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วิสัยทัศน 

เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพ่ือทุกความตองการ 

พันธกิจ 

1. สรางรายไดใหแกชาวไร บนพ้ืนฐานของการพัฒนาระบบการเกษตรที่ย่ังยืน 

2. พัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่มีมูลคาสูง  

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและเติบโต 

4. พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ

ชุมชน 

5. สงเสริมงานดานนวัตกรรม สนับสนนุการทําวิจัยและพัฒนา เพ่ือขยายตัวและเติบโตไปสูธุรกิจใหมๆ ที่มีศักยภาพ 

 

ผูนําในการผลิตพลังงานทดแทนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

น้ําตาล 

ผลิตน้าํตาลเพ่ือพลังงานของมนุษย 

ปุยอินทรีย 

ผลิตปุยอินทรียเพ่ือพลังงานของออย 

และเกษตรอินทรีย 

ไฟฟา 

ผลิตไฟฟาชีวมวลเพ่ือพลังงานของ 

การขับเคลื่อนเครื่องจักรและแสงสวาง 
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สารจากคณะกรรมการ 

ผลการดําเนินงานในป 2565  บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายไดจากการดําเนินงานรวม 

16,329 ลานบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 10,470 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,860 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 56 

เปนผลมาจากปจจัยหลกั 3 ประการคือ ปริมาณออยที่เพ่ิมข้ึนสงผลใหปริมาณการขายน้ําตาลทุกชนิดเพ่ิมข้ึน ราคาน้ําตาลตลาดโลก

ที่สูงข้ึน และอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทออนคาเปนอยางมาก สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อม

ราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) สําหรับป 2565 จํานวน 3,329 ลานบาท เพิ่มจากปกอน 1,106 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

49.75 และกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ จํานวน 1,321 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 705 ลานบาท เทียบกับ 616 ลานบาทจากกําไร

สุทธิในป 2564 

นอกจากธุรกิจน้ําตาลในประเทศไทยจะไดรับปจจัยบวกในทุกๆ ดาน แลวธุรกิจโรงงานน้ําตาลที่สะหวันนะเขต ใน

ประเทศลาว ก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องจากการที่ราคาน้ําตาลตลาดโลกสูงข้ึนและปจจัยบวกจากอัตราแลกเปลี่ยน

เชนกัน 

สําหรับปการผลิต 2565/2566 กลุมธุรกิจน้ําตาลคาดวาประมาณออยในประเทศจะเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ถึงรอยละ 20 โดย

จะเพิ่มจาก 92.07 ลานตัน ในป 2564/2565 เปน 105-110 ลานตัน เนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสมตอการเพาะปลูก และ 

ราคาน้ําตาลตลาดโลกสูงข้ึน สงผลใหชาวไรกลับมาปลูกออยเพ่ิม 

สําหรับกลุมเคเอสแอล ในป 2565 นี้เปนปท่ีบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจมาครบ 77 ป ดวยการยึดมั่นเปาหมายการเปนหนึ่งใน

ผูนําในการผลิตน้ําตาล และผลผลิตพลอยไดอื่นจากการผลิตน้ําตาล รวมถึงการผลิตที่สรางมูลคาเพิ่ม และเปาหมายการเปนผูนํา

ทางดานการบริหารตนทุนและประสิทธิภาพทางดานการผลิต โดยนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาประยุกตใชกับระบบการผลิต

และการจัดการ รวมทั้งการวางแผนการขยายธุรกิจทําใหบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจอยางตอเนื่องมาโดยตลอด หลังจากที่ในป 2564 

บริษัทไดขยายชองทางการจําหนายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เพื่อจําหนายแกกลุมลูกคารายยอยผานชองทาง

โมเดิรนเทรด ในปจจุบันไดจําหนายผานทางหางสรรพสินคาแมคโคร และจะขยายสูหางสรรพสินคาและไฮเปอรมารเกตอื่นๆ เพ่ือ

รองรับแผนการตลาด  ในป 2565 นี้ บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑประเภทพิเศษ คือ น้ําตาล low GI (low glycemic index sugar) 

ซึ่งจะจัดจําหนายในชองทางคาปลีกหลายๆ ชองทางในป 2566  สวนการจําหนายนํ้าตาลในกลุมน้ําตาลคุณภาพพิเศษอื่นๆ เชนที่

ทางบริษัทเองไดรับการรับรองมาตรฐาน Bonsucro เปนปที่ 4 นั้น ในปนี้ทางบริษัทฯ ไดขยายพ้ืนที่ออย Bonsucro ใหกับ

เกษตรกร และในอนาคตบริษัทฯ ไดเตรียมผลิตภัณฑอื่นๆ อาทิเชน น้ําตาลทรายธรรมชาติ น้ําตาลออแกนิค และน้ําตาลในบรรจุ

ภัณฑพิเศษอ่ืนๆ ตอไป   

บริษัทฯ ยังคงสงเสริมดานนวัตกรรมอยางตอเนื่อง โดยผานโครงการ KSL Innovation Awards 2565 เปนโครงการที่จะ

ชวยในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งไดรับความสนใจจากพนักงานเปนจํานวนมาก มีพนักงานสง

ผลงานเขาประกวดมากมาย  
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ในดานการดําเนินกิจกรรมเพ่ือความยั่งยืนน้ัน บริษัท ฯ ดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทุกดานสวนในดานสังคมนั้น บริษัท ไดถือปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมท่ีประกาศ

ไวอยางตอเนื่อง และยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาและสรางความย่ังยืนไปพรอมกับชุมชนรอบโรงงานผานกิจกรรมตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง บริษัทใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมผานการการจัดการพลังงานการควบคุมการปลดปลอยสิ่งที่จะกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมและการนําน้ําและวัสดุกลับมาใชใหมใหคุมคา สงผลใหในป 2565 เปนปที่ 2 ที่ 

บริษัทไดรับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition ที่จัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน ซึ่งเปนรางวัลที่ชวยองคกรยกระดับ

การเปดเผยขอมูลดานความย่ังยืนที่ประโยชนตอกลุมผูมีสวนไดเสียของกิจการ รวมท้ังการตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยนื 

(SDGs) รางวัลนี้เปนอีกหนึ่งหัวใจหลักสําคัญของการขับเคลื่อนกลุมเคเอสแอลที่จะผลักดันและมุงมั่นสูองคกรแหงความย่ังยืน 

สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณพนักงานทุกทาน ที่รวมแรงรวมใจในการพัฒนาบริษัทให

เจริญกาวหนาอยางมั่นคงเสมอมา และขอขอบคุณผูถือหุนและพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคสวนที่ใหการสนับสนุนบริษัทเปนอยางดี 

บริษัทจะยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาตอเนื่องเติบโตอยางย่ังยืนควบคูไปพรอมกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมตอไป    

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมนู เลียวไพโรจน      นายจํารูญ ชินธรรมมิตร 

 ประธานกรรมการ                   ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 

 

 

%

เปลียนแปลง

รายได้จากการขายและบริการ 16,329      10,470      56% 11,853      

ต้นทุนขายและบริการ (13,540)     (9,230)       47% (10,082)     

กําไรขนัต้น 2,789        1,240        125% 1,771        

รายได้อนื 325          286          14% 248          

ค่าใช้จ่ายในการขาย (434)         (294)         48% (451)         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (735)         (730)         1% (914)         

กําไรก่อนหักกําไร (ขาดทุน) อนืๆ และค่าใช้จ่ายอนืๆ 1,945        502          287% 654          

กําไร (ขาดทุน) อนืๆ และค่าใช้จ่ายอนืๆ-สุทธิ 128          119          8% (644)         

ส่วนแบ่งกําไรบริษัทร่วม 76            511          -85% 323          

กําไรก่อนหักต้นทุนการเงนิและภาษี 2,149        1,132        90% 333          

ต้นทุนทางการเงนิ (429)         (425)         1% (497)         

ภาษีเงนิได้ (391)         (92)           325% 66            

ผ ูถ้ือหุ้นส่วนน้อย (8)             1              -900% 15            

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,321        616          114% (83)           

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.30          0.14          114% (0.02)         

อตัรากําไรขนัต้น 17.1% 11.8% 14.9%

อตัรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ 8.1% 5.9% -0.7%

งบกาํไรขาดทุนโดยสรุป (ล้านบาท) 2564 25632565
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%

เปลียนแปลง

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 255            224            14% 138           

ลกูหนีการค้าและลกูหนีหมุนเวยีนอนื 1,058          1,064          -1% 1,203        

เงนิให้กู้ยมืระยะสนั 624            588            6% 786           

สนิค้าคงเหลอื 2,740          2,707          1% 2,049        

สนิทรัพยท์างการเงนิหมุนเวยีนอนื 655            91              620% -           

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอนื ๆ 481            105            358% 98            

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 4,803          4,650          3% 4,273        

สนิทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอนื 229            173            32% -           

เงนิลงทุนระยะยาวอนื ๆ -             -             0% 157           

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงนิทจีะได้รับชําระเกินกว่าหนึงปี -             361            -100% 361           

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 113            137            -18% 144           

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 6,297          6,112          3% 5,775        

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 24,139        25,007        -3% 25,891       

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื ๆ 256            302            -15% 247           

รวมสนิทรัพย์ 41,650        41,521        0% 41,122       

หนีสนิหมุนเวยีน 8,985          12,012        -25% 11,388       

หนีสนิไม่หมุนเวยีน 11,302        9,398          20% 10,188       

รวมหนีสนิ 20,287        21,410        -5% 21,576       

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 21,363        20,111        6% 19,546       

ส่วนของผ ูถ้ือหุ้นบริษัทใหญ่ 20,890        19,581        19,027       

อตัราส่วนหนีสนิต่อทุน 0.95           1.06           1.10          

อตัราส่วนหนีสนิส่วนทมีดีอกเบยีต่อทุน 0.78           0.92           0.96          

25642565งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ล้านบาท) 2563

%

เปลียนแปลง

กําไร + ค่าเสอืม + รายการทไีม่ใช่เงนิสด (Non Cash) 2,976          1,572          89% 1,028          

เปลยีนแปลงใน Working Capital (548)           (1,177)         -53% 507            

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 2,428            395               515% 1,535            

ลงทุนในเงนิลงทุนในบริษัทร่วม (284)           -             100% -             

เงนิสดรับจากเงนิปันผล 265            57              365% 24              

ลงทุนในทีดิน อาคาร เครืองจักร (สุทธิ) (179)           (191)           -6% (435)           

กระแสเงินสดจากการลงทุน (44)                31                 -242% (228)              

กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน (2,334)           (339)              588% (3,591)           

เงนิสดเปลยีนแปลง 31              86              (2,292)         

เงนิสดต้นงวด 224            138            2,430          

เงนิสดปลายงวด 255            224            138            

กําไรก่อนดอกเบยีและภาษี 2,149          1,132          90% 333            

ค่าเสอืมราคาและค่าตัดจําหน่าย 1,180          1,092          8% 1,080          

กําไรก่อนดอกเบยี ภาษี ค่าเสอืมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 3,329          2,224          50% 1,413          

2565งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ล้านบาท) 2564 2563
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โครงสรางและการดําเนินงานกลุมบริษัท 
สวนท่ี 1. การประกอบธุรกิจและผลการดําเนนิงาน 

1. โครงสรางและการดําเนินของกลุมบริษัท 

 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ  

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ  

บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) มีนโยบายดําเนิน

ธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยยึดหลักการ

ดําเนินธุรกิจท่ีโปรงใส ตรวจสอบได มีจริยธรรม เคารพตอสิทธิมนุษยชน 

และผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย ภายใตนโยบายคุณภาพ วิสัยทัศน 

และพันธกจิ ดังน้ี 

 

วิสัยทัศน 

เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพ่ือทกุความตองการ   

 

พันธกิจ 

1. สรางรายไดใหแกชาวไร บนพ้ืนฐานของการพัฒนาระบบการเกษตรท่ี

ย่ังยืน พัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีมีมูลคาสูง  

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและเติบโต 

3. พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด รวมท้ังความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และชุมชน 

4. สงเสริมงานดานนวัตกรรม สนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนา เพ่ือ

ขยายตัวและเติบโตไปสูธุรกิจใหมๆ ท่ีมีศักยภาพ 

 

นโยบายคุณภาพ 

ผลิตน้ําตาลทรายคุณภาพสูง ดวยประสิทธิภาพสูงสุด สงมอบ

ตรงเวลา ลูกคามั่นใจ ปลอดภัยตอผูบริโภค 

 

เปาหมายระยะยาวในการดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ การ

เปนหน่ึงในผูนําในการผลิตนํ้าตาล ผลผลิตพลอยไดอื่นจากการผลิต

น้ําตาล รวมถึงการผลิตท่ีสรางมูลคาเพ่ิม ซ่ึงเห็นไดจากนโยบายในสวน

ธุรกิจนํ้าตาลของบริษัท ไดแก  “ผลิตนํ้าตาลทรายคุณภาพสูง ดวย

ประสิทธิภาพสูงสุด สงมอบตรงเวลา ลูกคามั่นใจ ปลอดภัยตอผูบริโภค” 

ทําใหโรงงานน้ําตาลทั้ง 5 โรงงานภายในกลุม จัดไดวาเปนกลุมโรงงาน

น้ําตาลลําดับตนของกลุมผูผลิตนํ้าตาลท้ังประเทศท่ีมีประสิทธิภาพการ

ผลิตสูงและผลิตนํ้าตาลไดอยางมีคุณภาพ   อีกท้ังดวยเปาหมายการเปน

หน่ึงในผูผลิตผลพลอยไดอ่ืนจากการผลิตนํ้าตาล  และการเห็นศักยภาพ

ของธุรกิจตอเนื่องจากธุรกิจน้ําตาล เชน ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจผลิต

กระแสไฟฟา ทําใหบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจตอเน่ืองมาโดยตลอด ทั้ง

การลงทุนโดยตรงและลงทุนผานบริษัทยอยและบริษัทรวมในกลุม      

 

ในระยะสั้นบริษัทมีเปาหมายที่จะเปนหนึ่งในผูนําทางดาน

การบริหารตนทุนและประสิทธิภาพทางดานการผลิต โดยนําเอา

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาประยุกตใชกับระบบการผลิตและการจัดการ  

นอกจากน้ี บริษัทเขาใจวาความเส่ียงหลักของบริษัท คือ ปริมาณออย   

โรงงานนํ้าตาลและธุรกิจตอยอด ไมสามารถอยูรอดไดถาขาดออยเขาหีบ  

บริษัทจึงมีเปาหมายท่ีจะชวยลดตนทุนการผลิตออย  เพ่ิมผลผลิตและ

ประสิทธิภาพการผลิตออยของเกษตรกรชาวไรออย เพ่ือใหเกษตรกร

ชาวไรสามารถอยูรอด รวมถึงการสรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแก

เกษตรกรชาวไร   

 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการท่ีสําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา  

ธุรกิจน้ําตาล 

บริษัทไดพัฒนาเคร่ืองจักรใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมถึงการ

ลงทุนตอเนื่องเพ่ือการเติบโตในการผลิตนํ้าตาลที่ตอบสนองความ

ตองการของกลุมลูกคาอุตสาหกรรมและการสงออก โดยในชวง 2 -3 ปท่ี

ผานมา บริษัทลงทุนในเคร่ืองจักรผลิตนํ้าตาลประเภทน้ําเช่ือม (Liquid 

sugar) ซ่ึงมุงเนนการสงมอบนํ้าเชื่อมท่ีมีคุณภาพสูงพรอมการบริการท่ีดี 

ใหแกลูกค าในกลุม อุตสาหกรรมอาหารและเค ร่ืองด่ืม ท้ังในและ

ตางประเทศ และวางแผนตอยอดในการจําหนายน้ําเช่ือมและผลิตภัณฑ

นํ้าตาลคณุภาพสูงอื่นในชองทางการจําหนายอ่ืนเพ่ิมเติม  

นอกจากนี้ ตั้งแตป 2563 บริษัทไดสรางแบรนดใหเปนท่ีรูจัก

ตอลูกคารายยอยและผูบริโภคผานทางชองทางโมเดิรนเทรดโดยเร่ิมตน

การจําหนายผานหาง Makro และชองทางการขายปลีกท่ัวไป ในการ

จําหนายนํ้าตาลทรายขาว นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิและนํ้าตาลทราย

ธรรมชาติ รวมถึงการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิพิเศษในขนาด

บรรจุภัณฑเพื่อการขายปลีก  เพ่ือการวางแผนการตลาดในการจําหนาย

นํ้าตาลคณุภาพพิเศษอ่ืนๆ หรือผลิตภัณฑอ่ืนใหแกผูบริโภคในอนาคต  
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ธุรกิจที่เก่ียวของ 

บริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน) (“BBGI”) ซ่ึงเปนบริษัทรวม

ของ KSL ประกอบธุรกิจเปนบริษัทโฮลด้ิงที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและ

จําหนายผลิตภัณฑชีวภาพ ไดขยายธุรกิจและกําลังการผลิตของกลุม

กิจการอยางตอเน่ือง  ทําใหกลุมบริษัท BBGI ถือเปนผูผลิตเชื้อเพลิงช้ัน

นําของประเทศ โดยปจจุบันถือเปนผูผลติผลิตภัณฑเชื้อเพลิงชีวภาพ ทั้ง

เอทานอลและไบโอดีเซลรายใหญเปนอันดับสามของประเทศไทย  

ทั้งน้ี BBGI ซึ่งกอตั้งในป 2560 เกิดจากแผนความตกลงการ

รวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจสําหรับธุรกิจผลิตภัณฑชีวภาพ ระหวางบริษัท

ในกลุม บมจ. บางจาก คอรปอเรชั่น (“BCP”) และ KSL ในอัตราสวน

รอยละ 60 และรอยละ 40 ตามลําดับ ทําใหมีหวงโซอุปทานท่ีสมบูรณใน

ดานการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตไปจนถึงการจําหนาย และ BBGI ไดมีการ

กําหนดทิศทางการเติบโตธุรกิจของกลุมบริษัท BBGI ในอนาคต โดยมุง

ขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตผลิตภัณฑชีวภาพมูลคาสูง (High Value 

Bio-Based Products หรือ HVP) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑดูแลและสงเสริม

สุขภาพ (Health and Well-Being Products) และในเดือน มีนาคม 

2565 หุนสามัญของ BBGI เร่ิมทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ทําใหสัดสวนการลงทุนระหวางบริษัทในกลุม BCP และ 

KSL เปล่ียนแปลงเปนอัตราสวนรอยละ 45 และรอยละ 29.88 

ตามลําดับ โดยปจจุบัน BBGI จะยังคงสถานะการเปนบริษัทรวมของ 

KSL อยู  

ในชวง 2-3 ปท่ีผานมา กลุมบริษัท BBGI ไดดําเนินการขยาย

ธุรกิจท่ีสําคัญ โดยสรุปไดดังน้ี 

- กลุมบริษัท BBGI มีโรงงานการผลิตเอทานอล 3 แหง 

ปจจุบันมีกําลังการผลิตรวม 600,000 ลิตรตอวัน โดยไดลงทุนเพื่อการ

ขยายกําลังการผลิตท่ีโรงงานของบริษัทยอย อําเภอน้ําพอง จังหวัด

ขอนแกน อีก 200,000 ลิตรตอวัน ท้ังน้ี ไดเปดดําเนินการผลิตเชิง

พาณิชยบางสวนแลวเมื่อป 2565 และคาดวาจะสามารถผลิตไดเต็มกําลัง

การผลิตภายในไตรมาสท่ี 1 ของป 2566  ซ่ึงจะทําใหกําลังการผลิต

โดยรวมเพิ่มเปน 800,000 ลิตรตอวัน นอกจากน้ี กลุมบริษัท BBGI มี

การกอสรางโรงงานผลิตไบโอแกสท่ีอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

ดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาสที่ 2 ป 2565 และระบบสาธารณูปโภค

ตอเนื่อง ที่อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน และ คาดวาจะแลวเสร็จในใน

ไตรมาสท่ี 1 ของป 2566 

- กลุมบริษัท BBGI ยังเปนผูผลิตและผูคาไบโอดีเซลชั้นนํา

ของประเทศไทย โดยมีกําลังการผลิต 1.0 ลานลิตรตอวัน 

- กลุมบริษัท BBGI ไดมีการจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหม ชื่อ วิน 

อินกรีเดียนส สิงคโปร ไพรเวท ลิมิเต็ด ประกอบธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ

ชีวภาพและใหการสนับสนุนดานเทคนิคและการคา ถือหุนโดยบริษัทวิน 

อินกรีเดียนส จํากัด (บริษัทยอยของ BBGI) สัดสวนรอยละ 100  

- BBGI เขารวมทุนกับบริษัท ไบโอม จํากัดเพื่อเปนการตอ

ยอดนําเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห Synthetic Biology หรือ SynBio 

มาสรางมูลคา นําผลงานวิจัยมาตอยอดเชิงพาณิชย มีสัดสวนการถือหุน

รอยละ 20  

- BBGI มีการจัดตั้งบริษัท บีเอสจีเอฟ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัท

รวมทุนรวมกับบริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) และบริษัท 

ธนโชค ออยลไลท จํากัด เพ่ือประกอบธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ ผลิต และจัด

จําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานย่ังยืนจากนํ้ามันใชแลว โดยคาดวาจะ

มีกําลังการผลิตที่ 1,000,000 ลิตรตอวัน มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 20 

- BBGI ไดนําเสนอผลิตภัณฑชีวภาพมูลคาสูง (High Value 

Bio-Based Products หรือ HVP) เขา สู ตลาด  ภายใต แบรนด  “B 

nature+” (บี เนเจอร พลัส) ไดแก ผลิตภัณฑเสริมอาหาร “Calcium-

LT plus UC-II” และผลิตภัณฑ Probiotics จํานวน 4 สูตร คือ Fit, 

Balance, Smile, Immu ร ว ม ถึ ง  ASTA-Immu, ASTA-VIS แ ล ะ

ผลิตภัณฑทําความสะอาดมือ (แอลกอฮอล) มาตรฐานเภสัชกรรม ตาม

มาตรฐานการผลิตจาก GMP HACCP โดยจัดจําหนายผานชองทาง

อ อ น ไ ล น  ไ ด แ ก  Facebook : BNaturePlus, Line official : 

