ำกับดูแลกิจกำร ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

2. พิจำรณำเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร พนักงำน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบำย

กำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร ต่อคณะกรรมกำร

บริษัทฯ  
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3. ก ำกับดูแลและให้ค ำแนะน ำตลอดจนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร ในกำรปฎิบัติหน้ำที่เพื่อให้

เป็นไปตำมนโยบำย จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

4. ทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฎิบัติกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปรียบเทียบกับมำตรฐำนสำกลหรือ

มำตรฐำนอื่นที่เหมำะสม  

5. แต่งตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่

เห็นสมควร 

6. ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย 
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รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ในปี 2563-2564 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการมีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 
เป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรบัผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และได้รายงานผลการ
ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

 
 พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564) 

         คณะท างานได้เสนอพิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท (ฉบับทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 ) ให้มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  ส านักเลขานุการบริษัทและกฎหมายได้ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทให้สอดคล้องกับการท างานปัจจุบัน ดังนี้  
1.1. โดยตัดชื่อคณะกรรมการบริหารออกจากการเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
7/2562-2563 วันท่ี 30 ตุลาคม 2563   มีรายละเอียดดังนี้  
“คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั ้งคณะกรรมการชุดย่อย อันประกอบไปด้วย 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการก ากับดูแล
กิจการ เพื่อท าหน้าที่ก ากับการบริหารงาน และแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่เรียกช่ืออย่างอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นและสมควร” 
1.2 ปรับปรุงช่องทางการให้ข้อมูลเรื่องการกระท าผิดและการทุจริต ของสายงานทรัพยากรบุคคล  
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-642-6191-9 ต่อ 969 หรือ e-mail: hr@kslgroup.com  
 

 ทบทวนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 2564  

ทบทวนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ฉบับทบทวนครั้งที่ 4/2563 โดยมี 2 หัวข้อส าคัญที่ตัดข้อความดังนี้  

 

หัวข้อ ฉบับปี 2563 (เดิม) ฉบับปี 254 (ปรับใหม่) 

1. นโยบายมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ประจ าปี 
2564 (หน้า 1) 

ข้อ 3  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินหรือ
ทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรค
การเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
นั้นๆ 

- ตัดข้อ 3 ออก - 
 

2 .  น โ ย บ า ย กา ร ให ้ ค ว าม

ช่วยเหลือทางการเมือง (หน้า 8 

ย่อหน้าสอง) 

บริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนทางการเงินหรือทางใดๆไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อ

ผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ นอกจากนี้  

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันการให้

ความช่วยเหลือทางด้านการเมือง โดยผู้มีอ านาจอนุมัติตามคู ่มือ

อ านาจด าเนินการไม่อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทาง

การเมืองให้กับหน่วยงานผู้ร้องขอ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน สอบทานรายการที่อาจมีความเกี่ยวข้องอย่างสม ่าเสมอ 

- ตัดข้อออก - 
 

 

 

mailto:hr@kslgroup.com
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 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 พิจารณาทบทวนการด าเนินการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติที่ดี ซึ่งรวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 พิจารณาติดตามการด าเนินการของบริษัทฯให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และ

นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

 พิจารณาติดตามและรับทราบรายงานกิจกรรมการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน  

 พิจารณาทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล 

 รับทราบการที่บริษัทฯได้รับการประเมินในระดับดีเลิศจากผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2563 

ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจ าปี 2563 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก่บริษัทฯ 

 รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือประจ าปี 2564 เป็นร้อยละ 100  

  

 
 
 

             (นายวรภัทร โตธนะเกษม) 
                                                                          ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินงานของบริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดีท าหน้าท่ีในการก าหนด และทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

โดยมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งไดม้ีการประชุมรวมทั้งสิ้นจ านวน 4 ครั้ง โดยสรุปสาระส าคัญในการปฏบิัติหน้าทีไ่ด้ 