@BNaturePlus, Shopee : B nature+, Lazada : B nature+ แล ะ 

KONVY : B nature+ และจําหน ายผ านร านค าชั้ นนํ า อ่ืนๆ ไดแก  

Inthanin, ร านยากรุง เทพ และชองทางโทรทัศนผ านทาง True 

Shopping เปนตน นอกจากน้ี ยังมีการจําหนายผลิตภัณฑชีวภาพมูลคา

สู ง  โดยทํ า การตลาด  Business-to-Business (B2B) ด วย ไ ด แ ก  

ผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมนํ้านมถั่วเหลืองผสมนํ้านมขาวโอต ภายใตแบรนด 

“More Day” และผลติภณัฑสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลปราศจาก

แคลอร่ี (Reb-M)  

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท 

บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

ภายใตกลุม เคเอสแอล เปนกลุมบริษัทผูผลิตและจําหนายนํ้าตาลทราย

ใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยกลุมบริษัทมีโรงงานนํ้าตาลท่ีอยู

ภายใตกลุมธุรกิจท้ังหมด 5 โรงงาน โดยแบงสายการผลิตออกเปน 3 

ภาค ดังน้ี 
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1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงาน ไดแก บริษัท 

น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) สาขา อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

และ สาขา อาํเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

2. ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี มี 2 โรงงาน ไดแก บริษัท 

โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด และ บริษัท นํ้าตาลทามะกา จํากัด 

3. ภาคตะวันออกมี 1 โรงงาน คือ บริษัท นํ้าตาล 

นิวกวางสุนหลี จํากัด จังหวัดชลบุรี 

นอกจากนี้ บริษัทมีโรงงานนํ้าตาลท่ีดําเนินงานอยูท่ีประเทศ

ลาว 1 แหง ตั้งอยูในเมืองสะหวันนะเขต 

 

ผลิตภัณฑท่ีบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอยผลิต ประกอบดวยผลิตภัณฑหลักที่เปนน้ําตาลทราย ซึ่ง

สามารถจําแนกประเภทได 6 ประเภท คือ น้ําตาลทรายดิบ (Raw 

Sugar), น้ําตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar), นํ้าตาลทรายขาว 

(White Sugar) นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined Sugar) นํ้าตาลทราย

สีรํา (Brown Sugar) และนํ้าเชื่อม (Liquid Sugar) และผลิตภัณฑเสริม

ท่ีเก่ียวเนื่องที่ไดจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายอีก เชน กากน้ําตาล 

(Molasses) กากออย (Bagasses) และกากหมอกรอง (Filter Cake)  

โดยบริษัทไดขยายการลงทุนตอยอดจากกระบวนการผลิตนํ้าตาล เพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิม (ดังแสดงในแผนภาพท่ี 1) คือ 

1. โรงงานผลิตเอทานอล ซ่ึงใชผสมกับนํ้ามัน เปนเชื้อเพลิง

สําหรับรถยนต ใชวัตถุดิบคือ กากน้ําตาล และนํ้าออย (ปจจุบันอยูภายใต

การบริหารของบริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน)) 

2. โรงงานผลิตกาซชีวภาพ ใชวัตถุดิบท่ีเปนน้ําเสียท่ีมาจาก

กระบวนการผลิตเอทานอล มาหมักใหไดกาซชีวภาพเปน

เชื้อเพลิงเสริมสําหรับโรงไฟฟา (ปจจุบันอยูภายใตการบริหาร

ของบริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน)) 

3. โรงงานผลิตปุ ย อินทรีย  ใช วัต ถุ ดิบ ท่ี เป นของเ สี ยจาก

กระบวนการผลิต นํ้าตาล (กากหมอกรอง) และนํ้าเสีย ท่ีมาจาก

กระบวนการผลิตกาซชีวภาพ และการผลิตเอทานอล 

4. โรงไฟฟา ใชวัตถุดิบท่ีเปนของเสียจากกระบวนการผลิต

นํ้าตาล (กากออย) และกาซชีวภาพท่ีไดจากโรงงานผลิตกาซชีวภาพเปน

เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา และพลังไอนํ้าขายใหกับโรงงานใน

เครือและการไฟฟา 

 

 

 

1.1.3 การใชเงินระดมทุนตามวัตถุประสงคท่ีแจงในแบบแสดงรายการ

ขอมลูการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหน้ี  

 -ไมม-ี 

 

1.1.4 ขอผูกพันท่ีบริษัทใหคําม่ันไวในแบบแสดงรายการขอมูลการ

เสนอขายหลักทรัพยและ/หรือเง่ือนไขการอนุญาตของสํานักงาน(ถา

มี) และ/หรือเง่ือนไขการรับหลักทรัพยของตลาดทรัพยทรัพย  

 -ไมม-ี 
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1.1.5 ขอมูลบริษัท 

ชื่อ : บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจําหนายนํ้าตาลทราย และผลพลอยไดอื่นๆ  

ผลิตภัณฑหลัก : นํ้าตาลทรายดิบ นํ้าตาลทรายดิบคุณภาพสูงนํ้าตาล

ทรายขาว นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ และนํ้าเชื่อม 

เลขทะเบียนบริษัท :  บมจ.0107547000214 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร ชั้น 9 

ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2-642-6191-9  

โทรสาร 0-2642-6097 

ท่ีต้ังโรงงาน : 43 หมูท่ี 10 ถนนน้ําพอง-กระนวน อําเภอน้ําพอง จังหวัด

ขอนแกน  40140  

(สาขา 1)  โทรศัพท (043)-432-902-6  

  โทรสาร (043)-441-056 

ท่ีต้ังโรงงาน : 255 หมูท่ี 4 ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย 42130 

(สาขา 2)   โทรศัพท (042)-810-931  

     โทรสาร (042)-810-931             

เว็บไซต : www.kslgroup.com    

ทุนจดทะเบียน : 2,205,121,824 บาท  

ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 2,205,116,309.50 บาท แบงเปนหุนสามัญ

จํานวน 4,410,243,648 หุน เปนหุนท่ีเรียกชําระแลว  4,410,232,619 

หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

1.2.1 โครงสรางรายได 

 

 

ช่ือบริษัท 

%  

การถือหุนของ

บริษัท 

ป 2565  
 

ป 2565 ป 2564  ป 2563  

รายได 

(ลานบาท) 
% 

รายได(ลาน

บาท) 
% 

รายได(ลาน

บาท) 
% 

1. บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) บริษัทแม 9,323 42% 5,345 34% 6,267 35% 

2. บริษัท นํ้าตาลทามะกา จํากัด 90.21% 2,258 10% 1,598 10% 1,664 9% 

3. บริษัท โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด 95.78% 3,874 17% 2,504 16% 3,029 17% 

4. บริษัท นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 99.21% 720 3% 464 3% 492 3% 

5. บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซปอรตเทรดดิ้ง จํากัด 79.55% 12 0% 8 0% 16 0% 

6. บริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด 100.00% 2,524 11% 2,082 13% 2,579 15% 

7. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล  

ซัพพลายส จํากัด 
100.00% 337 2% 186 1% 149 1% 

8. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด 91.02% 122 1% 136 1% 164 1% 

9. บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด  

เทรดด้ิง จํากัด 
100.00% 2,525 11% 2,847 18% 2,901 16% 

10. Koh Kong Plantation Co., Ltd. * 100.00% - 0% - 0% - 0% 

11. Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 100.00% - 0% - 0% 1 0% 

12. บริษัท น้ําตาลสะหวันนะเขต จํากัด  98.00% 613 3% 452 3% 498 3% 

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

14. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส จํากัด 100.00% - 0% - 0% - 0% 

15. บริษัท คณุชวน จํากัด  99.97% - 0% - 0% - 0% 

รวม  22,308 100% 15,622 100% 17,760 100% 

หักรายการระหวางกัน   -5,979  -5,152  -5,907  

รวมรายได   16,329  10,470  11,853   

  * ถือทางออมผาน   Wynn In Trading  Co., Ltd 

(คําอธิบายการเปล่ียนแปลงของรายได และผลการดําเนินงานรายกลุมธรุกิจ โปรดดู ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน) 

 

1.2.2 การประกอบธรุกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑหลัก : นํ้าตาล 

นํ้าตาล : ลักษณะผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑนํ้าตาล ของบริษัทเปนกลุมบริษัท นํ้าตาลขอนแกน 

จํากัด (มหาชน) ในประเทศไทยสามารถผลิต, จําแนก และจําหนายใน

ชองทางการจําหนายในประเทศ และสงออกไดตามประเภทดังตอไปน้ี  

นํ้าตาลทรายดิบ (Raw Sugar) - เปนนํ้าตาลทรายมีคาสีสูง

กวา 1,500 ICUMSA มีลักษณะเปนสีนํ้าตาลเขม มีส่ิงสกปรกเจือปนสูง 
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ความบริสุทธ์ิตํ่า การขนถายจะขนถายในลักษณะเปน BULK ไมไดใสใน

กระสอบ นํ้าตาลชนิดนี้ไมสามารถนําไปบริโภคโดยตรงได  ผูซ้ือจะตอง

นํานํ้าตาลไปผานกระบวนการรีไฟน หรือทําใหบริสุทธ์ิกอนเพ่ือผลิตเปน

น้ําตาลทรายขาวหรือนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ    

นํ้าตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar) - เปน

น้ําตาลทรายมีคาสีอยูระหวาง 1,000 - 1,500 ICUMSA ไมสามารถนําไป

บริโภคไดโดยตรง การขนสงลักษณะเปน BULK  ราคาจะถูกกวานํ้าตาล

ทรายขาว และนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ  

นํ้าตาลทรายดิบคุณภาพสูง (Korean-Specs Raw Sugar) 

- เปนนํ้าตาลทรายมีคา Polarization ไมเกนิ 99.49 Dry Basis มีคาสีสูง

ไมเกิน 3,000 ICUMZA ไมสามารถนําไปบริโภคไดโดยตรง การขนสง

ลักษณะเปน BULK     

นํ้าตาลทรายสีรํา (Brown sugar) - เปนนํ้าตาลทรายขาว

ชนิดหนึ่งท่ีมีลักษณะเปนเกล็ดใส สีน้ําตาลออน มีเกล็ดขนาดเล็ก และมี

ความชื้นนอยกวานํ้าตาลทรายดิบ แตสามารถนําไปบริโภคไดโดยตรง 

โดยตลาดจะมีความตองการคาสี ต้ังแต 1,000-3,000 ICUMZA ซ่ึง

น้ําตาลประเภทนี้ เปนท่ีนิยมในตลาด และจัดจําหนายท้ังชองทาง

ภายในประเทศ และตางประเทศ  

นํ้าตาลทรายขาว (White Sugar) -  เปนน้ําตาลทรายมีคา

สีประมาณ 46 - 200 ICUMSA มีคาโพลาไรเซชั่นไมนอยกวา 99.50 

น้ําตาลประเภทน้ีโดยท่ัวไปเปนนํ้าตาลทรายที่ใชเปนวัตถุดิบในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารท่ีตองการความบริสุทธ์ิปานกลาง และมีราคาถูกกวา

น้ําตาลขาวบริสุทธ์ิ    

นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined Sugar) - เปนน้ําตาล

ทรายมีคาสีไมเกิน 45 ICUMSA มีลักษณะเดนคือมีความบริสุทธ์ิสูง เปน

น้ําตาลที่นิยมใชในอตุสาหกรรมท่ีตองใชน้ําตาลที่มีความบริสุทธ์ิมาก เชน 

อุตสาหกรรมยา เคร่ืองด่ืมประเภทนํ้าอัดลม และเคร่ืองดื่มบํารุงกําลัง  

นํ้าเช่ือม (Liquid Sugar) - เปนนํ้าตาลที่ไดจากการแปร

สภาพของผลึกนํ้าตาล เปนผลิตภัณฑท่ีมีคาสีไมเกิน 35 ICUMSA และมี

ความเขมขนประมาณ 66.5 - 67.50% มีลักษณะเดนคือมีความบริสุทธ์ิ

สูง เปนผลิตภัณฑท่ีนิยมนํามาใชในอุตสาหกรรมเพ่ือความสะดวกใน

กระบวนการผลิต และประหยัดพลังงานในการผลิต  เชน เคร่ืองด่ืม

ประเภทนํ้าอัดลม และเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลัง ซึ่งเปนผลิตภัณฑ ซึ่งเปน

ของเหลวอยูแลว  

 

 ผลิตภัณฑน้ําตาลของกลุมน้ําตาลขอนแกน ในทุกผลิตภัณฑ

ไดผานการตรวจรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตาม “มาตรฐาน 

SQF 2000”, “มาตรฐาน ISO 9001 Vers ion 2000” รวมท้ัง 

“มาตรฐานระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม” หรือ 

HACCP นํ้าตาลทราย 

  สําหรับสัดสวนในการจําหนายนั้น ทางกลุมบริษัทจะมี

สัดสวนการจําหนายในประเทศคิดเปน 20% ของปริมาณการจัดจําหนาย 

และสงออก 80% แยกตามชองทางตางๆ เชน เพื่อผูผลิตเพ่ือการสงออก, 

สงออกไปยังประเทศเพ่ือนบาน, สงออกไปยัง Export Processing 

Zone (EPZ), สงมอบให อนท. เพ่ือทําราคา และ สงออกไปประเทศ

ผูบริโภคโดยหลักๆ ในเอเซีย  

จากกระบวนการผลิตนํ้าตาล ของเหลวท่ีเหลือท่ีไมสามารถ

ทําใหเปนเม็ดนํ้าตาลได หรือตํ่ากวาจุดคุมทุนท่ีจะไปทําเปนนํ้าตาล

เรียกวา กากน้ําตาล ซ่ึงกากน้ําตาลจัดเปนผลพลอยไดจากการผลิต

นํ้าตาลทรายท่ียังมีมูลคา โดยท่ัวไปจะมีสวนประกอบของสารตางๆ คือ 

นํ้า 20% น้ําตาลซูโครส 30% นํ้าตาลอินเวอรท 32%  อินทรียสารซึ่ง

ไมใชนํ้าตาล 12% และ เถา 6% และในปริมาณออย 1 ตัน โรงงาน

นํ้าตาลจะไดผลผลิตกากน้ําตาลประมาณ 45 - 50 กิโลกรัม ดังน้ัน

ผลผลิตกากนํ้าตาลในแตละปจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปริมาณออย

เขาหีบของโรงงานนํ้าตาลในแตละป กากน้ําตาลสามารถนําไปใช

ประโยชนไดอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมชีวะเคมี (Biochemistry 

Industry) ซ่ึงไดแก อุตสาหกรรมแอลกอฮอลและโรงกลั่นสุรา อุตสาหกรรม

ยีสต  อุตสาหกรรมผงชูรส อุตสาหกรรมอาหารสัตว (โดยผสมกับมัน

สําปะหลังและชานออย) อุตสาหกรรมนํ้าสมสายช ูอุตสาหกรรมซีอ๊ิวและ

ซอสปรุงรสตางๆ ซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมปลายนํ้าของการผลิตนํ้าตาล 

โดยแตเดิมไมมีการคํานวณผลพลอยไดเหลาน้ีเขามารวมในการคิดราคา

ออยดวย จะเห็นไดวาผลพลอยไดที่ไมมีราคาตลาด หรือราคาอางอิงที่

เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง ก็มักกอใหเกิดการถกเถียงและการ

เจรจาที่ยากลําบาก ซ่ึงยังไมมีขอตกลงของทางผูแทนโรงงาน จึงยังไมมี

ขอสรุปในสวนน้ีท่ีชัดเจน แตในปการผลิต 2564/2565 นี้ องคกรชาวไร

เสนอใหมีการปรับระบบแบงปนผลประโยชนเพื่อท่ีจะบรรเทาปญหา

ราคาออยท่ีตกต่ําลงในชวง 3-4 ปจากที่ประเทศไทยเคยใชระบบเดิม ซ่ึง

แสดงใหเห็นวาท้ังชาวไรตางตระหนักถึงปญหาท่ีระบบออยและน้ําตาล

ของไทยกําลังเผชิญอยู ทั้งน้ีควรจะตองคํานึงถึงความสําคัญกับการปรับ

โครงสรางของอุตสาหกรรม และระบบแบงปนผลประโยชน ซ่ึงยังกําลัง

เปนปญหาท่ีสําคัญมากในปจจบัุน 
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2.การตลาดและสภาวะการแขงขัน 

นํ้าตาล : การตลาดและสภาวะการแขงขัน 

ภาพรวมการตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดตางประเทศ 

 จ ากกา รประม าณ กา รข อง  Platts Analysis ณ  วัน ท่ี  21 

พฤศจิกายน 2565 สภาวะดุลนํ้าตาลในปน้ี 2565 และในป 2566 ยังคง

คาดการณเกินดุลตอเน่ือง โดยหลักเปนสภาวะอากาศท่ีเอื้อตอการ

เจริญเติบโตของออย ซ่ึงออยเปนพืชท่ีตองการนํ้า จึงจําเปนตองมีน้ํา

เพียงพอ จึงจะสงผลใหไดผลผลิตท่ีดี ผลผลิตในป 2564/2565 เกินดุลอยู

ท่ี 5 ลานตันนํ้าตาล สภาวะอากาศในประเทศผูผลิตหลักๆ อยางเชน 

บราซิล ไทย อินเดีย ลวนแตมีปริมาณผลผลิตท่ีดีข้ึน  ประเทศผูผลิตหลัก

อยางประเทศบราซิล ในชวงตนของฤดูการผลิตออยมีความหวานลดลง 

ซ่ึงคาดการณอาจจะสงผลใหผลผลิตนํ้าตาลท่ีไดลดลง แตในขณะนี้ การ

เก็บเก่ียวใกลจะเสร็จส้ินแลว คาความหวานเร่ิมปรับตัวมาใกลเคียงกับป

กอนหนา  

แผนภาพที ่2.1: ดุลน้ําตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw 

value, OCT/SEP) 

 
แหลงที่มา : Platts ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 

 สวนของประเทศไทย ถือวาเปนประเทศผูผลิต และผูสงออก 

น้ําตาลท่ีสําคัญ ในปการผลิต 2564/2565 ไทยมีพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก

ออยทั้งส้ิน 11.02 ลานไร โดยเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา จํานวน 159,738 

ไร คิดเปนรอยละ 1.47 โดยภาคกลางจะเปนพ้ืนท่ีที่เพิ่มมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 1.77 ซ่ึงเปนผลสืบเน่ืองมาจากราคาน้ําตาลในตลาดโลกอยูใน

ระดับที่ดี และมีแนวโนมที่ ดี สงผลใหราคาออยขยับสูงขึ้น ถือเปน

แรงจูงใจใหเกษตรกรชาวไรออยสวนหน่ึง หันกลับมาปลูกออยเพิ่มขึ้น 

ถึงแมวาตนทุนการผลิต อาทิเชน คาปุย คาน้ํามัน และคาแรง จะ

ปรับตัวลูงขึ้นดวยก็ตาม มีโรงงานนํ้าตาลทรายในประเทศ รวมท้ังส้ิน 57 

แหง มีการหีบออยรวมท้ังส้ิน 152  วัน โดยมีออยเขาหีบท่ัวประเทศที่ 

92.07 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอน 25.41 ลานตัน คิดเปนรอยละ 38.12 

ปริมาณนํ้าตาล 10.12 ลานตันนํ้าตาล ความหวานเฉล่ีย 12.71 ซีซีเอส 

ลดลงเลก็นอยจากปกอนหนา  โดยเปนออยสดรวมประมาณ 66.95 ลาน

ตัน หรือเฉล่ียรอยละ 72.72 ของออยรวม ออยไฟไหม 25.12 ลานตัน 

คิดเปนรอยละ 25.12 ซึ ่งรัฐบาลไดกําหนดนโยบายชัดเจนที่จะไม

สงเสริมออยไฟไหมในการลดฝุน PM 2.5 ประกอบกับโรงงานนํ้าตาล

เองไดเขาไปสงเสริมใหเกษตรกรชาวไรออยตัดออยสดมากขึ้น คาดวา

ฤดูการผลิตปหนาปริมาณออยสดจะมีทิศทางเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ซึ่งจะ

สงผลทําใหผลผลิตนํ้าตาลตอตันออยสูงขึ้น 

 ในป 2565 ผลผลิตนํ้าตาลเฉล่ีย 110.08 กิโลกรัมตอตันออย 

ลดลงจากปกอนหนา อยางไรก็ตาม มีแนวโนมวาฤดูหีบป 2565/2566 

ปริมาณออยจะเพ่ิมขึ้นอยูในระดับ 100 กวาลานตันได อันเน่ืองจากราคา

นํ้าตาลทรายตลาดโลกยังคงอยูในระดับสูง และปริมาณนํ้าฝนเพิ่มขึ้น  ซ่ึง

ผลผลิตน้ําตาลของไทย ถือเปนนํ้าตาลท่ีมีคุณภาพสูง มาจากออยซ่ึงเปน

พืชท่ีสามารถใชประโยชนไดหลากหลาย นอกเหนือจากการผลิตน้ําตาล

ยังสามารถเปนแหลงพลังงานทดแทนท่ีสําคัญคือ เอทานอล นอกจากนี้ 

สวนท่ีเหลือของ ออยยังสามารถใชทําผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชนบรรจุภัณฑจาก

ชานออย หรือใชในการผลิตปุยอินทรียได แตมีตนทุนการผลิตท่ีคอนขาง

สูง 

 สวนราคาน้ําตาลในป 2565 ปรับตัวดีขึ้น โดยมรีะดับของราคาอยู

ท่ี 18.00-20.00 เซนตตอปอนด ถือเปนราคาที่คอนขางสูง ปจจัยหลักคือ 

การถือครองสถานะของกองทุน และนักเก็งกําไร ประกอบกับราคา

พลังงานมีความผันผวนแตอยูในแดนบวก จากภาวะสงครามรัสเซีย กับ

ยูเครน นอกจากระดับราคานํ้าตาลในตลาดโลกท่ีดีแลว อัตราแลกเปลี่ยน

ถือเปนอีกปจจัยท่ีชวยใหผลตอบแทนในคาเงินบาทดีขึ้น เน่ืองจากคาเงิน

บาทตอดอลลาร สรอ. ปรับตัวออนคาตอเน่ืองตลอดท้ังป 

แผนภาพที่ 2.2: แสดงราคานํ้าตาลตลาดโลก (NYBOT#11) ยอนหลัง 

10 ป 

 
ในสวนของชองทางการขายตางประเทศ มีการขายหลักๆ โดย

เรียงลําดับตามสัดสวนในการขายดังน้ี  

1. การขายผานเทรดเดอรสงออกไปยัง Export Processing Zone 

(EPZ) โดยเง่ือนไขการขายในชองทางน้ี จะเปนการขายแบบจาย

ลวงหนา หรือ จายกอนสงมอบ ถือเปนชองทางที่ลดความเส่ียงใหกับกลุม

บริษัทไดดี  
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2. การขายผานเทรดเดอร (Traders) เชน บริษัทเทรดเดอรตางชาติ เท

รดเดอรจะเสนอขายน้ําตาลไทยไปใหผูซ้ือท่ี 

ประเทศปลายทางในตางประเทศ ในการขายใหกับเทรดเดอร ถือเปน

การบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนของคูสัญญาในเร่ืองของการเก็บเงิน

ไมได และลดความยุงยากในการจัดการเร่ืองการขนสงทางเรือไปยัง

ประเทศปลายทาง โดยเง่ือนไขการขายสงออกจะเปน Free on Board 

ณ ทาเรือกรุงเทพ, ทาเรือศรีราชา หรือทาเรือแหลมฉบัง ซ่ึงโรงงาน

น้ําตาลในประเทศไทยจะรับผิดชอบการขนสง ถึงทาเรือท่ีสงออกใน

ประเทศเทาน้ัน 

3. การสงออกผานชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศกัมพูชา

, ประเทศลาว, ประเทศเมียนมา โดยขายใหกับผูคาน้ําตาลชายแดน เพ่ือ

การสงมอบไปยังประเทศเพ่ือนบานท่ีมีชายแดนติดกัน ในชองทางนี้มัก

เปนการขายแบบสงมอบที่หนาโรงงาน ซ่ึงถือเปนชองทางท่ีสามารถลด

คาใชจายในการสงออก และ ลดความยุงยากในการตระเตรียมรถเพ่ือ

สงออก  

4. การขายใหกับผูผลิตสินคาเพื่อการสงออกในประเทศที่ใชนํ้าตาลเปน

วัตถุดิบ โดยผลิตผลิตภัณฑสงออก ดังน้ันเพ่ือใหสามารถแขงขันกับผูผลิต

ราย อ่ืนในตลาดโลกได  และยั งเปนการส ง เส ริมการลงทุนด าน

อุตสาหกรรมอาหาร และเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ทางภาครัฐจึง

เปดโอกาสใหผูผลิตสินคาเพื่อการสงออกสามารถขออนุญาตซื้อนํ้าตาลได

ท่ีราคานํ้าตาลตลาดโลก โดยอยูภายใตเง่ือนไขท่ีทางภาครัฐกําหนด 

 

 ภาพรวมตลาดน้ําตาล และภาวะอุตสาหกรรมตลาดในประเทศ 

ความตองการบริโภคนํ้าตาลในประเทศอยู ท่ี 2.4 ลานตัน 

ปรับเพ่ิมข้ึน จากการผอนปรนจากภาครัฐในการควบคุมการแพรระบาด

ของโควิด 19 ปริมาณการจําหนายของน้ําตาลไทย ในประเทศแบง

คราวๆ เปนความตองการของผูบริโภคโดยตรงรอยละ 58 ท่ีเหลืออีกรอย

ละ 42 เปนความตองการใชในอุตสาหกรรมตอเน่ือง (ทางออม) อาทิ 

เคร่ืองด่ืม ถือเปนผูใชหลักๆ รองลงมาเปนอาหาร และผลติภัณฑนม โดย

สัดสวนการขายน้ําตาลของกลุมบริษัทน้ําตาลขอนแกน มุงเนนการขายให

อุตสาหกรรมตอเน่ืองเปนหลัก และยังคงจัดจําหนายในรูปแบบคาปลีก

แม็คโคร  ในชองทางของโมเดิรนเทรด โดยมีน้ําตาลทรายขาว, นํ้าตาล

ทรายขาวบริสุทธ์ิ และน้ําตาลสีทองธรรมชาติ ขนาด 1 กิโลกรัม เพ่ือเปน

อีกหน่ึงทางเลือกใหแกผูบริโภค เชนเดิม    

 

สภาวะการแขงขัน และคูแขงขันในประเทศ  

ในป 2564 ประเทศไทยมีโรงงานนํ้าตาลท่ีดําเนินการผลิต

จํานวน 57 โรง โดยแบงเปนกลุมโรงงานนํ้าตาลซ่ึงเปนผูผลิตรายใหญ

ของประเทศไทยไดเปน 6 กลุมใหญ และท่ีเหลือเปนผูผลิตโรงเ ด่ียว 

จํานวนของโรงงานนํ้าตาลปจจุ บันถูกควบคุมจากทางภาครัฐโดย

ผูประกอบการโรงงานนํ้าตาลตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการออย

และนํ้าตาลทราย และกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมกอน จึงจะ

สามารถขยายกําลังการผลิต หรือยายฐานการผลิต หรือสรางโรงงาน

นํ้าตาลแหงใหมได 

ฤดูการหบีออย เร่ิมเก็บเก่ียวเดือนธันวาคมของแตละป จนถึง

ประมาณเดือนเมษายน หรือพฤษภาคม   สําหรับการปการผลิต 

2565/2566 ประมาณการณออยเขาหีบของประเทศไทย คาดการณ

มากกวา 100 ลานตันออย โดยกลุมโรงงานน้ําตาลขอนแกน มุงท่ีจะถือ

ครองสวนแบงของออย อยูรอยละ 7-8 ของท้ังกลุม 

 

ตารางท่ี 1: ยอดขายนํ้าตาล และสัดสวนการขายในประเทศ 3 ปยอนหลัง 

 
 

ไฟฟาและไอน้ํา : การตลาดและสภาวะการแขงขัน 

 ไฟฟาท่ีผลิตไดจะขายใหกับโรงงานในเครือ KSL เพื่อใชใน

การผลิตนํ้าตาลและเอทานอลเปนอันดับแรก สวนท่ีเหลือเกือบท้ังหมด

จึงจะขายใหกับการไฟฟาฝายผลิต (กฟผ) และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(กฟภ) ผานสัญญาซ้ือขายระยะยาว จึงไมมีการแขงขันทางการตลาดและ

มีผูรับซื้อที่แนนอน  โดยจะเปนการจาํหนายภายในประเทศท้ังหมด 
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ตารางท่ี 2: ยอดขายและราคาขายเฉลี่ยของไฟฟา ใน 3 ปยอนหลัง 

3.การจัดหาผลติภัณฑและบริการ 

3.1 น้ําตาล : การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ 

นโยบายการจัดหาวัตถดิุบเพื่อปอนโรงงานจดัเปนหัวใจสําคัญ

อันดับตนๆ ของ โรงงานน้ํ าตาล เ น่ืองจากสภาวะ ในปจ จุ บันที่

อุตสาหกรรมนํ้าตาลมีกําลังการผลิตรวมมากกวาปริมาณออยท่ีมีใน

ประเทศทําใหทุกโรงงานนํ้าตาลตองหาออยมาปอนโรงงานใหไดมากที่สุด

เพ่ือลดตนทุนคงท่ี (Fixed cost) ตอหนวยลง ปจจุบันวิธีหลักที่กลุม

โรงงานนํ้าตาลใชเพ่ือการจัดหาวัตถุดิบคือระบบการใหการสนับสนุนทาง

การเงินแกชาวไร หรือเปนที่รู จักกันในอุตสาหกรรมในระบบ “เกี๊ยว”  

ระบบการใหการสนับสนุนทางการเงินของโรงงานจะเปนการทําสัญญา

ซ้ือออยลวงหนาจากเกษตรกรโดยที่เกษตรกรจะสามารถขอเงินกูจาก

โรงงานนํ้าตาลเพ่ือนําไปใชในการลงทุนปลูกออย เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียว

ชาวไรจะนําออยมาสงใหแกโรงงานและโรงงานจะหักคาออยดังกลาวจาก

เงินกูที่ไดใหแกเกษตรกรแตละรายไป   

กลยุทธท่ีผานมาท่ีบริษัทใชในการจัดหาวัตถุดิบคือการทําให

ชาวไรออยที่สงออยใหกับโรงงานไดรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวซ่ึงจะ

ทําใหชาวไรออยมีแรงจูงใจที่จะปลูกออยเพ่ือปอนโรงงานตอไปและเปน

การเติบโตไปพรอมกับโรงงาน  นโยบายหลักของบริษัทท่ีใชโดยเฉพาะที่

ภาคอีสานคือ “ชาวไรรํ่ารวย โรงงานรุงโรจน ชุมชนชื่นชอบ”  ซ่ึงเปน

นโยบายท่ีมุงเนนการสรางและสงเสริมอาชีพระยะยาวใหแกชาวไรออย

และเปนระบบท่ีตัดตัวกลางหรือ “หัวหนาโควตา” ออกไปทําใหบริษัท

สามารถรูถึงปญหาของชาวไรไดโดยตรงและสามารถใหการชวยเหลือ

ชาวไรได  อีกทั้งบริษัทยังใหการสนับสนุนทางดานเคร่ืองมือ วิชาการและ

ปจจัยการผลิตเชนใหเงินกูเพ่ือซ้ือรถขนออยแกชาวไรรายยอยการใหกาก

หมอกรองแกชาวไรเพ่ือนําไปใชเปนปุยสําหรับการปลูกออยโดยไมคิด

มลูคา การสงผูเชี่ยวชาญทางดานเกษตรมาใหความรูในเร่ืองการปลูกออย 

การปองกันและการกําจัดศัตรูพืช การกระทําดังกลาวจัดเปนกลยุทธท่ีทํา

ใหบริษัทมีความสัมพันธท่ีดีกับชาวไรและกอใหเกิดการเติบโตไปพรอมๆ 

กันอยางเปนระบบ 

นโยบายการผลิต 

บริษัทมุงเนนการผลิตน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาว

บริสุทธ์ิใหไดมากที่สุดเทาท่ีจะสามารถหาตลาดได เน่ืองจากสินคา

ดังกลาวเปนสินคา ท่ีมีราคาขายสูงและใหผลตอบแทนกําไรมากกวา  

นอกจากน้ี บริษัทยังคงนโยบายการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการ

ผลิตโดยการที่บริษัทมีประสิทธิภาพการผลิตท่ีดี สูงกวาคาเฉล่ียของ

อุตสาหกรรม จะชวยใหบริษัทมีตนทุนตอหนวยลดลง  เพิ่มศักยภาพใน

การแขงขัน 

นโยบายการตลาด 

กลุมบริษัทเนนการขายตรงใหกับภาคอุตสาหกรรม โดยบริษัท

ใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคาใหตรงกับความตองการ และการสง

มอบท่ีตรงเวลา โดยลูกคาสวนใหญจะเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรม

เคร่ืองด่ืม และขนมหวานเปนหลัก   

          นอกเหนือจากกลยุทธการมุงเนนการขายใหกับภาคอุตสาหกรรม

แลว ในปที่การผลิต 2564/2565 ทางกลุมบริษัทมุงเนน การขายใหกลุม

ผูผลิตในเขตเศรษฐกิจที่ผลิตสินคาเพ่ือการสงออก Export Processing 

Zone  เน่ืองจากการขายนํ้าตาลใหกลุมผูผลิตดังกลาวบริษัทจะไดรับ

ผลตอบแทนท่ีดี และเร็วกวาการขายสงออกทั่วๆ ไป อันเน่ืองจากตนทุน

คาขนสง ท่ีถูกกวาและยังคงความสําคัญกับการขายน้ําตาลใหกับ

ผูประกอบการท่ีเปนผูผลิตผลิตภัณฑอาหารเ พ่ือการสงออก (re-

exporter) เสมอมา 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่สําคัญของกระบวนการผลิตน้ําตาล

ทรายจะเกิดจากนํ้าเสียท่ีใชในกระบวนการผลิต และฝุนขี้เถาท่ีเกิดจาก

การเผาไหมของหมอไอน้ํา  ซึ่งบริษัทไดคํานึงถึงและหามาตรการปองกัน

ตางๆ เพ่ือไมให เ กิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และให เปนไปตาม

มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม  

นํ้าตาล : งานที่ยังไมไดสงมอบ 

- ไมมี – 

 

 

 

2565 2564 2563

ยอดขาย (เมกะวตัต์-ชวัโมง) 357,526          315,225          330,882          

ราคาขายเฉลีย (บาท/เมกะวตัต์-ชวัโมง) 3,335              3,202              3,191              
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3.2) ไฟฟาและไอนํ้า : การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ 

การจัดหาวัตถุดิบถือไดวาเปนสวนสําคัญในการประกอบธุรกิจ

ไฟฟา  โดยเฉพาะอยางย่ิงโรงงานไฟฟาของบริษัทท่ีใชเชื้อเพลิงหลักคือ

กากออย   ตนทุนการผลิตไฟฟาและไอนํ้าจะขึ้นกับปริมาณออยเขาหีบ

ของบริษัทและตนทุนเชื้อเพลิงทางเลือกอ่ืน (ในกรณีกากออยไมเพียงพอ) 

ท้ังน้ี ในแตละปบริษัทไดมีการเตรียมความพรอมโดยการจัดซื้อเชื้อเพลิง

ชีวมวลจากภายนอกมารองรับ  เชน การซ้ือกากออยจากโรงงานน้ําตาล

ขางเคียง รวมถึงการซ้ือไมสับ หรือ ใบออย หรือ กะลามะพราว หรือพืช

ชีวมวลอื่น เปนตน 

นโยบายการผลิต 

 (1) การมุงเนนการบริหารตนทุนการผลิต 

บริษัทมุงเนนการบริหารตนทุนการผลิตใหต่ําท่ีสุด  โดยตนทุน

ของการผลิตกระแสไฟฟาและไอนํ้า สวนใหญจะเปนตนทุนเชื้อเพลิง และ

คาเ ส่ือมราคา  ดังน้ันการใช เชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพจึงเปน

ส่ิงจําเปน  นอกจากน้ี การผลิตใหมี Economy of Scale ก็จะเปนการ

ชวยลดคาใชจายคงท่ีตอหนวยลงมา   

(2) การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 

ในการท่ีบริษัทมีเช้ือเพลิง คือ กากออยเปนของตนเอง  ดังน้ัน

การควบคุมคุณภาพของเชื้อเพลิงใหเหมาะสม เพ่ือเกิดประสิทธิภาพการ

ใชเช้ือเพลิงใหดีท่ีสุด  เชน การจัดการดานการลดความชื้นของวัตถุดิบ

ผานระบบ Bagasse Dryer หรือการสรางหลังคาขึ้นปกคลุมเพ่ือบังฝน 

รวมถึงการพัฒนาเคร่ืองจักรเพ่ือรองรับใบออย หรือ พืชมีชีวมวลอ่ืนๆ 

เปนตน 

นโยบายการตลาด 

เนื่องจากการขายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิต เปนไปตาม

สัญญาซ้ือขายไฟฟาระยะยาว  โดยมีสูตรการคํานวณราคาท่ีตายตัว 

ดังน้ันบริษัทจึงมีผูซื้อท่ีแนนอน  แตอยางไรก็ตามการจําหนายไฟฟาใน

ชวงเวลาที่การไฟฟามีความตองการสูง  ก็จะทําใหบริษัทไดรับราคาขาย

ตอหนวยท่ีสูงขึ้น สวนราคาขายท่ีบริษัทขายใหบริษัทในเครือ  บริษัทจะ

กําหนดราคาใหเทากับราคาขายที่บริษัทขายใหกับการไฟฟาฝายผลิต 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

โครงการดังกลาวไดผานการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

(EIA) เปนท่ีเรียบรอยแลว สําหรับโรงงานท่ี 

ขอนแกนไดรับการข้ีนทะเบียนกับ CDM Executive Board เพ่ือรับการ

สนับสนุนใหเปนโครงการ CDM (Clean Development Mechanism 

ตามอนุสัญญาเกียวโตโปรโตคอล) ซ่ึงลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

ไฟฟา และไอนํ้า : งานท่ียังไมไดสงมอบ 

- ไมมี – 
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4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ  

4.1 ทรัพยสินถาวรหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

 ณ 31 ตุลาคม 2565 บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินถาวรหลักท่ีใชในการประกอบธุรกจิดังนี้

 

บริษัทฯ มีการแสดงรายการที่ดินดวยราคาท่ีตีใหม (มูลคา

ยุติธรรม) การตีราคาใหมดําเนินการโดยผูประเมินราคาอิสระ ซ่ึงบริษัทฯ 

มีนโยบายท่ีจะใหผูประเมินราคาอิสระประเมินราคาที่ดินดังกลาวทุก 3 - 

5 ป เพ่ือมิใหราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแตกตาง

จากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดมีการประเมินราคา

มูลคายุติธรรมของท่ีดินคร้ังลาสุดในป 2563 นอกจากน้ัน สินทรัพย

ขางตนเปนกรรมสิทธ์ิของบริษัทซ่ึงปลอดภาระคํ้าประกัน 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ทรัพยสินที่ไมมีตัวตนท่ีสําคัญ 

เคร่ืองหมายการคา 

เคร่ืองหมายการคาของบริษัทและบริษัทยอยที่จดทะเบียนกับกรม

ทรัพยสินทางปญญา มีดังตอไปน้ี 
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สทิธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

บริษัทยอยในประเทศหน่ึงแหงไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน

จํานวน 3 ฉบับ จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยไดรับสิทธิ

ประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิ

ประโยชน ท่ีไดรับรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับกําไรสําหรับป

ท่ีไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม โดยมีกําหนด 8 ป  

นับตั้งแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ตามรายละเอียด 

ดังน้ี 

 

 

บัตรสงเสริม 

เลขที่ 

มาตราท่ีไดรับสิทธิ

ประโยชน 

ลงวันท่ี ประเภทกิจการท่ีสงเสริม วันที่เร่ิมมีรายได วันหมดอายุ 

1432(2)/2552 

25 26 28 31(1) 31(2)  

31(3) 31(4) 34 35(1)  

35(2) และ 35(3) 

24 มิ.ย. 

2552 

 ก า รผ ลิ ต ไ ฟฟ า  ไ อ นํ้ า  แ ล ะ นํ้ า เ พ่ื อ

อุตสาหกรรม 

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 

 ก า รผ ลิ ต ไ ฟฟ า  ไ อ นํ้ า  แ ล ะ นํ้ า เ พ่ื อ

อุตสาหกรรม 

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 

 ก า รผ ลิ ต ไ ฟฟ า  ไ อ นํ้ า  แ ล ะ นํ้ า เ พ่ื อ

อุตสาหกรรม 

ยังไมมีรายได 

นอกจากนี้ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1432(2)/2552 และ 

1349(2)/2556 บริษัทยอยไดสิทธิในการลดหยอนภาษีเงินไดในอัตรา

รอยละ 50 ของอัตราปกติ มีกําหนดเวลา 5 ป นับจากวันที่การไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดหมดอายุ และตามบัตรสงเสริมทุกฉบับ บริษัทยอยไดรับ

สิทธ์ิยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรที่ไดรับอนุมัติ และผูถือหุนจะ

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับสงเสริม

ตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได 

 

4.3 นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและ

บริษัทรวม 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอยทั้ง

ทางตรงและทางออมจํานวน 14 บริษัท และบริษัทรวมจํานวน 2 บริษัท

ไดแก   

บริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนโดยตรง 

1. บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด 

2. บริษัท โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด 

3. บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 

4. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด 

5. บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซปอรตเทรดดิ้ง จํากัด 

6. บริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด 

7. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส จํากัด 

8. บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด เทรดดิ้ง จํากัด  

9. บริษัท นํ้าตาลสะหวันนะเขด จํากัด 

10.  Koh Kong Sugar Industry Co. Ltd. 

11.  Wynn In Trading Co. Ltd.  

12.  บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส จํากัด 

13.  บริษทั คุณชวน จํากัด  

บริษัทยอยที่บริษัทถือหุนโดยออมผาน Wynn In Trading 

Co., Ltd. และบริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด เทรดด้ิง จํากัด 

1)    Koh Kong Plantation Co., Ltd. 