ดังนี ้

1. พิจารณาและทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการด าเนิน

ธุรกิจ รวมถึงทบทวนแผนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2. ทบทวนเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและพิจารณาให้ความเห็นชอบรายการความเสีย่งระดับองค์กร (Corporate Risk) และแผน

บริหารความเสี่ยงประจ าปี 2564 ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยก าหนดให้มีการควบคุมหรือ

บรรเทา (Migration Plan) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้นได้ 

3. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีการอบรม การประเมิน และวิเคราะห์ความ

เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสีย่งท่ัว

ทั้งองค์กร และท าให้มั่นใจว่าการส ารวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกข้ันตอนของการด าเนินงาน 

4. จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และซักซ้อมแผนการรับมือฉุกเฉินต่างๆ 
โดยที่ในขณะนี้เน้นการสกัดเชื้อและป้องกันการลุกลามกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในช่วงฤดูการเปิดหีบอ้อย ตามแนวทาง
การควบคุมโรค (Bubble and Seal) ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตจะยังคงสามารถด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก  

5. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยก าหนดให้มีตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวัง และให้ข้อเสนอแนะ

แก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยน าความเสี่ยงองค์กรมาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์

และก าหนดเป้าหมาย 

6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นจะด าเนินการให้บริษัทมีการก ากับดูแลและบริหารในระดับที่เหมาะสม  โดยการ

ด าเนินการดังกล่าว ท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้ามหายที่ตั้งไว้ทั่วทั้งองค์การ 

 

 

(ดร. นงลักษณ์  พินัยนิติศาสตร์) 

      ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

              คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจ านวนสี่

ท่าน   ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจ านวนห้าครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแตล่ะท่านมดีังนี้ 

         ชื่อ-สกุล                                                    ต าแหน่ง                       จ านวนคร้ังท่ีร่วมประชุม 

1. นายสิทธิ ลลีะเกษมฤกษ์                          ประธานกรรมการตรวจสอบ               5/5 
2. ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม                             กรรมการ                      5/5 
3. ดร.นงลักษณ์  พินัยนิติศาสตร์                                   กรรมการ       5/5 
4. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒนเสริญ                          กรรมการ      5/5   

 
         กรรมการทั้งสี่ท่านเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ และประสบการณ์ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและด้านธุรกิจเป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ และรองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒนเสริญ เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงิน กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ท่ีจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบสอบเป็นอย่างดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ โดยให้ความส าคัญกับการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งส่งเสริมและ

ผลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง การ

ดูแลรักษาทรัพย์สินและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติ

หน้าท่ีที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.  สอบทานรายงานทางการเงิน    

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส าคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2564 ของบริษัทน ้าตาล

ขอนแก่นจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและส านักตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณารายงานทาง

การเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่ส าคัญ การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบ

การเงินของผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในการแสดงความเห็น การได้รับข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลที่ส าคัญในการจัดท างบการเงินโดยไม่มีข้อจ ากัด 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญั เปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอเป็นไป

ตามข้อก าหนดกฎหมายและมาตรฐานบัญชี ไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินและเป็นประโยชน์ต่อนัก

ลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน 

2.  สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่

เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการด าเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
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ทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

ถูกต้องครบถ้วนตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

3.  สอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

    คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของบริษัทฯ และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท าหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งให้

ค าปรึกษา และทั้งนีบ้ริษัทฯได้จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือ

เบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต การประพฤติมิชอบหรือการกระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียน

ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส  

 บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Recertification) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคัญด้านการก ากับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมอบหมายให้

ส านักตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามคู่มือนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ เสนอให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณา โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการด าเนิน

ธุรกิจอย่างโปร่งใส และไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อก าหนดใดๆ 

4.   สอบทานการบริหารความเสี่ยง  

             คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีการพิจารณาสอบทานเกณฑ์ประเมินความ
เสี่ยงระดับองค์กร ตามแนว COSO-ERM และติดตามการด าเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว   

โดยบริษัทฯจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ท าหน้าที่ก าหนดกรอบนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบ
การบริหารความเสี ่ยงที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ท้ังจากภายในและภายนอกบริษัทฯ 
5.   สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินกิจกรรม

ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล เป็นไปอย่างมีอิสระ โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจ าปีที่จัดท าขึ้น

ตามความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทฯ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง (Risk-based) รวมถึงพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุม

ภายในโดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ก าหนดขึ้นตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO 2013) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  
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คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและตดิตามผลการตรวจสอบของส านักตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อสอบทาน

การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบท่ีอนุมัติและตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการด าเนินธุรกิจ โดยไม่พบ

ประเด็นท่ีเป็นสาระส าคัญอันอาจจะกระทบต่อการด าเนินกิจการของบริษัท 

6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบภาพรวมทั้งคณะ และตนเองรายบุคคล ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการ

ปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส โดยให้ข้อคิดเห็นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุง กระบวนการก ากับดูแลกิจการ การ

บริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน และการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ 

7. การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญช ี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าบริการสอบบัญชี โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 

ขอบเขต ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ คุณภาพงาน ความน่าเชื่อถือ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในรอบบัญชีที่ผ่านมา รวมทั้ง

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 

จ ากัด ในรอบระยะเวลาบัญชีปีท่ีผ่านมา พร้อมท้ังพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปีการเงินพ.ศ. 2564-2565 ที่เสนอมา โดยเห็นว่า

ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษทัฯ 

เป็นอย่างดี ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และส่งมอบงานตรง ตามเวลาอย่างสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดี

ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับค่าบริการสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้ว 

 

 

 

 

                                          (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) 

                        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 
1. พลต ารวจเอกบุญเพ็ญ  บ าเพ็ญบุญ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาวนงลักษณ์  พินัยนิติศาสตร์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (NRC)  มีหน้าที่สรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  ที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริษัท  ตลอดจนทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  ทั้งยังร่วมก าหนดแนวทางในการ
ประเมินผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และท าหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
โดยในระหว่างปี 2563-2564  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง  มีผลการด าเนินงานโดยสรปุ 
ดังนี ้

 1. พิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยค านึงถึง
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ นอกจากน้ียังค านึงถึงความหลากหลายและขนาดของคณะกรรมการ และจัดท าตารางความรู้ความ
ช านาญ เฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ   

  2. พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย  โดยได้ด าเนินการส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นน าในตลาดหลักทรัพย์ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่
ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD) รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ
ในภาพรวม จึงมีมติให้ก าหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลกรรมการตามหลักเกณฑ์เดิมต่อไปอีก 1 ปี   

  3. ก าหนดและน าเสนอ “แผนการอบรมและพัฒนากรรมการ”  
4. พิจารณาทบทวน “แผนการสืบทอดต าแหน่งและผลงานของผู้บริหารระดับสูง”  ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

  5. ติดตามผลการด าเนินงานและความคืบหน้าของเป้าหมายองค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย  
  6. ก าหนด “แผนงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจ าปี”   

กล่าวโดยสรุปผลการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา  แผนงานของคณะกรรมการสรรหาฯ  ได้มีการประชุมเพื่อติดตามงานใน
หน้าท่ีรับผิดชอบหลักๆ ท่ีกฎบัตรได้ก าหนดไว้ได้ครบถ้วน   

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2564   มีคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 20 คน  ประกอบด้วย  กรรมการอิสระ 6 ท่าน*(เนื่องจาก
มีกรรมการอิสระ 1 ท่านลาออก  จึงยังอยู่ในข้ันตอนการสรรหากรรมการอิสระมาทดแทนอีก 1 ท่าน)  กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารบริษทั  
4 ท่าน  กรรมการที่เป็นผู ้บริหารบริษัท 10  ท่าน   ตามองค์ประกอบนี้   จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม  ส าหรับ
ค่าตอบแทนของกรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อย  ที่แสดงไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารนั้น 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประเมินว่ามีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทน ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
 

       (พลต ารวจเอกบุญเพ็ญ  บ าเพ็ญบุญ)  
                   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
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