บริษัทรวม  

1. บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเน้ิล จํากัด (มหาชน)  

2. บริษัท บีบจีีไอ จํากดั (มหาชน) 

 โดยในจํานวนบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนโดยตรงท้ังหมด 

บริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถือหุนเกินรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน  

 สําหรับนโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัท

ยอยหรือบริษัทรวมน้ัน บริษัทจะพิจารณาลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัท

รวมที่เกี่ยวของกับธุรกิจนํ้าตาลทราย ธุรกิจสารใหความหวาน หรือ

กิจการอ่ืนที่สามารถเอ้ือประโยชนรวมถึงใหผลตอบแทนท่ีดีกับธุรกิจของ

บริษัทได  โดยคํานึงถึงความสามารถในการแขงขัน อัตราผลตอบแทนที่
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เหมาะสมตามแตละประเภทของธุรกิจน้ันๆ รวมถึงพิจารณาขนาดเงิน

ลงทุนท่ีเหมาะสม สวนการพิจารณาสัดสวนในการรวมลงทุนบริษัทจะ

พิจารณาในหลายปจจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทจะคํานึงถึงความ

ชํานาญของบริษัทในธุรกิจนั้นๆ เปนสําคัญ หากบริษัทไมมีความชํานาญ

ก็จะรวมลงทุนในสัดสวนนอย และใหผูรวมทุนที่มีความชํานาญลงทุนใน

อัตราท่ีสูงกวา เปนตน หากบริษัทรวมลงทุนในสัดสวนท่ีมีนัยสําคัญ 

บริษัทจะเขามามีสวนรวมในการบริหารงานในรูปแบบของกรรมการ

บริษัท หรือ ผูบริหารระดับสูงของบริษัท  ทั้งน้ีการเขาลงทุนในบริษัท

ยอยหรือบริษัทรวมใดๆ จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

บริษัท และการลงทนุจะตองไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท

แมในอนาคต 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีไมใชการเงิน เชน 

สวนแบงทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกคา  

บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

(นํ้าตาล) ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 ซึ่งบริษัทฯ จะตอง

มีการทําแบบสํารวจประเมินความพึงพอใจของลูกคา ท้ังในและ

ตางประเทศ โดยในแตละปจะมีการสงแบบประเมินใหลูกคากรอก

คะแนนความพึงพอใจ ซึ่งหัวขอหลักๆ ในการประเมินมี ดานคุณภาพ

สินคา การบริการกอนและหลังการขาย และดานอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะไดนําผล

การประเมินและขอเสนอแนะของลูกคามาปรับปรุงเพื่อใหเปนท่ีพอใจกับ

ลูกคา ซ่ึงเปาหมายท่ีบริษัทฯ ตั้งไวตองมีคาเฉลี่ยไมต่ํากวา 94 คะแนน

จาก 100 คะแนนเต็มของผลการประเมิน  โดยผลการประเมิน ยอนหลัง 

3 ป เปนไปตามรายละเอียดดานลาง
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2. บริษัท โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด 

ที่ต้ังสาํนักงาน: เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท  0-2642-6229-39 โทรสาร 0-2642-6228 

ประเภทธรุกิจ:  ผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท): 1,000 (หน่ึงพันลานบาท) 

ประเภทหุน: หุนสามัญ 

จํานวนหุนที่ถือ (%): 95.78 

จํานวนหุนทั้งหมด:  100,000,000 (หน่ึงรอยลานหุน) 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ 31 ตุลาคม 2565 ดังนี ้

1.3.1 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

 
ขอมูลสรุปของบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

1. บริษัท นํ้าตาลทามะกา จํากัด 

ที่ต้ังสาํนักงาน: เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ชั้น 21  ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2642-6229-39  โทรสาร 0-2642-6228  

ประเภทธุรกิจ:  ผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล  

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท): 600 (หกรอยลานบาท) 

ประเภทหุน: หุนสามัญ 

จํานวนหุนท่ีถือ (%): 90.21 

จํานวนหุนท้ังหมด:  60,000,000 (หกสิบลานหุน) 
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4. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด 

ท่ีต้ังสํานักงาน:    เลขที่ 503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยา  

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท  0-2642-6229-39 โทรสาร 0-2642-6228 

ประเภทธุรกิจ:    พัฒนา และลงทุนในอสังหาริมทรัพย เพ่ือใหเชา และเปนศูนยฝกอบรมของกลุม 

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท):   840 (แปดรอยส่ีสิบลานบาท) 

ประเภทหุน:    หุนสามัญ 

จาํนวนหุนท่ีถือ (%):    91.02 

จาํนวนหุนท้ังหมด:     8,400,000 (แปดลานสี่แสนหุน) 

 

5. บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซปอรตเทรดด้ิง จํากัด 

ท่ีต้ังสํานักงาน: เลขท่ี 503 อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท  0-2642-6230-6 โทรสาร 0-2642-6207 

ประเภทธุรกิจ:  บริษัทรับอนุญาตสงออกผลิตภัณฑน้ําตาล โดยเปนตัวแทนในการสงออก 

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท): 20 (ย่ีสิบลานบาท) 

ประเภทหุน: หุนสามัญ 

จาํนวนหุนท่ีถือ (%): 79.55 

จาํนวนหุนท้ังหมด:  200,000 (สองแสนหุน) 

  

3. บริษัท นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 

ท่ีต้ังสาํนักงาน: เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ชั้น 21 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท  0-2642-6229-39 โทรสาร 0-2642-6228 

ประเภทธุรกิจ:  ผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท): 2,025 (สองพันยี่สิบหาลานบาท) 

ประเภทหุน: หุนสามัญ 

จํานวนหุนท่ีถอื (%): 99.21 

จํานวนหุนท้ังหมด:  202,500,000 (สองรอยสองลานหาแสนหุน) 
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7. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส จํากดั 

ที่ต้ังสาํนักงาน:    เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ช้ัน 9 

       ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

        โทรศัพท 0-2642-6191-9  โทรสาร 0-2642-6294  

ประเภทธุรกิจ:                 จัดหาและจําหนายวัตถุดิบสําหรับการเพาะปลูก 

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท):                480 (สี่รอยแปดสิบลานบาท)  

ประเภทหุน:                                       หุนสามัญ 

จํานวนหุนท่ีถือ (%):                           100 

จํานวนหุนท้ังหมด:                             48,000,000 (ส่ีสิบแปดลานหุน) 

 

8. บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด เทรดดิ้ง จํากัด 

ที่ต้ังสาํนักงาน: เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล. ทาวเวอร ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2642-6191-9 โทรสาร 0-2642-6097 

ประเภทธุรกิจ: ซ้ือมาขายไปนํ้าตาลทรายในประเทศ และดําเนินกิจการทางการเกษตร  

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท)  300 (สามรอยลานบาท) 

ประเภทหุน: หุนสามัญ 

จํานวนหุนท่ีถือ (%): 100 

จํานวนหุนท้ังหมด:  30,000,000 (สามสิบลานหุน) 

 

  

 

 

  

  

6. บริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด 

ท่ีต้ังสาํนักงาน: เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2-642-6230-9 โทรสาร 0-2642-6294 

ประเภทธุรกิจ:  ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา 

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท): 800 (แปดรอยลานบาท) 

ประเภทหุน: หุนสามัญ 

จํานวนหุนท่ีถือ (%): 100 

จํานวนหุนท้ังหมด: 80,000,000 (แปดสิบลานหุน) 
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9. บริษัท นํ้าตาลสะหวันนะเขด จํากัด 

ที่ต้ังสาํนักงาน: Road No. 9, KM. 81  Lianxay Village Atsapangthong District  

Savannakhet Province, Lao P.D.R 

โทรศัพท (856)-41-666-002-3 โทรสาร (856)-41-666-001 

ประเภทธุรกิจ: เพาะปลูกออย ผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล ประเทศลาว 

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท): 687.73 

ประเภทหุน: หุนสามัญ 

จํานวนหุนท่ีถือ (%): 98 

จํานวนหุนท้ังหมด: 20,000,000 (ยี่สิบลานหุน) 
 

  

10. Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 

ที่ต้ังสาํนักงาน: Cham yeam Village, Paklong Commune, Mondulseyma District, 

Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia 

โทรศัพท  (855)-35-399-888 

ประเภทธรุกิจ: ผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายและกากนํ้าตาล ประเทศกัมพูชา 

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท): 1,946.69 

ประเภทหุน: หุนสามัญ 

จํานวนหุนท่ีถอื (%): 100 

จํานวนหุนท้ังหมด: 167 (หน่ึงรอยหกสิบเจ็ดหุน) 

 

11. Wynn In Trading Co. Ltd. 

ที่ต้ังสาํนักงาน: 10th Floor, Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene, Republic of Mauritius 

ประเภทธุรกิจ:  ธุรกิจซ้ือมาขายไป และบริการใหคําปรึกษา 

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท): 487.50 

ประเภทหุน: หุนสามัญ 

จํานวนหุนท่ีถือ (%): 100 

จํานวนหุนท้ังหมด: 16,000,000 (สิบหกลานหุน) 

 

12. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส จํากัด 

ที่ต้ังสาํนักงาน: เลขที่ 88 หมูท่ี 2 ตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110 

                 โทรศัพท (036)-358-309 โทรสาร (036)-358-307 

ประเภทธุรกิจ:                  ใหบริการขนสง และขนถายสินคา 

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท):                  1 (หน่ึงลานบาทถวน) 

ประเภทหุน:                 หุนสามัญ 

จํานวนหุนท่ีถือ (%):                 100 

จํานวนหุนท้ังหมด:                 100,000 (หน่ึงแสนหุน) 
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*ถือทางออมผาน Wynn In Trading Co. Ltd. และบริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด เทรดด้ิง จํากดั 

 

15. บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) 

ท่ีต้ังสํานักงาน:    90 หมู 1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเจาสมิงพราย 

ตาํบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130 

โทรศัพท 0-2183-4567  โทรสาร 0-2183-4561, 0-2183-4562 

ประเภทธุรกิจ: รับฝากและขนถายสินคา ใหเชาคลังสินคาและอสังหาริมทรัพย ผลิตและจําหนายแปงขาวสาลี 

น้ํามันปาลม และบรรจุภณัฑจากพลาสติก  

ทุนจดทะเบียน (บาท): 191,663,805 (หน่ึงรอยเกาสิบเอ็ดลานหกแสนหกหมื่นหกรอยสามพันแปดรอยหาลานบาท) 

ประเภทหุน:    หุนสามัญ 

จาํนวนหุนท่ีถือ (%):    23.82 

จาํนวนหุนท้ังหมด: 383,327,181  (สามรอยแปดสิบสามลานสามแสนสองหม่ืนเจ็ดพันหน่ึงรอยแปดสิบเอ็ดหุน) 

 

 

 

 

 

 

13. บริษัท คุณชวน จํากัด 

ที่ต้ังสาํนักงาน: เลขท่ี 503 อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร ชั้น 16 

ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2642-6230-9  โทรสาร 0-2642-6294 

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท): 1 (หน่ึงลานบาทถวน) 

ประเภทหุน: หุนสามัญ 

จํานวนหุนท่ีถือ (%): 99.97 

จํานวนหุนท้ังหมด: 100,000 (หน่ึงแสนหุน) 

14. Koh Kong Plantation Co., Ltd.* 

ที่ต้ังสาํนักงาน: Cham yeam Village, Paklong Commune, Mondulseyma District, 

Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia 

โทรศัพท  (855)-35-399-333  

ประเภทธุรกิจ:  เพาะปลูกออยท่ีเกาะกง ประเทศกัมพูชา 

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท): 468.49 

ประเภทหุน: หุนสามัญ 

จํานวนหุนท่ีถือ (%): 100 

จํานวนหุนท้ังหมด:  100 (หน่ึงรอยหุน) 
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16. บริษัท บีบีจีไอ จาํกัด (มหาชน)  

ท่ีต้ังสํานักงาน:    เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร ชั้น 5 ถนนสุขมุวิท 

แขวงพระโขนงใต เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  10260 

โทรศัพท 0-2335-8899 โทรสาร 0-2335-8800 

ประเภทธุรกิจ: บริษัทโฮลด้ิง ท่ีลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑไบโอฟูเอลและผลิตภัณฑเก่ียวเน่ือง  

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท):   3,615 (สามพันหกรอยสิบหาลานบาท) 

ประเภทหุน:    หุนสามัญ 

จาํนวนหุนท่ีถือ (%):    29.88 

จาํนวนหุนท้ังหมด:    1,446,000,000 (หน่ึงพันสี่รอยส่ีสิบหกลานหุน) 

 

ธุรกิจน้ําตาล 

บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จาํกัด (มหาชน) 

เปนบริษัทผลิตและจําหนายน้ําตาลและผลพลอยได อ่ืนๆ 

สาขาที่ 1 โรงงานต้ังอยูที่ อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน สามารถหีบ

ออยไดสูงสุดท่ี 40,000 ตันออย/วัน และสาขาที่ 2 โรงงานต้ังอยูท่ีอําเภอ

วังสะพุง จังหวัดเลย สามารถหีบออยไดท่ี 36,000 ตันออย/วัน โดยทั้ง

สองโรงงานสามารถผลิตไดทั้ง นํ้าตาลทรายดิบ นํ้าตาลทรายดิบ

คณุภาพสูง นํ้าตาลทรายขาว นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ และน้ําเชื่อม 

 

บริษัท นํ้าตาลทามะกา จํากัด 

เปนบริษัทผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายและผลพลอยได

อ่ืนๆ โรงงานตั้งอยูท่ี อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สามารถหีบออย

ไดสูงสุดที่ 20,000 ตันออย/วัน โรงงานสามารถผลิตไดท้ังนํ้าตาลทราย

ดบิ นํ้าตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 

 

บริษัท โรงงานนํ้าตาลนวิกรุงไทย จํากัด 

เปนบริษัทผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายและผลพลอยได

อ่ืนๆ โรงงานตั้งอยูท่ี อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (เดิมเมื่อเร่ิมตน

กิจการ โรงงานตั้งอยูท่ี อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี) สามารถหีบ

ออยไดสูงสุดท่ี 32,000 ตันออย/วัน โรงงานสามารถผลิตไดทั้งนํ้าตาล

ทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิและนํ้าเชื่อม 

 

บริษัท นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 

เปนบริษัทผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายและผลพลอยได

อ่ืนๆ โรงงานต้ังอยูท่ี อําเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี สามารถหีบออยได

สูงสุดท่ี 3,500 ตันออย/วัน โรงงานสามารถผลิตไดท้ังนํ้าตาลทรายดิบ 

และนํ้าตาลทรายดิบคุณภาพสูง 

 

บริษัท นํ้าตาลสะหวันนะเขต จํากัด 

เปนบริษัทท่ีได รับสัมปทานพื้นที่ สําหรับเพาะปลูกออย

ประมาณ 10,000 เฮกเตอร (62,500 ไร) จากรัฐบาลลาวโดยบริษัทจะ

เพาะปลูกออยเอง และมีโรงงานนํ้าตาลท่ีสะหวันนะเขต สามารถหีบออย

ไดสูงสุดท่ี 3,000 ตันออยตอวัน โรงงานสามารถผลิตนํ้าตาลทรายดิบ 

 

Koh Kong Plantation Co., Ltd and Koh Kong Sugar 

Industry Co., Ltd 

เปนบริษัทท่ีไดรับสัมปทานพ้ืนที่สําหรับเพาะปลูกออย ณ 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 มีสัมปทานพ้ืนที่ รวมประมาณ 18,097 เฮกเตอร 

(112,856 ไร) จากรัฐบาลกัมพูชาโดยบริษัทจะเพาะปลูกออยเอง และมี

โรงงานนํ้าตาลท่ีเกาะกง สามารถหีบออยไดสูงสุดท่ี 6,000 ตันออยตอวัน 

โรงงานสามารถผลิตไดทั้งน้ําตาลทรายดิบ และนํ้าตาลทรายขาว 

 

ธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ 

บริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน) กอต้ังขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 

2560 ซึ่งเกิดจากการควบรวมบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจผลิต และ

จําหนายผลิตภัณฑชีวภาพของ บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจผลิต และจําหนายผลิตภัณฑชีวภาพของ 

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทแหงใหมนี้  

ดําเนินธุรกิจในลักษณะโฮลด้ิงคอมปานี ท่ีถือหุนในบริษัทตางๆ ดังน้ี 

- บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จํากัด (มหาชน) ประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหนายเอทานอลจาก กากนํ้าตาล กําลังการผลิตเอทา

นอล 450,000 ลิตรตอวัน สัดสวนการถือหุน 100% 
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- บริษัท บีบีจีไอ ยูทิลิต้ี แอนด เพาเวอร จํากัด ประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหนายกาซชีวภาพ ไอนํ้า และไฟฟา สัดสวนการถือหุน 

100%  

- บริษัท บีบีจี ไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิ งเทรา) จํากัด 

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเอทานอลจาก มันสําปะหลัง กําลังการ

ผลิตเอทานอล 150,000 ลิตรตอวัน สัดสวนการถือหุน 85% 

- บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จํากัด ประกอบธุรกิจผลิต และ

จําหนายไบโอดีเซล กําลังการผลิต 1,000,000 ลิตรตอวัน สดัสวนการถือ

หุน 70% 

- บริษัท วิน อินกรีเดียนส จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหนายผลิตภัณฑชีวภาพที่มีมูลคาสูง สัดสวนการถือหุน 51% 

- บริษัท ไบโอม จํากัด ประกอบธุรกิจวิจัย พัฒนา ผลิตและ

จําหนายผลิตภัณฑชีวภาพที่ใชเทคโนโลยี Synthetic Biology สัดสวน

การถือหุน 20% 

- บริษัท บีเอสจีเอฟ จํากัด ประกอบธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ ผลิต 

และจัด จําหนายนํ้ามันเ ช้ือเพลิงอากาศยานย่ัง ยืน (Sustainable 

Aviation Fuel - SAF) จากน้ํ า มั น ใ ช แล ว  กํ าลั ง ก ารผ ลิ ต เ ร่ิม ต น 

1,000,000 ลิตรตอวัน สัดสวนการถือหุน 20% 

- บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด (มหาชน)ประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหนายเอทานอลจาก มันสําปะหลัง ธุรกิจแปงมัน และ

พลังงาน กําลังการผลิตเอทานอล 400,000 ลิตรตอวัน สัดสวนการถือ

หุน 12.4% 

 

บริษัท บีบีจีไอ จาํกัด (มหาชน) ถือเปนกลุมบริษัทท่ีประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหนายเช้ือเพลิงชีวภาพชั้นนําของประเทศ โดยปจจุบัน

ถือเปนผูผลิตผลิตภัณฑเชื้อเพลิงชีวภาพ ท้ังเอทานอลและไบโอดีเซลราย

ใหญเปนอันดับสามของประเทศไทย นอกจากน้ี มีการเขาทําสัญญาซ้ือ

หุนบุริมสิทธ์ิท่ีแปลงสภาพไดของ Manus Bio Inc. ซ่ึงจดทะเบียนใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาและดําเนินธุรกิจเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 

โดยคิดเปนสัดสวนการถือหุนกรณีแปลงสภาพเปนหุนสามัญท่ี 5.6% 

 

บริษัท โรงไฟฟานํ้าตาลขอนแกน จํากัด 

กอตั้งข้ึนเมื่อปลายป 2546 เปนบริษัทที่จัดต้ังเพ่ือดําเนิน

ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาและผลิตไอนํ้าโดยใชกากออยเปนเชื้อเพลิงหลัก 

โดยจําหนายไฟฟาพรอมกับไอน้ําใหโรงงานน้ําตาล โรงงานอ่ืนๆ ในกลุม 

รวมถึงการไฟฟาฝายผลิตและการไฟฟาสวนภูมิภาค  

 

ธุรกิจสนับสนุน 

บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเน้ิล จํากัด (มหาชน) (TSTE ) และบริษัท

ยอย 

บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ประกอบธุรกิจใหเชาคลังเก็บสินคา บริการขนถายสินคาขึ้นเรือเดิน

สมุทร บริการทาเทียบเรือและบริการสินคาผานทา โดยทาเรือและ

คลังสินคา ต้ังอยูที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ริมแมน้ํา

เจาพระยา ลูกคาสวนใหญจะเปนบริษัทนํ้าตาลในกลุม KSL โรงงาน

นํ้าตาลอ่ืนท่ีถือหุนโดยพันธมิตรทางการคาอ่ืนๆ และลูกคาทั่วไป 

นอกจากนี้ทางบริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท

แมของบริษัทยอยอีก 5 บริษัท ซ่ึงดําเนินธุรกิจหลัก ๆ คือ ธุรกิจซ้ือ ขาย 

ใหเชาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจผลิตแปงสาลี ธุรกิจผลิตถุงกระสอบพลาสติก 

โรงงานผลิตน้ํามันปาลม และธุรกิจทาเรือคอนเทนเนอร (รายละเอียดดูได

จากขอมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด 

(มหาชน) (TSTE) และ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) 

(TMILL)) 

 

บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซปอรตเทรดด้ิง จํากัด 

บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2535 เปนบริษัทสงออกนํ้าตาล

รับอนุญาตตามขอกําหนดของ พรบ. ออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 

ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนของบริษัทน้ําตาลในกลุมและบริษัทน้ําตาลอ่ืนๆ

ในการสงออกนํ้าตาลไปตางประเทศ 

 

บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด เทรดดิ้ง จาํกัด 

บริษัทจัดต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2549 ปจจุบันดําเนินธุรกิจซ้ือมา

ข ายไป นํ้ าต าลทรายและ ผ ลิต ภัณฑ ท่ี เ ก่ี ย วข อ งสํ าห รับ ลู ก ค า

ภายในประเทศ นอกจากน้ีบริษัทไดมีการเพาะปลูกออยในท่ีดินของ

บริษัทเอง 

 

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส จํากัด 

บริษัทจัดตั้งขึ้นโดยมี วัตถุประสงคในการจัดหาและจัด

จําหนายวัตถุดิบท่ีเก่ียวของกับการเกษตร เชน จําหนายปุยอินทรีย และ

รวมถึงการใหบริการทางการคาตางๆ 

 

บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส จํากัด 

บริษัทจัดต้ังในป พ.ศ. 2559 โดยมวัีตถุประสงคในการดําเนิน

ธุรกิจขนสงนํ้าตาลและสินคาอ่ืนๆ ปจจุบัน บริษัทยังไมไดเร่ิมดําเนินการ 
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Wynn In Trading Co., Ltd.   

บริษัทดําเนินธุรกิจซ้ือมาขายไประหวางประเทศ ใหคําปรึกษา 

และการลงทุนในตางประเทศ โดยบริษัทเขาไปถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 

 

ธุรกิจอื่นๆ 

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด  

บริษัทดําเนินธุรกิจทําสวนเกษตรและบานพักตากอากาศท่ี

จังหวัดกาญจนบุรีในชื่อ “ริเวอรแควปารคแอนดรีสอรท” โดยใหบริการ

บานพักและใชเปนที่จัดอบรมสัมมนาใหแกบุคลากรภายในกลุมและ

ลูกคาท่ัวไป นอกจากน้ียังประกอบธุรกิจใหเชาอาคารสํานักงาน ยานใจ

กลางเขตธุรกิจในกรุงเทพมหานครโดยเปนเจาของอาคารลิเบอรต้ีสแควร 

สีลม ซึ่งเปนอาคารสูง 22 ช้ัน และชั้นใตดิน 6 ชั้น มีพ้ืนท่ีใหเชารวม

ประมาณ 19,151 ตารางเมตร ท้ังยังมีการลงทุนในท่ีดินอ่ืนเพ่ือการให

เชาและจําหนายในอนาคต 

 

บริษัท คุณชวน จํากัด  

บริษัท ไดกอต้ัง ข้ึนในป  2564 โดยมี วัตถุประสงค เปน

วิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคต  การดําเนินธุรกิจจะมาจากการสนับสนุน

ผลติภัณฑจากวิสหากิจเพื่อชุมชนตาง ๆ และจากกลุมผูพิการและกลุม

เปราะบางอื่น เชน ผูสูงอายุท่ีขาดรายไดประจํา สําหรับผูสนับสนุนจะ

เปนบริษัทในเครือ และกลุมลูกคาท่ัวไป กําไรท้ังหมดจากการดําเนิน

ธุรกิจจะกลับคืนสูสังคมทั้งหมด ในรูปแบบตาง ๆ เชน เงินบริจาค และ 

เงินสนบัสนุนชุมชน หรือ โรงเรียน เปนตน 

 

สมาชิกองคกร  

 บริษัทฯ เปนสมาชิกของสมาคมจํานวนหน่ึงและมีผูแทนของ

บริษัทฯ  เปนกรรมการในองคกรท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯโดยตรง

บางแหง ดังตอไปน้ี คือ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย – กลุม

อาหาร/น้ําตาล  สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย และ บริษัท 

ไทยชูการ มิลเลอร จํากัด 

 สําหรับนโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทยอยและ

บริษัทรวมในกลุมน้ัน จะจัดบริษัทท่ีมีลักษณะธุรกิจคลายกันอยูภายใต

บริหารงานคณะผูบริหารเดียวกัน เชน บริษัทในธุรกิจนํ้าตาลท้ัง 4 บริษัท

จะอยูภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกัน สวน

บริษัทในธุรกิจสนับสนุน ไดแก ธุรกิจพลังงานและสารเคมี และธุรกิจ

อ่ืนๆ บริษัทจะจัดสงบุคลากรของบริษัทเขาไปรวมเปนกรรมการบริษัท 

เพื่อรวมในการกําหนดนโยบายและในบางบริษัทยอย บริษัทไดสง

บุคลากรของบริษัทเองเขาไปดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัท

ยอย เพ่ือใหบริษัทยอยดังกลาวดําเนินนโยบายบริหารสอดคลองกับ

บริษัทใหญ 

 

1.3.2 บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมเกินกวา

รอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษัท  

บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเน้ิล จํากัด (มหาชน) มีบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงของบริษัทถือหุนอยู จํานวนรอยละ 16.65 และบริษัท 

นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัท ไทยชูการ เทอรมิเน้ิล 

จํากัด (มหาชน) จํานวนรอยละ 23.82 และไมมีนโยบายท่ีจะลงทุนเพ่ิม  

นอกจากนี้ ผูถือหุนและกรรมการไมมีแรงจูงใจท่ีจะกระทําการใดๆ เพ่ือ

ถายเทผลประโยชนไปท่ีบริษัทใดบริษัทหน่ึง นอกจากน้ีในบริษัท ไทยชู

การ เทอรมิเน้ิล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ยังมีกรรมการอีกหลายทานที่มาจากบริษัท

นํ้าตาลอ่ืนๆ ดังน้ัน จึงมีการคานอํานาจกันภายในอยูแลวในท้ัง 2 บริษัท 

ทําใหการทํารายการระหวางบริษัทและบริษัท ไทยชูการ เทอรมิเ น้ิล 

จํากดั (มหาชน) เปนไปตามราคาและกลไกทางการตลาด ซ่ึงจะกอใหเกิด

ผลประโยชนสูงสดุกับท้ังสองบริษัท 

จะเห็นไดวา โครงสรางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย

ในปจจุบันท่ีบางบริษัทยังมีการถือหุนโดยบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงเกิน

กวารอยละ 10 นั้น เปนผลมาจากเหตุการณในอดีต ซ่ึงในปจจุบันบริษัท

พยายามที่จะปรับโครงสรางใหมีความขัดแยงกันนอยที่สุด ท้ังน้ี บริษัทมี

นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในอนาคต โดย

บริษัทจะเขาลงทุนโดยตรงดวยตัวเอง และไมใหบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงเขาถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมเกินกวาท่ีกําหนดเวนแตจะ

กระทําเทาท่ีจําเปนและเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท

เปนสําคัญ  นอกจากน้ี บุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะไมเขาถือหุนหรือ

ลงทุนในธุรกิจที่จะทําใหเกิดความขัดแยงกับทางบริษัท หรือธุรกิจท่ีมี

ลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัท 

 

1.3.3 ความสัมพันธกับกลุมธรุกิจของผูถือหุนใหญ 

-ไมม-ี 

 

 

 



                                                                                 รายงานประจําป 2565 :  บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)  

56-1 One Report  

28 

 

1.3.4 ผูถอืหุน 

(1) รายชื่อผูถือหุนใหญ  

      ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกของบริษัทท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนหุน มีดังน้ี 

ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565 

ลําดับท่ี ผูถือหุน จํานวนหุน 
สดัสวน (รอย

ละ) 

1 บริษัท เคเอสแอล ชูการ โฮลดิ้ง จํากัด 1,468,242,728 33.29 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 179,595,131 4.07 

3 นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ 115,355,499 2.62 

4 นายจํารูญ ชินธรรมมิตร 113,075,331 2.56 

5 นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร 100,758,048 2.28 

6 นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร 99,799,954 2.26 

7 นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร 99,733,643 2.26 

8 นายสมชาย ชินธรรมมติร 96,475,726 2.19 

9 นายพิริยพล ชินธรรมมิตร 93,847,124 2.13 

10 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 89,705,336 2.03 

 
รวมหุนของผูถือหุน 10 อันดับแรก 2,456,588,520 55.70 

11 ผูถือหุนรายอ่ืนๆ 1,953,644,099 44.30 

 
รวมท้ังสิ้น 4,410,232,619 100.00 

หมายเหตุ: 

บริษัท เคเอสแอลชูการ โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุนรอยละ 33 ซ่ึงในบริษัทฯ มีผูถือหุนหลักคือกลุมครอบครัวชินธรรมมิตร อยางไรก็ตาม สัดสวนการถือหุนที่ปรากฎน้ี มิได

แสดงวาผูถือหุนในกลุมตระกูลชินธรรมมิตรจะมีการออกเสียงในเร่ืองใดๆไปในทิศทางเดียวกัน      

บริษัท เคเอสแอลชูการ โฮลด้ิง จํากัด มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 100 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท มีทุนที่เรียกชําระแลว 

100 ลานหุน คิดเปน 1,000 ลานบาท   
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(2) ขอมูลผูถือหุนของบริษัทยอยท่ีเปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลัก (เฉพาะกรณีบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน(holding company) 

เทานั้น 

ณ วันที่ 31 ตลุาคม 2565 ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกของบริษัท เคเอสแอล ชกูาร โฮลดิ้ง จํากัด ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนหุน มดัีงน้ี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ผูถือหุนลําดบัที่ 10 คือนางเยาวนุช เดชวิทักษ และนางสาวเยาวลักษณ ชุติมาวรพันธ ถือหุนจํานวนเทากัน 

 

 

 

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2565 

ลําดับท่ี ผูถือหุน  จํานวนหุน  
สัดสวน 

(รอยละ) 

1 นางนารีรัตน ชินธรรมมิตร                12,105,268       12.11  

2 นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร                  7,847,944        7.85  

3 นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร                  7,764,650        7.76  

4 นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ                 6,971,788        6.97  

5 นายจํารูญ ชินธรรมมิตร                 5,370,580        5.37  

6 นายสมชาย ชินธรรมมิตร                  5,169,890        5.17  

7 นายศรัณย ชินธรรมมิตร                  4,246,828        4.25  

8 นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร                  2,906,000        2.91  

9 นายพิริยพล ชินธรรมมิตร                          2,906,000        2.91  

10 นางเยาวนุช เดชวิทักษ                  2,900,000        2.90  

  นางสาวเยาวลักษณ ชุติมาวรพันธ                 2,900,000        2.90  

  รวมหุนของผูถือหุน 10 อันดับแรก                       61,088,948       61.09  

11 ผูถือหุนรายอ่ืนๆ                       38,911,052       38.91  

  รวมทั้งส้ิน                     100,000,000     100.00  
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(3) ขอตกลงระหวางผูถอืหุนใหญ (shareholders’agreement) 

-ไมม-ี 

 

1.4 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว  

1.4.1 หุนสามัญ 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน  

2,205,121,824 บาท เปนทุนชําระแลว 2,205,116,309.50 บาท 

แบงเปนหุนสามัญจํานวน 4,410,243,648 หุน เปนหุนท่ีเรียกชําระแลว  

4,410,232,619 หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 

 

1.4.2 บริษัทมีหุนประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกตางจากหุน

สามัญ 

   -ไมมี- 

 

     

 

 

  1.4.3  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ถือหุน

สามัญของบริษัทจํานวน 179,595,131 หุน หรือคิดเปนรอยละ 4.07 

ของจํานวนหุนท่ีออกและจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท โดยผูลงทุน

ท่ีถือเอ็นวีดีอารจะไดรับสิทธิประโยชนทางการเงิน (Financial Benefit) 

เสมือนลงทุนในหุนของบริษัททุกประการไมวาจะเปนเงินปนผล สิทธิใน

การจองซ้ือหุนเพ่ิมทุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญ 

(Warrant) แตจะไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน 

ท้ังน้ี บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด จะไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

การประชุมผูถือหุน เวนแตจะเปนการออกเสียงเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการ

เพิกถอนหลักทรัพยออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

1.5 การออกหลักทรัพยอ่ืน  

หุนกู   

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 หุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมี

หลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

  

1.5.1 หลักทรัพยแปลงสภาพ 

   -ไมมี- 

1.5.2. ตราสารหนี้อื่น 

   -ไมมี- 

 

1.6 นโยบายการจายเงินปนผล  

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 

ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายแลว

ของงบการเงินเฉพาะกิจการ  หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงิน

ปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมี

นัยสําคัญ ทั้งน้ี การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตาง ๆ มาประกอบการ

พิจารณา เชน ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคลอง แผนการ

ขยายงาน เปนตน ซ่ึงการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนตองไดรับความ

เห็นชอบจากผูถือหุนและ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

สําหรับการจายเงินปนผลของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหแกบริษัท 

นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) บริษัทจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและสภาพ

คลองรวมถึงความเหมาะสมและความตองการในการใชเงินของแตละ

บริษัท ท้ังน้ีบริษัทฯ ไมมีนโยบายจายเงินปนผลขั้นตํ่า 
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ขอมลูการจายเงินปนผลของบริษัทยอนหลัง 3 ป มีดังน้ี 
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การบรหิารจัดการความเสี่ยง 
 

2. การบริหารจัดการความเส่ียง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง

ภายใตการเปล่ียนแปลงจากปจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีอาจสงผล

กระทบตอธุรกิจ บริษัทฯ จึงไดนําแนวทางการบริหารความเส่ียงตาม

มาตรฐานสากล (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission : COSO – ERM 2017) มาประยุกตใชเปน

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วท้ังองคกร เพ่ือปองกันและลด

ผลกระทบจากความเส่ียงตางๆ ที่อาจทําใหองคกรไมบรรลุวัตถุประสงค

ตามท่ีตั้งเปาหมายไว และสรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดเสียวาบริษัท

ฯ จะสามารถดําเนินธุรกิจภายใตสภาวะแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไดอยาง

ตอเนื่องรวดเร็วทันกาล โดยคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน

ทุกระดับ มีสวนรวมในการดําเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงที่

เปนมาตรฐานควบคูไปกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ และการพัฒนา

ธุรกิจอยางยั่งยืนไปกับสิ่งแวดลอม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ 

(Environment Social and Governance: ESG) ตลอดจนจัดใหมี

ระบบติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

พรอมเฝาระวังความเสี่ยงใหมๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตและลดโอกาสที่

จะเกิดความสูญเสียใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได 

นอกจากนี้ เพ่ือเตรียมความพรอมกับเหตุการณวิกฤติท่ีอาจ

นําไปสูการหยุดชะงักของธุรกิจ บริษัทฯ ไดจัดใหมีการกํากับดูแลการ

บริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management) 

และกําหนดใหทุกบริษัทที่อยูภายใตการบริหารจัดการของเคเอสแอล

จัดทําระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห

กิจกรรม ทรัพยากรท่ีสําคัญ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ

หยุดชะงักทางธุรกิจ รวมถึงประเมินและจัดทําแผนการบริหารความเส่ียง 

คูมือการจัดการวิกฤต และแผนการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน พรอม

กําหนดใหผูบริหารทุกหนวยงานทุกระดับ และพนักงานท่ีเก่ียวของมี

หนาท่ีในการฝกซอม รักษา และทบทวนแผนและคูมือดังกลาวอยาง

สม่ําเสมอ เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการในชวงภาวะวิกฤตไดอยาง

เหมาะสม 

 

 

 

 

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัทเคเอสแอล 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการสรางวัฒนธรรมการบริหารความ

เส่ียงผานการดําเนินงานในดานตางๆ เพ่ือใหพนักงานทุกคนเกิดความรู

ความเขาใจ ตระหนักรูบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตนท่ีมีตอการ 

บริหารความเส่ียงในภาพรวมของบริษัท โดยบริษัทฯ ดําเนินการผาน

กิจกรรมตางๆ อยางตอเน่ือง ดงันี ้

1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง และสื่อสารใหกับพนักงานทั่ว

ท้ังองคกร 

2. วางกรอบการบริหารความเส่ียง และนํากรอบดังกลาวประยุกตเขากับ

กระบวนการทํางานภายในองคกร เพื่อสรางการเรียนรู และตระหนักถึง

ความไมแนนอนท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนสงเสริมใหการบริหารความเส่ียง

เปนสวนหน่ึงในการวางแผนดําเนินงาน 

3. กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดขององคกร (Risk Appetite) และ

ส่ือสารใหผูปฏิบัตงิานทราบ 

4. จัดอบรมดานบริหารความเส่ียงภายในองคกร เพ่ือใหผูบริหารและ

ทีมงานเจาของความเส่ียง และพนักงานทุกคนเขาใจ ตลอดจนสามารถที่

จะประเมินความเส่ียงท่ีมีผลตอการบรรลุเปาหมายหรือกลยุทธในการ

ดําเนินงานได 

5. กําหนดตัวชี้วัดความเส่ียง (Key Risk Indicator : KRI) เพ่ือเปนคาเฝา

ระวังและคาเตือนการเกิดเหตุการณความเส่ียงขึ้น 

6. จัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการติดตามความคืบหนา

การจัดทํามาตรการจัดการความเส่ียงอยางตอเน่ือง 

 

2.2 ปจจัยความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

2.2.1 ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุมบริษัท 

ในป 2565 บริษัทไดระบุประเด็นและประเมินความเส่ียงท่ี

สําคัญขององคกร ใหมีความสอดคลองกับประเด็นการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ท่ีครอบคลุมความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ 

ดังน้ี  

ความเสี่ยงเก่ียวกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

1. ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

การเปล่ียนแปลงดานสภาพภูมิอากาศสงผลใหเกิดภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติในหลายพ้ืนที่ท่ัวโลกใหมีความรุนแรงมากขึ้น เชน ภัยแลง 

นํ้าทวมฉับพลัน พายุ หรือเหตุการณสภาพภูมิอากาศสุดขั้ว (Extreme 
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Weather Events) ซ่ึงความเส่ียงดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากเปนธุรกิจภาคการเกษตรที่ตองใชน้ําฝนในการ

เพาะปลูกออย  

บริษัทจึงพิจารณาโครงการและกําหนดมาตรการควบคุม

ตางๆ เพ่ือสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมและลดผลกระทบจากการ

ปลอยกาซเรือนกระจก ดังน้ี  

การใชกากออยปอนเขาสูโรงไฟฟา เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาใชภายใน

โรงงาน 

- การนํากากน้ําตาลไปผลิตเปนแอลกอฮอล 

- การผลิตปุยอินทรียจากกากหมอกรอง (Filter Cake) เพ่ือใชในการ

ปลูกออย  

- การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และโครงการอนุรักษ

พลังงาน  

- การบริหารจัดการนํ้าดวยการลดการใชน้ํา (Reduce) การบําบัดน้ํา

เสียและนํานํ้ากลับมาใชซ้ํา (Reuse/Recycle) ในกระบวนการผลิต

ภายในโรงงาน  

- การรวมมือกับสถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ เพ่ือวิจัยดาน 

Sustainable Energy และหาแนวทางในการใชประโยชนจากผล

พลอยไดของภาคอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อลดผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรกรรม  

- การรวมมือกับชุมชนและภาครัฐในการปลูกตนไมและรักษาปา เพ่ือ

เปนแหลงดูดซับคารบอนไดออกไซด  

ความเส่ียงเก่ียวกับผลกระทบดานสังคม 

2. ความเส่ียงดานความปลอดภัยและสุขภาพ  

เน่ืองดวยการดําเนินธุรกิจของเคเอสแอลเกี่ยวกับการผลิต

น้ําตาล และการขายนํ้าตาลท้ังในและตางประเทศ จึงอาจสงผลกระทบ

ตอความปลอดภัยและสขุภาพของพนักงาน คูคา ชุมชน และผูที่เก่ียวของ 

สงผลใหบริษัทตองทบทวนระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน (Occupational Health and Safety) โดย

มุงเนนการนําไปปฏิบัติงานดวยความเขาใจ และเปนนิสัยใหเกิดเปน

วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) รวมถึงกําหนดใหมีการ

ประเมนิผลการปฎิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน ดังน้ี 

- ทบทวนระบบการจัดการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

ส่ิงแวดลอมในการทํางาน รวมถึงระบบการประเมินประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลของการดําเนินการดานความปลอดภัย  

- ทบทวนคูมือปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

ส่ิงแวดลอมในการทํางาน เพ่ือควบคุมงานท่ีมีความเส่ียง และ

ยกระดับการปฏิบัติงานท้ังโรงงานในประเทศและตางประเทศให

เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

- สงเสริมและขยายผลใหคูคา ชุมชน และสังคมโดยรอบ เขามามีสวน

รวมในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ

ทํางานผานกิจกรรม Kiken Yoshi Training (KYT) และกิจกรรม 

SHE Day 

- กําหนดวิธีและมาตรการการปฏิบัติงานเพื่อรับมือกับสถานการณการ

แพรระบาดของโควิด – 19 ท้ังในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน การเดินทาง และ

การขนสงสินคาเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและผูท่ี

เก่ียวของ และเพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา เชน การสงเสริมให

พนักงานฉีควัคซีน การตรวจหาเช้ือดวย Antigen Test Kid (ATK) 

และการเตรียมความพรอมในการปองกันการระบาดในฤดูหีบโดยนํา

แนวทางการปองกันแบบ Bubble and Seal มาปรับใช 

- ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผูเก่ียวของ แม

สถานการณโควิด – 19 ในป 2565 จะเร่ิมคล่ีคลายลงเปนโรคประจํา

ถิ่นแลวก็ตาม  

3. ความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน  

บริษัทฯ ใหความเคารพตอสิทธิมนุษยนชนและการปฏิบัติให

ถูกตองตามกฎหมาย โดยการดําเนินการประเมินความเส่ียงดานสิทธิ

มนุษยชน (Human right risks and impact assessment) อยางรอบ

ดานตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไวในนโยบายดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล ซ่ึงผลการประเมินพบวาในป 2565 มีความเส่ียงดานสิทธิ

มนุษยชนที่สําคัญคือ ความปลอดภัยในสถานท่ีปฏิบัติงาน การแพร

ระบาดของโค วิด – 19 และการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ ไดจัด

ใหมแีนวทางในการปองกันความเส่ียง ดังนี้  

- ทบทวนแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับดานสิทธิ

มนุษยชน  

- ทบทวนระบบการจัดการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

ส่ิงแวดลอมในการทํางาน  

- ปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และสรางระบบรับ

การใชสิทธิของเจาของขอมูล เพ่ือสรางความเชื่อมั่นกับผูมีสวนได

เสีย 

-    กําหนดในสัญญาใหคูคาปฏิบัติตอแรงงานดวยความเคารพตอสิทธิ

มนุยชน และดําเนินการตามกฎหมายแรงงานอยางถูกตองครบถวน   
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4. ความเสี่ยงดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับการเติบโต

และเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

การดําเ นินธุรกิจของกลุม เคเอสแอลจําเปนตอง พ่ึงพา

บุคลากรเปนหลัก ประกอบกับการเปล่ียนแปลงจากทั้งปจจัยภายในและ

ภายนอกที่รวดเร็ว อาจสงผลใหเกิดความเส่ียงดานการเตรียมความพรอม

ของบุคลากรท้ังดานจํานวน ทักษะ และความรูความสามารถของ

พนักงานที่อาจไมสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงและการเติบโตของ

บริษัท  บริษัทฯ จึงเห็นความจําเปนในการยกระดับกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานและจัดเต รียมแนวทางการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

- ทบทวนระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและวางแผนผูสืบทอด

ตาํแหนง (Succession plan) ท่ีสอดคลองกับทิศทางของธุรกิจ  

- ทบทวนอัตรากําลังพล การวิเคราะหงาน และกําหนดหนาท่ีงานให

สัมพันธกับคาตอบแทน 

- ทบทวนระบบการวัดผล และยกระดับการจายคาตอบแทนให

สามารถเทียบเคียงกับภาคอุตสาหกรรมเดียวกันได  

- พัฒนาทักษะของพนักงานอยางตอเน่ืองผานการฝกอบรมหรือการ

เพ่ิมทักษะใหมตอบสนองตอความสามารถในอนาคตและความ

ตองการที่เปล่ียนแปลงของลูกคา รวมถึงการใชฐานขอมูลของ

พนักงานในการวางแผนและตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงในการ

พัฒนาทีมงานทั้งดานวิชาชีพ (Hard skill) และดานการบริหาร

จัดการ (Soft Skill) 

- ทบทวนระบบการบริหารจัดการองคความ รูภายในองค กร 

(Knowledge Management) และถายทอดแบงปนความรูภายใน

สายงานและภายในองค กร  (Knowledge Sharing & Cross 

Functional Training) เพ่ือใหเกิดการนําความรูไปประยุกตใชใน

การพัฒนาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานอยางตอเ น่ือง ตลอดจน

ปรับปรุงกระบวนการทํางานผานโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม

กลุมบริษัทเคเอสแอล (KSL Innovation Award)  

ความเส่ียงดานการกํากับดูแลกิจการ  

5. ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอบังคับ กฎหมาย 

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไมปฏิ บัติหรือปฎิบัติตามได ไม

ครบถวนอันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงขอบังคับ กฎหมาย และระเบียบ

วิธีปฏิบัติที่อาจสงผลกระทบตอช่ือเสี่ยงของบริษัทฯ การลงโทษและ

คาปรับ หรือการเสียโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงแนวทางในการเฝาระวัง ตดิตาม

และปฏิบัติใหครบถวนถูกตองน้ันมีดังนี ้

- ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจ และแนวปฏิบัตงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือส่ือสารใหพนักงานทุกคน

ปฏิบัติตามและเปนมาตรฐานเดียวกัน  

- กําหนดใหมีการติดตามและรายงานการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการประกอบธุรกิจของ

บริษัทสามารถดําเนินการไดสอดคลองตามกฎเกณฑอยูเสมอ 

- ส่ือสารเร่ืองการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีดี

ใหกับพนักงานทุกระดับ เพ่ือปองกันการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

และขอบังคับท่ีเก่ียวของ (Compliance Risk)  

- สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมและตระหนักถึงความสําคัญ

ของปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมผานกิจกรรมสัปดาหสงเสริมการ

กํากับดูแลกิจการและการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันประจําป (CG 

& Anti – Corruption Week) และทดสอบความรูความเขาใจผาน

กิจกรรม “Ethics & Anti-Corruption e-Testing”  

ความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจ  

6. ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดิบ (ออย) 

บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) เปนอุตสาหกรรมท่ี

ผลิตนํ้าตาลทรายซึ่งใชออยเปนวัตถุดิบหลัก นอกจากน้ีบริษัทยังมีการ

ลงทุนในโครงการตอยอดอ่ืนๆ ที่ใชผลิตภัณฑผลพลอยไดและของเสียที่

ไดจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลมาเปนวัตถุดิบเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม ดังน้ัน

ผลประกอบการของบริษัทจึงมีความเส่ียงเกี่ยวเน่ืองกับปริมาณออยที่

สามารถจัดหาเขาสูกระบวนการผลิต โดยปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณออย

ประกอบดวย (1) ปริมาณพ้ืนที่ในการเพาะปลูกออย (จํานวนไร) ที่

เปล่ียนแปลงไปซึ่งอาจเกิดจากเกษตรกรเปล่ียนไปเพาะปลูกพืชไรอ่ืนท่ีให

ผลตอบแทนสูงกวา รวมถึงเกิดจากนโยบายการสงเสริมของภาครัฐ (2) 

ผลผลิตออยตอพื้นท่ีเพาะปลูก (ตันออยตอไร) ท่ีเปล่ียนแปลงไปอันเกิด

จากสภาวะอากาศที่ เปล่ียนแปลง เชน ภัยแลง และนํ้าทวม อัน

เน่ืองมาจากสภาวะโลกรอน  นอกจากนี้ดานราคาของปจจัยการผลิตก็มี

ราคาสงูขึ้น เปนตน 

ดงัน้ันเพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยงขางตน บริษัทจึงไดให

การสงเสริมและชวยเหลือแกเกษตรกรชาวไรออย ไมวาจะเปนเร่ืองของ

เงินกูในการลงทุนเพาะปลูก การสนับสนุนในสวนของวัตถุดิบในการ

เพาะปลูก โดยอยางย่ิงปจจัยการผลิตท่ีทดแทนได เพ่ือลดตนทุน เชน 

สารปรับปรุงดิน ปุยอินทรีย เปนตน การทําระบบชลประทาน การใช

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร การนําเทคโนโลยีเขามาชวยเพ่ิมผลผลิต

และประสิทธิภาพการผลิต การลดบทบาทของพอคาคนกลางซ้ือขายออย   
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7. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน้ําตาลตลาดโลก 

อุตสาหกรรมนํ้าตาลของไทย มีรูปแบบของการจัดการท่ีมี

ลักษณะพิเศษตางจากอุตสาหกรรมอื่นๆ คือ มีระบบแบงปนผลประโยชน 

ระหวางชาวไรออยกับโรงงานอยางชัดเจน โดยมีการจัดสรรรายไดจาก

การจําหนายนํ้าตาลในแตละฤดูกาลผลิตใหแกเกษตรกรชาวไรออย คิด

เปนรอยละ 70 (ผลตอบแทนจากราคาออย) และอีกรอยละ 30 ใหแก

โรงงานน้ําตาล (ผลตอบแทนการผลิต) ท่ีเรียกกันวา ระบบ 70:30 เปน

การแบงที่เปนธรรมกค็ือ การแบงโดยอาศัยสัดสวนของการลงทุนซ่ึงเปน

อัตราสวนสากล  และข้ึนอยูกับสภาพทางเศรษฐกิจ เทคนิคในการผลิต 

และการลงทุนของแตละประเทศ 

ราคาออยจึงหมายถึงตนทุนการผลิตท่ีสําคัญที่สุด ราคาออย

เปนปญหาพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญท่ีสุดสําหรับชาวไรออย และโรงงาน

น้ําตาล ท้ังน้ีเน่ืองจากความสัมพันธทางการผลิตที่ตางผายตางจะตองแยง

ชิงผลประโยชนซ่ึงกันและกันในเร่ืองการกําหนดราคาออยท่ีไดลงทุนทํา

ไรออยในแตละป  ดังน้ันแตละฝายจึงหาวิธีการชวงชิงและ รักษา

ผลประโยชนของตนใหถูกตองบนโตะของการเจรจาโดยจัดต้ังองคกรของ

ตนในรูปของสมาคม  และเปนการจัดกลุมผลประโยชนท่ีชัดเจนขึ้นมา  

การเจรจาน้ันเปนการเจรจาตอรองระหวางกลุม และเพ่ือเรียกรองให

รัฐบาลกําหนดนโยบายใหกลุมของตนไดรับประโยชนมากท่ีสุด หาก

เมื่อใดทั้งสองกลุมตกลงผลประโยชนท่ีจะไดรับรวมกันแลว ท้ังสองกลุมก็

จะใชกลยุทธรวมกันผลักดันใหรัฐบาลกําหนดนโยบายออกมาเพ่ือใหทั้ง

สองฝายไดรับประโยชนตามสัดสวนท่ีไดตกลงกันไว แตในทางตรงกันขาม 

หากสองกลุมตกลงผลประโยชนที่จะไดรับรวมกันไมไดแลวน้ัน จะสงผล

ใหเกิดการชะงักงันในการดําเนินงาน และอาจจะสงผลตอการเก็บเก่ียว

ออยในฤดูกาลผลิตตอไปได   

หากราคาออยในแตละป หมายถึงตนทุน แลวน้ัน ราคา

น้ําตาลในตลาดโลก จึงถือเปนตัวแปรสําคัญของโรงงานนํ้าตาล  อีกทั้ง

อุปสงค อุปทานของประเทศผูผลิต ผูบริโภค ผูสงออก ผูนําเขา รวมทั้ง 

สภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออํานวยกับการเพาะปลูกในแตละประเทศ นโยบาย

การสงเสริม หรือแทรกแซงของภาครัฐท้ังในประเทศผูผลิต และผูบริโภค 

รวมถึงราคาของพลังงาน ถือเปนปจจัยท่ีมีผลตอทิศทางของราคานํ้าตาล

ในตลาดโลก ดวยเหมือนกัน นอกจากน้ียังมีสถานะของกองทุน ผูลงทุน 

และนักเก็งกําไรในตลาดสินคาโภคภัณฑท่ีลงทุนกันอยางแพรหลาย ทาง

บริษัทจึงจัดใหมีคณะกรรมการเพ่ือดูแลและกํากับงานในสวนของกําหนด

ราคานํ้าตาลในตลาดโลก เพื่อปองกันความเส่ียงจากความผันผวนของ

ราคานํ้าตาลในตลาดโลก โดยมีการประชุมหารือของผูบริหารทุกสัปดาห 

เพ่ือกํากับนโยบายอยางใกลชิด เพ่ือใหบริษัทสามารถดําเนินการ และ

ปรับตัวไดทันตอสถานการณตางๆท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงการปองกันความเส่ียง

ดังกลาวทําใหบริษัทยังคงรักษาความสามารถในการทํากําไร และไมทํา

ใหบริษัทตกอยูภายใตความเส่ียงจากการผันผวนของราคานํ้าตาลมาก

เกินไป  

ในฤดูการผลิตป 2564/2565 ปริมาณออยของประเทศไทย 

โดยสํานักงานคณะกรรมการออย และน้ําตาลทราย รายงานวาปริมาณ

ออยเขาหีบในฤดูกาลน้ีท้ังสิ้น 92 ลานตันออย เพ่ิมขึ้นจากป ท่ีแลว

มากกวา 20 เปอรเซนต หลักๆมาจากปริมาณฝนในพ้ืนที่เพาะปลูกออย

ในประเทศไทยมีฝนตกหนาแนนเกือบตลอดท้ังป จากอิทธิพลของรอง

มรสุมท่ีพาดผานบริเวณประเทศไทย นอกจากปริมาณออยในปการผลิต 

2564/2565 ท่ีเพ่ิมขึ้นจากฤดูกาลกอนหนาน้ี สวนของราคานํ้าตาลทราย

ดิบนิวยอรค ในป 2565 ท่ีเคยเทรดท่ีระดับต่ํากวา 18 เซนตตอปอนด 

ในชวงตนป ปรับตัวดีข้ึนตอเน่ือง โดยราคาน้ําตาลทรายดิบนิวยอรค เท

รดอยูในกรอบราคาท่ี คอนขางดี ที่ 18.00 – 20.00 เซนตตอปอนด 

ตอเน่ืองตลอดท้ังป  ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทย ตอ

ดอลลารสหรัฐออนคาสูงสุดในรอบสิบกวาป  อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยของ

สหรัฐก็ยังมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีอัตราดอกเบ้ียประเทศไทยยังอยูใน

ระดับตํ่า นอกจากน้ีประเทศไทยมีรายจายออกนอกประเทศมากกวา

รายไดที่นํากลับเขามาในประเทศ ความตองการในการนําเงิน

ตางประเทศมาแลกเปล่ียนเปนเงินบาทก็ลดลง ทําใหเงินบาทไทยออนคา

ลงไดเชนกัน ซ่ึงกลุมธุรกิจสงออก อยางเชนโรงงานน้ําตาล เมื่อไดรายได

ท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ ก็จะกลับมาแลกเปนเงินบาทไดจํานวนมาก

ขึ้น โดยตลอดท้ังป 2565 อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทไทย ตอดอลลาร

สหรัฐ อยูในสถานะออนคาตอเน่ือง อีกท้ังสถานะของกองทุน และนักเก็ง

กําไร ถือสถานะซ้ือสุทธิอยางตอเนื่องหนุนราคาน้ําตาลโลกปรับเพ่ิมข้ึน

ตอเนื่อง ปจจัยเหลาน้ีลวนสงผลดตีอผลประกอบการของบริษัท    

ตัวเลขการบริโภค นํ้าตาลภายในประเทศ ณ ส้ินเดือน

กันยายน 2565 อยูที่ 2.2 ลานตันนํ้าตาล ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา  สวน

การบริโภคภายนอกประเทศ หลายประเทศก็นําเขานํ้าตาลเพ่ิมขึ้น อัน

เน่ืองมาจากการเดินทางทองเที่ยวท่ีเพ่ิงเปดหลังวิกฤติโรคระบาดโควิด 

ธุรกิจนํ้าตาลฟนตัว อานิสงคจากราคาขายนํ้าตาลปรับเพ่ิมขึ้นตาม

ตลาดโลก และปริมาณขายน้ําตาลเพ่ิมขึ้นดวย อีกทั้งทางบริษัทยังมี

รายไดเพ่ิมจากธุรกิจอ่ืนๆ อาทิเชน อุตสาหกรรมเอทานอล, โรงงานผลิต

ไฟฟาชีวมวล, โรงงานผลิตปุยอินทรีย โดยใชผลผลิตพลอยได และวัสดุ

เหลือใชมาเปนวัตถุดิบ ดังน้ันผลประกอบการของบริษัทถึงจะพ่ึงพิงกับ

ราคานํ้าตาลตลาดโลก ก็ยังสามารถจํากัดผลกระทบของราคานํ้าตาลใน

ตลาดโลกไดดวย จากรายไดจากธุรกิจอื่นๆดวยเชนกัน  
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8. ความเส่ียงจากนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวของ 

นับต้ังแตป 2561 ท่ีระบบอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลใน

ประเทศไทย ไดมีการเปล่ียนแปลงจากการควบคุมราคานํ้าตาล

ภายในประเทศ มาเปนการกําหนดราคาอางอิงเฉล่ียจากราคาท่ีสํานักงาน

ออยและน้ําตาล (สอน.) สํารวจ ตอมาไดปรับเปล่ียนเปนการกําหนด

ราคาตนทุนการผลิต (Cost plus) เพ่ือใชในการคํานวณคาออยน้ัน โดยมี

ประกาศราคาจําหนายนํ้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรประจําฤดูการ

ผลิตป 2562/2563 ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมไว ดังตอไปนี ้

1. น้ําตาลทรายขาว ราคากิโลกรัมละ 17.25 บาท (สิบเจ็ดบาท

ย่ีสิบหาสตางค) 

2. น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ราคากิโลกรัมละ 18.25 บาท (สิบ

แปดบาทยี่สิบหาสตางค) ทั้งน้ีต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 

และถึงแมวาตนทุนในการผลิตปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด 

ขณะที่สินคาอ่ืนๆ รวมท้ังสินคาที่ใชนํ้าตาลทรายเปนวัตถุดิบไดมีการปรับ

ราคาเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีทาง สอน. ไดพิจารณากําหนดตนทุนการผลิตออยและ

น้ําตาลทราย (Cost plus)  สําหรับการคํานวณ ซึ่ งตองนํา เสนอ

คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย (กอน.)  พิจารณากอนประกาศ

กําหนดตนทุนตอไป แตเน่ืองจาก กอน. ไมสามารถปฎิบัติหนาท่ีได 

เน่ืองจากกรรมการผูแทนโรงงานลาออก จึงยังไมมีขอสรุปในสวนของการ

กําหนดราคาตนทุนการผลิต เพื่อใชในการคํานวณคาออย ดังน้ันเพื่อเปน

การปองกันความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ ผูแทนโรงงานจึงไมควรตก

ลงทําสัญญากับลูกคาจนกวาจะมีความชัดเจนในสวนน้ี 

สวนการจัดสรรสวนแบงรายไดของระบบระหวางโรงงานนํ้าตาล 

และเกษตรกรชาวไรออยภายใตระบบแบงปนผลประโยชน 70 : 30 

ยังคงเดิม โดยไดมีการเห็นชอบการปรับตนทุนออยและตนทุนการผลิต

น้ําตาลทรายของฤดูการผลิตป 2564/2565 ที่ 1,185.84 บาท/ตันออย 

และคณะกรรมการนํ้าตาลทรายเห็นชอบตนทุนการผลิตนํ้าตาลทรายใน

ฤดูการผลิต 2564/2565 ท่ี 712.98 บาท/ตันออย  ท้ังน้ี ตนทุนเฉล่ียของ

โรงงานน้ําตาลท้ัง 57 โรงงานอยูท่ี 801.96 บาท/ตันออย จะเห็นไดวา

นโยบายหรือกฎระเบียบตางๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการออยและน้ําตาล

ทราย ลวนมีผลกระทบตอตนทุนการผลิต และผลประกอบการของบริษัท 

หากแตในฤดูการผลิตป 2565/2566 นั้น องคกรชาวไรเสนอ

แกไขหรือเพิ่มนิยามคําวา “น้ําตาลทราย” ใหรวม “นํ้าออย” และนิยาม

คาํวา “ผลพลอยได” ใหรวม “กากออย” และ “เอทานอล” โดยจะใหนํา

ผลพลอยไดเหลาน้ีเขามารวมในการคิดราคาออยดวย จะเห็นไดวาผล

พลอยไดที่ ไมมีราคาตลาดหรือราคาอางอิงท่ีเปนท่ียอมรับกันอยาง

กวางขวาง ก็มักกอใหเกิดการถกเถียงและการเจรจาท่ียากลําบาก ซ่ึงยัง

ไมมีขอตกลงของทางผูแทนโรงงาน จึงยังไมมขีอสรุปในสวนนี้ท่ีชัดเจน  

โดยภาพรวมแลวส่ิงที่องคกรชาวไรออยและประชาชนเสนอก็

สะทอนใหเห็นถึงความพยายามในการปรับระบบแบงปนผลประโยชน

เพ่ือท่ีจะบรรเทาปญหาราคาออยท่ีตกต่ําลงในชวง 3 - 4 ปจากที่ประเทศ

ไทยเคยใชระบบเดิม ซ่ึงแสดงใหเห็นวาท้ังชาวไรและตัวแทนประชาชน

ตางตระหนักถึงปญหาท่ีระบบออยและนํ้าตาลของไทยกําลังเผชิญ

อยู  ทั้งน้ีควรจะตองคํานึงถึงความสําคัญกับการปรับโครงสรางของ

อุตสาหกรรมและระบบแบงปนผลประโยชน  ซ่ึงกําลังเปนปญหาท่ีสําคัญ

มากในปจจุบันท่ีเกิดจากการที่ไทยตองปรับระบบใหสอดคลองกับกติกา

ของ WTO มากข้ึนในอนาคต 

ในสวนของมาตรการแกไขปญหาออยไฟไหม เพ่ือลดปญหา

ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในฤดูหีบออยป 2564/2565 ตัวเลข

ปริมาณของออยไฟไหมเกิดจริงคิดเปน  27.28% และปริมาณออยสด 

72.72% ยังคงเปนความทาทายอีกคร้ังสําหรับชาวไรออยและโรงงาน

นํ้าตาล ในฤดูกาลผลิตป 2565/2566 ที่กําลังจะเร่ิมขึ้น ทาง สอน. 

ประกาศเตือนออยไฟไหม โดนหกัตันละ 30 บาท, ออยยอดยาว มีกาบใบ

และส่ิงปนเปอนหักตันละ 20 บาท และหากสงออยไฟไหมและยอดยาว 

หักตันละ 50 บาท เม่ือวิธีการตัดออยแบบเดิมๆ จึงตองปรับเปล่ียนไป

เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลวาดวยการลดปริมาณฝุนละออง

ขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 

ท้ังน้ี ทางบริษัทฯ ไดติดตามความเส่ียงจากนโยบายภาครัฐ

เหลาน้ีอยางใกลชิด เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานที่

เกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติงานสอดรับกับนโยบายของทางภาครัฐได

อยางถูกตอง และเหมาะสมตอไป 

9. ความเสี่ยงจากการเกิดหน้ีเสียจากระบบการใหสินเชื่อชาวไรออย 

(เงินเก๊ียว)  

ในการประกอบกิจการโรงงานน้ําตาลจะมีการปลอยเงินกู หรือเงิน

สนับสนุนอื่นๆ ใหกับชาวไรเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูก

ออย หรือท่ีเรียกวา “การเก๊ียวออย” ซ่ึงเปนเสมือนกับการจองออย

สําหรับเขาหีบในโรงงานภายหลังจากท่ีออยโตขึ้นพรอมตัด จะเปนเวลา

เดียวกับที่โรงงานนํ้าตาลเร่ิมเปดหีบออย เกษตรกรชาวไรออยจะตัดออย

และสงออยใหกับโรงงานและรับเงินคาออย โดยมีการหักเงินกูยืมหรือเงิน

สนับสนุนอ่ืนๆ ออก  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเก๊ียวออยคือ ชาวไรไม

สามารถสงออยหรือจายชําระเงินสงเสริม ( เงินเ ก๊ียว) คืนไดตาม

ระยะเวลาที่กําหนดซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ 

หรือความแหงแลงท่ีทําใหผลผลิตออยลดลง หรือเกิดความเสียหายจาก
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โรคระบาด สงผลใหหนี้ท่ีเกิดจากการเก๊ียวออยกลายเปนหน้ีเสีย จึงทําให

บริษัทตองตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดคํานึงถึงปจจัยความเส่ียงดังกลาวจึงไดมีการ

พัฒนาระบบการเก๊ียวออยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยนําระบบ

ดาวเทียม (Geographic Information System : GIS) ในการตรวจสอบ

และสํารวจพ้ืนที่ปลูกออยมาชวยในการลดปญหาการอางสิทธิความเปน

เจาของไรออยและยังใชสําหรับการวางแผนการจัดหาออย อกีทั้งบริษัท

ไดพัฒนาโปรแกรมบนแท็บเล็ต เพ่ือการติดตามออยและหน้ีสินของ

เกษตรกรแตละรายไดอย างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลชาวไรท้ังในดานความสามารถในการเพาะปลูก ลักษณะการ

กอหน้ี ขอมูลหลักประกัน ความสามารถในการจายชําระหน้ี เพ่ือชวย

วิเคราะหวงเงินในการใหสินเชื่อท่ีเหมาะสมกับความสามารถในการชําระ

หน้ีและมลูคาทรัพยสินคํ้าประกัน  

10. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศยังคง

สงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ เน่ืองจาก

บริษัทมีการสงออกน้ําตาลประมาณรอยละ 70 - 80 ของยอดขาย รวมถึง

มีการนําเขาเคร่ืองจักร อุปกรณ และการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ แต

อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดมีการบริหารจัดการความเส่ียงโดยการ

ตดิตามความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและพิจารณาทําสัญญาตรา

สารอนุพันธเ พ่ือปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียน (Derivative 

contract for foreign currency hedging) อันไดแก การทําสัญญาซ้ือ

ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward contract) สัญญาสิทธิใน

การซื้อขายเงินตราตางประเทศ (options contract) เปนตน รวมถึงการ

บริหารอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Natural Hedge โดยการนําเงินจากการ

ขายผลิตภัณฑนํ้าตาลท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศมาจายชําระคาใชจายที่

เปนเงินสกุลตางประเทศเดียวกัน  

การกาํหนดราคาออยผานระบบแบงปนผลประโยชน 70 : 30 

ทําใหตนทุนคาออยของบริษัทซ่ึงเปนตนทนุสวนใหญกับรายไดของบริษัท

มีอัตราแลกเปล่ียนในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ียังมีการติดตามความ

เคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอยางใกลชิด  เพื่อใหบริษัทสามารถ

ดาํเนินการไดทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากรายการขางตน ในป 2565 บริษัทฯ ไดทําสัญญา

เงินกูทั้งระยะส้ันและระยะยาวเปนเงินตราตางประเทศ (ดอลลารสหรัฐ) 

ดวยอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จึงไดมีนโยบายการทําสัญญาปองกันความ

เส่ียง โดยทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย 

(Cross Currency Swap) ทั้งหมด โดยมีระยะเวลาเทากันกับสัญญา

เงินกูในการชําระเงินตนและดอกเบ้ีย โดยจะชําระสุทธิเทียบเทากับเงิน

บาทท่ีเคยไดรับจากการกูและใชอัตราดอกเบี้ยคงที่ บริษัทฯ จึงไมมีความ

เส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและ

อัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมและดอกเบ้ียเงินกูยืมของสัญญาดังกลาว 

11. ความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศลาว และกัมพูชา 

โครงการท้ังสองประเทศเปนโครงการที่ริเร่ิมธุรกิจน้ําตาล

ในตางประเทศของบริษัท ซ่ึงบริษัทไดรับพ้ืนท่ีสัมปทานจากภาครัฐใน

การเพาะปลูกออยและไดรับอนุญาตในการกอสรางโรงงานนํ้าตาล ซึ่ง

บริษัทไดบริหารความเส่ียงท่ีสาํคัญ ดังน้ี 

1)  ปริมาณออยไมเพียงพอตอการผลิต อันสืบเน่ืองจาก

สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชระบาด รวมถึงสภาพ

ดินท่ีได รับสัมปทานมีความเส่ือมโทรม จึงทําใหมีความผันผวนของ

ปริมาณออยเขาหีบในแตละป และสงผลใหผลผลิตตอพ้ืนท่ีมีไมมาก

พอท่ีจะถึงจดุคุมทุนการผลิต  

2) ปญหาในการบริหารจัดการ เชน การขาดเทคโนโลยีใน

การเพาะปลูกออยในพ้ืนที่ขนาดใหญ การขาดโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก 

ถนน ระบบขนสง รวมถึงการขาดแคลนแรงงานในการเพาะปลูกและ

บุคลากรที่มีความสามารถ เปนตน ซ่ึงการปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาว

ตองใชเวลาในการพัฒนามากกวาแผนที่วางไว  

3) การควบคุมจากหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการ

ลงทุนในประเทศกัมพูชา ประสบปญหาในเร่ืองนโยบายพ้ืนท่ีสัมปทาน 

ความไมชัดเจนของพ้ืนท่ีสัมปทานกับพ้ืนที่ท่ีชาวบานทํากิน นโยบายที่

เก่ียวกับภาษีอากร รวมถึงความไมชัดเจนเร่ืองกฎเกณฑ กฎระเบียบทาง

ราชการของประเทศนั้นๆ ท่ีมีการแกไขและเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจสงผลให

เกิดปญหาขอพิพาทกับชุมชน แตอยางไรก็ตาม ประเด็นดังกลาวยังคง

เปนเร่ืองท่ีบริษัทฯ ใหความสาํคัญและพรอมท่ีจะบริหารจัดการหรือแกไข

ใหถูกตองและเหมาะสม   

 ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเ ล็งเห็นและแกไขปญหาตางๆ อยาง

ตอเนื่อง โดยบริษัทยังคงจัดเตรียมแผนบริหารจัดการและงบประมาณให

สอดคลองกับพ้ืนที่เพาะปลูกจนสงผลใหโครงการในประเทศลาวมีกําไร

จากผลการดําเนินงาน ซ่ึงแสดงให เห็นถึงทิศทางของบริษัทฯ ท่ียัง

ตองการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในตางประเทศอยู  

ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม (Emerging Risk)   

12. ความเส่ียงจากการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร  

ภัยคุกคามและการกออาชญากรรมทางไซเบอรสามารถสราง

ความเสียหายตอระบบฐานขอมูลของท้ังระดับหนวยงานและระดับบุคคล

อยางรวดเร็ว การปองกันหรือการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรจึงตอง
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อาศัยความรวดเร็วในการประสานงานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ และ

การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรอยางตอเน่ือง โดยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนโครงสรางพื้นฐานท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดาํเนินธุรกิจ การควบคุมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการตนทุน

การดําเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทสําคัญตอการดําเนิน

ธุรกิจมากขึ้น เพ่ือใหสามารถปองกันและรับมือความเสี่ยงไดอยาง

ทันทวงที บริษัทฯ จึงมอบหมายให KSL IT Center บริษัทยอยของเคเอ

สแอล เปนผูจัดทําแผนงานและดําเนินการปองกันภัยคุกคามจากไซเบอร 

ดงัน้ี  

1. ควบคุมความปลอดภัยในดานการเขาถึงแหลงขอมูลของผูใชงาน และ

ประกาศใชนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกลุมบริษัทเคเอ

สแอล  

2. ดํ า เ นินการ บํ า รุ ง รั กษา อุปกรณ  ( Hardware) และ โปรแ กรม 

(Software) อยางสม่ําเสมอ โดยแยกเปน  

a. การบํารุงรักษาอุปกรณตามแผนการบํารุงรักษาประจําป  

b. จัดการทดสอบโปรแกรมและประเมิน Patch/Update ตางๆ เพ่ือ

ศึกษาผลกระทบกอนท่ีจะ Deploy ไปตามสวนตางๆ ที่ เกี่ยวของใน

ระบบ 

3. ติดต้ังระบบ Anti-Virus ในระดับ End-Point เพ่ือตรวจจับภัยคุกคาม

ทาง Cyber และเปน Real Time Protection และมี Firewall ทําหนาท่ี

ปองกันการโจมตีจากภายนอก รวมถึงมี ระบบ Network Access 

Control (NAC) เพ่ือคอยควบคุมหรือตรวจจับการโจมตีในรูปแบบตางๆ 

ดวยการทํา Decoy เพื่อจํากัดวงความเสียหายและปองกันระบบท่ีถูก

โจมต ี

4. มีการ Backup Data ในระบบงานที่เปน Critical ในลักษณะการ

ทํางานแบบ D/R ท่ีสามารถกูคืนระบบไดจาก Second Site ไดภายใน 3 

ชั่วโมง และ Backup ถึง 30 รอบในการกูคืนแตละระบบ 

2.2.2 ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากท่ีประชุมผูถือหุนไมอนุมัติวาระที่นําเสนอ 

ตระกูลชินธรรมมิตรและบริษัทของตระกูลชินธรรมมิตรถือ

หุนในบริษัทมากกวา รอยละ 60 ของจํานวนทุนเรียกชําระแลวท้ังหมด 

สัดสวนดังกลาวทําใหกลุมตระกูลชินธรรมมิตรสามารถควบคุมการออก

เสียงลงมติในวาระที่ตองใชเสียงสวนใหญของท่ีประชุมผูถือหุน ยกเวน

เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 

ของท่ีประชุมผูถือหุน ดังน้ันบริษัทฯ สามารถจัดการความเสี่ยงจากการที่

ท่ีประชุมผูถือหุนจะไมเหน็ชอบวาระที่คณะกรรมการเสนอเพ่ือพิจารณา

ไดตามสมควรแลว 

อยางไรก็ตาม เพ่ือเปนการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม

และแสดงความโปรงใสของการบริหารจัดการท่ีเปนระบบและสามารถ

ตรวจสอบได  บริษัทฯ จึงไดแตงตั้งกรรมการบริษัท ประกอบดวย

กรรมการอิสระจํานวน 6 ทานท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายและมี

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ทาน ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายและกฎ

บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด ดังน้ันจึงมีการถวงดุลอํานาจใน

การบริหารจดัการในระดับท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังจัดใหมีฝาย

ตรวจสอบภายในท่ีปฏิบัติงานเปนอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรง

ตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหนาท่ีหลักในการดูแลระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายใน 

 

2.2.3 ความเสี่ยงตอการลงทุนในหลกัทรัพยตางประเทศ 

 - ไมมี – 
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน
3. การขับเคลื่อนธุรกจิเพ่ือความย่ังยืน 

3.1 นโยบายและเปาหมายการจดัการดานความยั่งยืน 

บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินธุรกิจมา

ตั้งแตปพ.ศ. 2488 มีทุนจดทะเบียน 2,205 ลานบาท มีสถานะเปนบริษัท

มหาชนจดทะเบียนซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ต้ังแตวันที่ 7 มนีาคม 2548 โดยใชสัญลักษณ “KSL” 

ตลอดเวลาท่ีผานมา บริษัทฯ มุงมั่นท่ีจะเปนตนแบบท่ีดีของ

โรงงานผลิตนํ้าตาลในประเทศไทย ดวยการสรางความนาเชื่อถือใหกับผู

ลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินธุรกิจ เพ่ิมมูลคาและสงเสริม

การเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการ

ท่ีดีอันเปนสากลและเปนประโยชนตอสังคมไทย ทั้งน้ีเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายและดํารงรักษาความเปนเลิศในคุณธรรม อันเปนคุณคาพ้ืนฐาน

ขององคกรชั้นนํา  

 

ในป 2564 ไดทําการจัดต้ังบริษัทคุณชวน จํากัด ขึ้นมาอยู

ภายใตความดูแล บริษัทคุณชวน จํากัด ถือวาเปนองคกรท่ีไมแสวงหาผล

กําไร จัดตั้งข้ึนเพ่ือชวยเหลือสนับสนุนชุมชนและสังคมใหมีรายได และ

นําภูมปิญญาชาวบานมาพัฒนาใหเกดิประโยชนสูงสุด  

นอกจากน้ี บริษัทยังไดศึกษาประเด็นดานความย่ังยืนท่ีสําคัญ

กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทสามารถ

สรางผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมไดอยาง

แทจริง  

 

3.2 การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

3.2.1 หวงโซธุรกิจ 

 

 

 

จากรูปการจัดการหวงโซคุณคาแสดงใหเห็นวา ตนน้ําของ

ธุรกิจคือออย ซ่ึงเปนวัตถุ ดิบหลัก ทางกลุมบริษัทฯได เ ล็งเห็นถึ ง

ความสําคัญดังกลาวจึงตองมีการบริหารจัดการท่ีดีเพื่อใหไดวัตถุดิบที่ดีมี

คุณภาพ ซึ่งหากไดวัตถุดิบท่ีดีมีคุณภาพจะสงผลใหไดสินคาท่ีดีตามมา

ดวยเชนกัน  

 

 

3.2.2 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

กลุมบริษัทไดระบุกลุมผูมีสวนไดเสียโดยเร่ิมจากการกําหนด

ประเด็นสําคัญดานความย่ังยืน (ระหวางปการเงินของบริษัท คือ วันท่ี 1 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565) โดยมีผูมีสวนเสยีท่ี 

สําคัญทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซ่ึงถือเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีจะ

ชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นคงแกบริษัท บริษัทมีกระบวนการ
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ประเมินประเด็นสําคัญ การรวบรวมและประมวลผลขอมูล การมีสวน

รวมของผูมีสวนไดเสีย การดําเนินงานดานสังคม ความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดลอม เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตองและครบถวน และเพ่ือใหม่ันใจ

วาผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสม เทา

เทียมกัน  

 

 

กลุมผูสวนเสียท่ีสําคัญท้ังภายในและภายนอกบริษัท มีดงัน้ี  

1. เกษตรกรไรออย   

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 1. การสงเสริมมากขึ้นท้ังทางดานเทคโนโลยี และการจัดการบริหารเงินทุนหมุนเวียน  

2. การสงเสริมและสนับสนุนในดานนวัตกรรมใหม ๆ เก่ียวกับเคร่ืองมือและอุปกรณการทํา

การเกษตร  

3. ราคาออยท่ีเหมาะสม  

4. ผลตอบแทนและรายไดที่เปนธรรม 

5. สภาพแวดลอม ปญหามลพิษ บริเวณรอบ ๆ โรงงาน 

การตอบสนองความคาดหวังของ 

ผูมีสวนไดเสีย 

1. พัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหกับเกษตร 

2. สนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีมีคุณภาพใหกับเกษตรกร 

3. ราคานํ้าตาลตลาดโลกสูงขึ้น สงผลตอราคาออยขั้นตนและขั้นสุดทาย  

4. คัดเลือกเกษตรกรที่ผานเกณฑและจายผลตอบแทนตามคุณภาพของการทําการเกษตร การ

ปลูกออยที่มีคุณภาพ 

5. ดูแลสภาพแวดลอม บริเวณรอบ ๆ โรงงานไมใหเกิดมลพิษ  

2. ผูถือหุน   

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 1. การปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม 

2. การเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง ตรงตอเวลา ในหลากหลายชองทางท่ีเขาถึงงาย 

3. มีผลการดําเนินงานที่เติบโต สรางผลกาํไรใหแกผูถือหุน 

การตอบสนองความคาดหวังของ 

ผูมีสวนไดเสีย 

1. ปฏิบัติตามแนวทางและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

2. มีชองทางสําหรับการเปดเผยขอมูลและส่ือสารกับผูถือหุนและนักลงทุนท่ีหลากหลาย 

3. มีการลงทุนเพ่ือสรางความเจริญเติบโต  

3. คูคา/ผูรับเหมา  

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 1. การจัดซื้อจัดจางที่โปรงใสยตุิธรรม  

2. การจายสนิคา/คาจางตรงเวลา  

3. ราคาท่ีเหมาะสม  

การตอบสนองความคาดหวังของ 

ผูมีสวนไดเสีย 

1. การปฏิบัติตามนโยบายการจัดซ้ือจัดจางที่เปนลายลักษณอักษร งายตอการเขาใจ และเปน

มาตรฐานเดียวกัน  

2. มีขั้นตอนตรวจรับงานที่โปรงใสและเปนธรรมและชําระคาสินคาหรือคาจางในเวลาท่ี

เหมาะสม 

3. มีการกําหนดคุณสมบัติของคูคาที่มีสิทธิเขาเสนอราคาและประกาศใหทราบโดยท่ัวกันซ่ึง

ขอมูลและเงื่อนไขการจัดซ้ือจัดจางท่ีถูกตองครบถวนแกคูคาท่ีมีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีที่เปดเผย

และเทาเทียมกัน 
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4. พนักงาน   

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 1. ไดรับคาตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  

2. การพัฒนาศักยภาพท่ีจําเปนตอการทํางาน และความกาวหนาในอาชีพ 

3. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

การตอบสนองความคาดหวังของ 

ผูมีสวนไดเสีย 

1. ส่ือสารผลการดําเนินงานของบริษัทไปสูพนักงานในทุกระดับ 

2. สงเสริมความกาวหนาทางอาชีพแกพนักงานโดยพัฒนาการประเมินผลการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรูใหแกพนักงาน โดยมีชองทางการเรียนรู ท่ี

เหมาะสมกับพฤติกรรมของพนักงาน และมีหัวขอการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

5. ลูกคา   

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 1. สินคาตรงตามคุณภาพและไดมาตราฐาน มีการสงมอบตรงเวลา   

2. การพัฒนาการใหบริการทางชองทางตางๆ อยางตอเนื่อง ใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงกับ

ปญหาและความตองการ 

3.การมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนตัวของลูกคา และการไมละเมิดขอมูล

สวนตัวของลูกคา 

การตอบสนองความคาดหวังของ 

ผูมีสวนไดเสีย 

 

1. พัฒนาการผลิตสินคา ภาชนะบรรจ ุและการสงมอบท่ีตรงตามความตองการของลูกคา  

2. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบและชองทางการใหการบริการแกลูกคาอยางตอเนื่อง เพ่ือให

การบริการมีประสิทธิภาพ และสามารถแกปญหาใหลูกคาไดอยางรวดเร็วอยูเสมอ ดวยการใช

ขอมูลความพึงพอใจ และคาํแนะนําจากลูกคา 

3. การปฏิบัติตามนโยบายขององคกร ในเร่ืองการปกปองคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา 

อยางเครงครัด โดยกําหนดใหการดําเนินงานเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลตองกระทําดวยความ

ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวเทาน้ันการดําเนินงานเกี่ยวกับขอมูล

สวนบคุคลใหจํากัดเพียงเทาท่ีจําเปนเพื่อวัตถุประสงคในการปฏบัิตงิานเทาน้ัน  

6. เจาหนี้  

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 1. ชําระหน้ีตรงเวลา 

2. แผนงานสําหรับกําหนดชําระหน้ี 

การตอบสนองความคาดหวังของ 

ผูมีสวนไดเสีย 

1. ปฏิบัติตามสัญญาและเง่ือนไขท่ีไดตกลงไวอยางเครงครัด 

 

7. ชุมชน/สังคมและสิ่งแวดลอม    

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 1. การมีสวนรวมและใหการสนับสนุนชวยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัส 

COVID-19 

2. การลดภาวะและผลกระทบจากการผลิตของโรงงาน  

3. การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  

การตอบสนองความคาดหวังของ 

ผูมีสวนไดเสีย 

1. ดําเนินการจัดสงขาวของเคร่ืองใช/ส่ิงของท่ีจําเปนใหกับชุมชนโดยรอบ 

2. ประเมินผลกระทบของการดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

3. ดําเนินการสรางความสัมพันธและเครือขายกับหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง เปดโอกาส

ใหชมุชน ไดเขารวมในกิจกรรมหรือโครงการตางๆของบริษัท  
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3.3 การจัดการดานความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดลอม   

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม 

 บริษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับสิ่งแวดลอมวาดวย การสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานใช

ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอยางประหยัด บริษัทสนับสนุนการนํา

วัสดุกลบัมาใชใหม และบริษัทยังใหความสําคัญอยางย่ิงกับการใชวัตถุดิบ

และของเหลือใชใหคุมคาท่ีสุดโดยหมุนเวียนไปใชในกระบวนการผลิต

ตางๆ  ทั้งน้ื สามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากในรายงานการพัฒนา

อยางยั่งยืนของบริษัท บนเว็บไซต 

จากการประเมินความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม บริษัทไดระบุ

ประเด็นที่อาจสรางผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท กลาวคือ  การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือ

บรรเทาการเปลีย่นแปลงทางภูมิอากาศ (climate change) , การจัดการ

การใชน้ํา และการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและขยะทั่วไป และ

รวมถึงการจัดการเพ่ือลดปลอยกาซเรือนกระจก 

 

3.3.2 ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  

กลุมบริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอการจัดการดานพลังงานและ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อไมใหสงผลกระทบตอชุมชนและ

ส่ิงแวดลอม และยังชวยในการประหยดัคาใชจายดานพลังงาน รวมท้ังผูมี

สวนไดเสียยังใหความสําคัญตอประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภาวะโลกรอนซ่ึงมีสาเหตุจากการปลอยกาซเรือนกระจก 

การใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ  

 การสูบนํ้าจากแหลงนํ้าดิบเพ่ือนํามาใชในกระบวนการผลิต

น้ําตาล จะแบงเปน 2 สวนหลัก คือ นํ้าใชในกระบวนการผลิต และน้ําใช

ในสํานักงาน นํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลสวนใหญเปนนํ้าจหลอ

เย็นท่ีใชในการแลกเปล่ียนอุณหภูมิ โดยนํ้าที่ใชแลวจะถูกสงเขาสูระบบ

บําบัด ดวยการตกตะกอนและลดอุณหภูมิใหใกลเคียงกับสภาพธรรมชาติ 

กอนปลอยออกจากโรงงาน เพ่ือใหมั่นใจวาคุณภาพน้ําที่ปลอยออกสู

แหลงรองรับนํ้าเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ไดแก มาตรฐาน

ชลประทาน มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน เพ่ือปองกัน

ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงรองรับนํ้า สวนน้ํา

ใชในอาคารที่บําบัดจนไดมาตรฐานแลวจะถูกนํ้าไปใชในระบบรดนํ้าตน

ไป แปลงสาธิตเกษตร และพ้ืนท่ีชุมนํ้าตอไป   

การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 

 เพื่อใหปริมาณวัสดุท่ีเหลือใชจากกระบวนการผลิตและการ

บํารุงรักษาของกลุมบริษัทฯ มีปริมาณที่ตองนําไปกําจัดนอยท่ีสุด กลุม

บริษัทฯ จึงใสใจในการควบคุมดูแลการใชวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณในการ

บํารุงรักษาอยางมีประสิทธิภาพและการเลือกวิธีการกําจัดวัสดุเหลือใชที่

สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด โดยทุกแหงจะใหความสําคัญกับ

การคัดเลือกผูรับกําจัดและวิธีการกําจัดวาตองดําเนินการอยางรัดกุมและ

เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากน้ี ยังมีการตรวจติดตามการกําจัด

ของผูรับกําจัด เพ่ือใหมั่นใจวาวัสดุที่ไมใชแลวจากกลุมบริษัทฯ จะไดรับ

การจัดการที่ถูกตองและเหมาะสม เปนไปตามมาตรฐานของกระทรวง

อุตสาหกรรม 

       ในกระบวนการผลิตนํ้าตาลทราย จะมีกากหมอกรองซ่ึงเปน

สวนผสมของดินทรายและสารอินทรียจากออยเกิดขึ้น โรงงานนํ้าตาล

ทรายจะนํากากหมอกรองนี้ไปผลติปุยและสารบํารุงดินหรือนําไปใสในไร

ออยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของพ้ืนท่ีเพาะปลกู 

 

 

8. หนวยงานภาครัฐ  

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 1. ปฎิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย 

2. รวมกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ 

การตอบสนองความคาดหวังของ 

ผูมีสวนไดเสีย 

1. ใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐในการพฒันาทองถอ่ินตามความเหมาะสม 

2. เสริมสรางความสัมพันธ และรักษาความสัมพันธในทุกระดับอยางเทาเทียมและโปรงใส เพื่อ

สนับสนุนการทํางานดานตางๆ ของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การจัดการกาซเรือนกระจก  

 กลุมบริษัทฯ ไดดาํเนินมาตรการเพ่ือลดการปลอยเรือนกระจกท้ังทางตรงและทางออม  โดยการลดใชพลังงานในกระบวนการผลิตและในสํานักงาน 

การสงเสริมการลดใชพลังงานในชุมชน  ไปพรอมกับการสงเสริมการเพ่ิมแหลงกักเก็บกาซเรือนกระจก ดวยการสรางพ้ืนที่สีเขียวในโรงงาน การปลูกปา และ

การสงเสริมกิจกรรมปาชุมชนทั่วประเทศ ตลอดจนการใหความรวมมือกับท้ังภาครัฐ และองคกรตางๆ

        
       

 ตลอดระยะเวลาเกือบ 8 ทศวรรษที่ กลุมบริษัทฯ ยังคงมุงม่ันใน

การดําเนินการดานการพัฒนาอยางย่ังยืนในมิติสิ่งแวดลอม โดยบูรณา

การเปาหมายลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปลอยกาซเรือน

กระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอด

หวงโซคุณคาของการพัฒนาสินคา บริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดลอมของทุกคน  

   

3.4 การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคม 

        กลุมบริษัทใหความสําคัญและมีมุงมั่นในการสรางคุณคาในการ

ดําเนินธุรกิจและสรางผลประโยชนใหแกผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนใน

สังคม เพื่อสรางความย่ังยืนตามเปาหมายและประเด็นการพัฒนาอยาง

ย่ังยืน ท้ังการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และสุขภาพและความปลอดภัย  ท้ังน้ื สามารถศึกษาขอมูล

เพ่ิมเติมไดจากในรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืนของบริษัท     

3.4.2 ผลการดําเนินงานดานสังคม 

สทิธิมนุษยชน 

 กลุมบริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติใหถูกตอง

ตามกฎหมาย จึงไดกําหนดเร่ืองสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการของกลุม KSL ซ่ึงโดยครอบคลุมท้ังการปฎิบัติตอผูถือ

หุนและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ท้ังพนักงาน ลูกคา คูคา เจาหน้ี ตลอดจน

สังคม  

บริษัทมีแนวปฎิบัติเก่ียวกับสิทธิของพนักงาน และการกําหนด

จรรยาบรรณทางธุรกิจใหสอดคลองกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวของท้ังใน

เร่ืองการดูแลสุขภาพ ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

ตามมาตรฐาน รวมท้ังพนักงานสามารถสงขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็น

เพิ่มเติมตอฝายจัดการ หรือแจงขอรองเรียนหรือเบาะแสการกระทํา

ความผิดมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือสํานักตรวจสอบ

ภายในได พนักงานท่ีแจงขอมูลใดๆแกบริษัทจะไดรับการคุมครองไมให

ตองรับโทษหรือการเปดเผยตัวตนเพื่อใหมีหลักประกันท่ีเพียงพอวา

พนักงานจะไมถูกปฏิบัติจากการใชอํานาจท่ีไมชอบ 

พนักงานและแรงงาน 

 พนักงาน ถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญตอบริษัทฯ และการดําเนิน

ธุรกิจ การสงเสริมทักษะคุณภาพฝมือแรงงาน จะสงผลตอทั้งพนักงาน

และบริษัทฯ ในการพัฒนาศักยภาพและการเจริญเติบโตเพ่ือกาวสู

ความสําเร็จรวมกัน บริษัทฯ จึงถือปฎิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม

ตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม การบริหารงานดวยความโปรงใสมา

โดยตลอด  
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การเคารพและปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม  

หลักการที่สําคัญในเร่ืองน้ีครอบคลุมถึง 

1. การเคารพในความเปนสวนตัวของพนักงาน และจะไมนํา

ขอมูลสวนตัวไปเปดเผยตอบุคคลภายนอกหรือผูท่ีไมเก่ียวของ เวนแต

เปนขอมูลท่ีตองเปดเผยตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

2. การปฎิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียม งดเวนการเลือกปฎิบัติ

ตอบุคคลอ่ืนใหตองเสียสิทธิหรือประโยชนใดๆ อันเน่ืองจากความเหมือน

หรือแตกตางกันในทางใดทางหนึ่งท่ีมิไดมีผลตอการปฎิบัติงาน เชน 

สภาพรางกายหรือจิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา 

ฐานะ เปนตน 

3. บุคคลควรใหเกียรติและเคารพศักดิ์ศรี สถานภาพหรือความ

คดิเห็นซึ่งกันและกัน        

        กลุมบริษัทมีชองการสรรหาพนักงานท้ังภายในและภายนอก โดย

ผานการทําแบบทดสอบ การสอบสัมภาษณ เพื่อใหได บุคลากรที่มี

คณุสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงงาน เขามารวมงานกับองคกร บนพ้ืนฐาน

ของความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเปนหลัก ไมเลือกปฏิบัติจาก

เร่ืองเชื้อชาติ สัญชาติ เผาพันธุ สีผิว ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ และ

เพศสภาพ อายุ ความพิการ แนวคิดทางการเมือง และสถานภาพสมรส 

รวมท้ังยังสงเสริมใหมีการจางงานของผูพิการ เปนการเปดโอกาสใหผู

พิการไดมีงานทํา พนักงานใหมทุกคนจะตองรับทราบรวมกันกับตนสังกัด

เปนลายลักษณอักษร เก่ียวกับรายละเอียด เปาหมาย ตัวชี้วัดหลักของ

งานท่ีทําตามระบบของบริษัทฯ อีกท้ังยังสงเสริมสนับสนุนพนักงานของ

องคกรท่ีมีความรู ความสามารถ ใหมีความกาวหนาในอาชีพ เพ่ือเปน

กําลังหลักในการพัฒนาองคกรตอไป 

 ในดานการดูแลพนักงานและแรงงาน บริษัทมีการดําเนินงาน

ดานพนักงานท่ีสําคัญ ดังตอไปนี ้

(1) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 ในป พ.ศ. 2564 บริษัทเนนเร่ืองการทํางานท่ีบาน หรือ work 

from home โดยเปนการเนนการทํางานแบบออนไลน และมีการ

สอบถามความคิดเห็นและความตองการของพนักงานเพ่ือสงเสริม

คณุภาพชีวิตท่ีดีควบคูไปพรอมกัน 

(2) การฝกอบรมพนกังาน 

 บริษัทฯ ดําเนินการพัฒนาส่ือการเรียนรูออนไลนสําหรับ

พนักงาน KSL ข้ึนภายใตชื่อ “KSL Knowledge Hub” โดยรวบรวม

หลักสูตรที่นาสนใจและส่ือความรูดี ๆ จากเว็บไซตชั้นนําท่ีนาเชื่อถือมา

รวมไวใน KSL Knowledge Hub รวมท้ังการพัฒนาสื่อสําหรับใชในการ

ปฐมนิเทศพนักงานใหมสําหรับรูปแบบกลุมยอย ผานเว็บไซตออนไลนซ่ึง

ทีมพัฒนาทรัพยากรไดทําการพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใหเกดิความสะดวกตอการ

ใชงานผานชองทางคอมพิวเตอรและมือถือ ในชื่อ “KSL FRESHY 

GUIDE” นอกจากน้ันทีมพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดเขารวมจัดทํา

โครงการ “KSL Explorers” ซ่ึงเปนโครงการฯ เรียนออนไลนรวมกับ

สถาบันฝกอบรม SEAC ในแพลตฟอรมเว็บไซต YourNextU โดยได

คัดเลือกผูสนใจเขารวมโครงการฯ ท้ังหมด 30 คน ในการเรียนรูออนไลน

ในรูปแบบ Virtual-Class/ Online-Class เปนระยะเวลา 3 เดือน ซึ่ง

เปนการเร่ิมตนในการกาวสูการปรับเปล่ียนการเรียนรูในรูปแบบใหม     

(3) การดูแลพนักงานในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

วิด-19 

          นอกจากการเนนเ ร่ืองการทํางานท่ีบาน หรือ work from 

home สําหรับพนักงานเพื่อเปนการรักษามาตรการ social distancing 

แลว บริษัทยังไดดูแลพนักงานในหลายๆสวน เชน  

  1. จัดทําประกันสุขภาพ COVID-19 เพ่ิมเติมใหแกพนักงานทุก

คน ท้ังพนักงานประจําและพนักงานสัญญาจาง 

 2. จดัหาหนวยงานจากภายนอกมาทําการตรวจ SWAB  

 3. ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานเพ่ือจัดเตรียมวัคซีนใหกับ

กรรมการ ผูบริหาร และพนกังานทุกคน 

ลูกคา 

     ลูกคาถือเปนผูมีสวนไดสวนเสียกลุมที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิงที่

บริษัทตองการใหไดรับความพึงพอใจ สําหรับทุกความเห็น ความพึง

พอใจ ปญหา ความตองการ และพฤติกรรมของลูกคาลวนเปนวัตุดิบ

สําคัญในการกําหนดทิศทางการบริหารงานของบริษัท 

     บริษัทใชระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล  เชน  ISO 

9 0 0 1 :2 0 1 5 ,  FSSC 2 2 0 00 ,  GMP,  HACCP,  HALAL, KOSHER  

Bonsucro และธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม เปนตน เพ่ือสรางความพึงพอใจ

สูงสุดแก ลูกคาบริษัทมุง เนนและใหความสําคัญดานคุณภาพและ

มาตรฐานของผลิตภัณฑสินคา การสงมอบท่ีตรงเวลา และบริการใน

ระดับโลก ตลอดจนรักษาความลับของลูกคาโดยเครงครัด โดยไมนํามา

เปดเผย หรือใชประโยชนในทางมิชอบ ตลอดจนการจัดชองทางการ

ติดตอสําหรับลูกคา เพ่ือแนะนําติชม หรือแจงขอรองเรียนโดยเฉล่ียแลว 

บริษัทฯจะไดรับขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะประมาณ 40-50 คร้ังตอป

สําหรับการดําเนินการของโรงงานน้ําตาลทราย 5 แหง เพ่ือใหมั่นใจวา

การทําธุรกิจกับบริษัทฯ จะไมมีขอขัดแยงใดๆกับมาตรฐานท่ีลูกคายึดถือ

อยู บริษัทไดวาจาง หนวยงานภายนอกมาประเมินการดําเนินการและให

การรับรองในสวนของมาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานของลูกคาดวย 
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ชุมชนและสังคม 

         บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ียั่งยืนตามกรอบของ 

Global Reporting Initiative (GRI) รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดสงเสริมใหผูมีสวน

ไดเสยีของบริษัทเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและ

สังคม ชวยสนับสนุนกิจกรรมเ พ่ือพัฒนาคุณภาพชี วิต เสริมสร าง

ประโยชนใหแกชุมชนและสังคมท่ีบริษัทไดเขาไปดําเนินธุรกิจท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ เพ่ือนําไปสูการพฒันาท่ียั่งยืน รวมท้ังปลูกฝง

จิตสํานึก และสงเสริมใหพนักงานและผูเก่ียวของมีหนาท่ีรับผิดชอบและ

ทําประโยชนใหกับชุมชนและสังคม เปดโอกาสใหชุมชนและผูมีสวนได

เสียทกุกลุมมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ของบริษัท  รวมท้ัง

เสนอความเห็นและใหขอเสนอแนะหรือรองเรียนท่ีเปนผลมาจากการ

ดําเนินงานของบริษัท 
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

4.1 วเิคราะหการดําเนินงานและฐานะการเงิน  

สรุปสาระสําคัญ  

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

(KSL) ขอชี้แจงผลการดําเนินงานประจําปบัญชี 2565 (ตั้งแตวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565) บริษัทมีกําไรสุทธิสวนท่ีเปน

ของบริษัทใหญ จํานวน 1,321 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 705 ลานบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับผลประกอบการสําหรับปบัญชี 2564 ซึ่งมีกําไรสทุธิ จํานวน 

616 ลานบาท 

บริษัทมีกําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา

และคาตัดจําหนาย (EBITDA) สําหรับป 2565 จํานวน 3,329 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้นจากปกอน 1,106 ลานบาท (ป 2564: 2,223 ลานบาท) 

โดยผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ โดย

สรุปไดดังนี้ 

 

ภาพรวมของธุรกิจนํ้าตาลและขอมูลธุรกิจท่ีสาํคัญ 

โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมธุรกิจนํ้าตาลในประเทศไทย

ผลผลิตออยรวมท้ังประเทศกําลังฟนตัวขึ้นจากผลกระทบจากสภาวะภัย

แลงในประเทศไทยติดตอกันในชวง 2 ปการผลิตที่ผานมา เน่ืองดวยสภาพ

อากาศที่เอ้ืออํานวยตอการเพาะปลูก อีกท้ังภาครัฐมีมาตรการชวยเหลือ

ชาวไรโดยเนนสงเสริมใหมีการตัดออยสด เพ่ือลดปญหามลภาวะเร่ืองฝุน  

 

 

ทําใหในปการผลิต 2564/2565  มีปริมาณผลผลิตออยท่ัว

ประเทศปริมาณ 92 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 37 อยางไรก็ตาม 

จากการประเมินโดยกลุมธุรกิจน้ําตาลในประเทศไทยไดคาดการณวาธุรกิจ

นํ้าตาลสําหรับฤดูการผลิตป 2565/2566 ผลผลิตออยจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นใน

อัตรารอยละ 15 - 20 อันเน่ืองดวยสภาพอากาศท่ีอํานวยตอการเพาะปลูก 

และราคาน้ําตาลตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้นต้ังแตกลางป 2564 จะสงผลให

ชาวไรกลับมาปลูกออยเพ่ิมข้ึน 

สําหรับปการผลิต 2564/2565 บริษัทมีผลผลิตนํ้าตาลเปน

อันดับ 4 ของประเทศไทยหรือคิดเปนรอยละ 7  โดยผลิตนํ้าตาลใน

ประเทศไดรวม 0.70 ลานตัน ในขณะที่ปกอนผลิตได 0.53 ลานตัน หรือ

เพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 32 สงผลตอรายไดจากการขายนํ้าตาลท่ีเพิ่มขึ้น

จํานวน 5,468 ลานบาท หรือรอยละ 63 มีสาเหตุหลักจากปริมาณการขาย

นํ้าตาลเพ่ิมขึ้น จํานวน 220,157 ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 44 จากปกอน เนื่อง

ดวยปริมาณออยเขาหีบท่ีเพ่ิมข้ึนในฤดูการผลิตป 2564/2565 และราคา

ขายนํ้าตาลเฉล่ียในปนี้เพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 14 อันเปนผลมาจากราคา

นํ้าตาลตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปกอน 

 

สรปุผลการดําเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ  

บริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานในปบัญชี 2565 จํานวน 

1,321 ลานบาท จากเดิมในปบัญชี 2564 มีผลกําไรสุทธิจํานวน 616 

ลานบาท โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่

สําคัญดังตอไปน้ี 
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สรุปผลประกอบการดานการเงิน  

รายไดจากการขายและการใหบริการ 

ปบัญชี 2565 บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงานรวมทั้งส้ิน 16,329 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 5,859 ลานบาท หรือรอยละ 56 โดยสรุป

ไดดังนี ้

 
(1) รายไดจากการขายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาลสําหรับป 

2565 มีจํานวน 14,188 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 5,468 ลานบาท หรือรอยละ 

63 เม่ือเทียบกับป 2564 อันมีสาเหตุจากท้ังปริมาณการขายน้ําตาลที่

เพ่ิมขึ้นและราคาขายสงออกที่ปรับตัวสูงขึ้น  ท้ังนี้ ปริมาณการขายนํ้าตาล

สําหรับป 2565 เพ่ิมขึ้นจํานวน 220,157 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 44 และราคา

ขายน้ําตาลโดยรวมทุกชองทางการจําหนายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 14 

อันเปนผลมาจากราคาน้ําตาลตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้น ท้ังนี้ ในป 2565 

สัดสวนปริมาณขายนํ้าตาลสงออกตางประเทศ คิดเปนรอยละ 80 ของ

ปริมาณขายท้ังหมด ซ่ึงสูงกวาป 2564 ท่ีมีสัดสวนการขายสงออกคิดเปน

รอยละ 67 

(2) รายไดจากการขายไฟฟาเพ่ิมข้ึน จาก 1,178 ลานบาท 

เปน 1,348 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 14 โดยมีสาเหตุหลักจาก

ปริมาณการขายไฟฟาที่เพิ่มขึ้น และราคาขายไฟเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากคา 

FT 

(3) รายไดจากธุรกิจสนับสนุนเพ่ิมขึ้น จํานวน 214 ลานบาท 

หรือรอยละ 50 มีสาเหตุหลักจากการสนับสนุนชาวไรในสวนกิจกรรมเพ่ิม

ผลผลิตออยในฤดูการเพาะปลูกหนา 

 

กาํไรขั้นตน 

ปบัญชี 2565 บริษัทมีกําไรขั้นตน เพิ่มขึ้นจาก 1,240 ลาน

บาทในป 2564 เปน 2,789 ลานบาท ในป 2565 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

125 ตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นอยางมากและราคาขายของนํ้าตาลสงออกที่

ปรับตัวสูงขึ้น สวนอัตรากําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 12 ในป 2565 เปน

รอยละ 17 ในป 2565 โดยราคาขายนํ้าตาลโดยเฉล่ียเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีสูง

กวาตนทุนวัตถุดิบ(ออย) ท่ีเพ่ิมขึ้น และราคาขายไฟฟาโดยเฉล่ียเพ่ิมข้ึน

จากคา FT ที่เพ่ิมขึ้น 

รายไดอ่ืน ๆ  

ในป 2565 บริษัทมีการรับรูกําไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนเงินลงทุน

ในบริษัทรวม จํานวน 58 ลานบาท อันเกิดจากการที่บริษัทรวม (บริษัท 

บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน)) ได เร่ิมทําการซ้ือขายหุนสามัญในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือน มีนาคม 2565 

 

ตนทุนในการจัดจําหนาย  

ตนทุนในการจัดจําหนายเพิ่มขึ้นจาก 294 ลานบาท เปน 

434 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 48 จากคาขนสงและคาใชจายใน

การขายสงออก โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณการขายน้ําตาลสงออกที่

เพ่ิมขึ้น 

 

คาใชจายในการบริหารและคาใชจายอื่นๆ 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของคาใชจายในการบริหารและคาใชจาย

อ่ืน มีดังตอไปน้ี 

- คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและกรรมการ เพ่ิมขึ้น จํานวน 108 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 30 

- คาใชจายเงินนําสงเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย ลดลง จํานวน 

38 ลานบาท เปนเงินคารักษาเสถียรภาพท่ีนําสงกองทุนของปการ

ผลิต 2562/2563 

- กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน เพ่ิมขึ้น จํานวน 57 ลานบาท ในขณะท่ีปกอน

มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน จํานวน 15 ลานบาท 
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- กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุน ลดลง จํานวน 87 ลานบาท 

- หน้ีสญูและหนี้สงสัยจะสูญ ลดลง จํานวน 154 ลานบาท จากลูกหนี้

ชาวไร 

- คาเผ่ือการดอยคาทรัพยสิน เพ่ิมขึ้น จํานวน 42 ลานบาท 

 

ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงิน เพ่ิมขึ้น จาก 425 ลานบาท เปน 429 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1 เน่ืองจากการทยอยชําระคืนเงินตนของ

เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู แตอัตราดอกเบี้ยถัวเฉล่ียของเงินกูระยะสั้นมี

การเพ่ิมข้ึน 

 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงจาก 511 ลาน

บาท เปน 76 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 85 โดยมีสาเหตุหลักจากการ

ลดลงของผลการดําเนินงานของบริษัทรวม 

ในภาพรวมสถานะทางการเงิน ปบัญชี 2565 บริษัทมี

สินทรัพยรวม 41,650 ลานบาท หนี้สินรวม 20,287 ลานบาท และสวน

ของผูถือหุนรวม 21,363 ลานบาท อัตราหนี้สินท่ีมีดอกเบ้ียตอสวนของผู

ถือหุน (IBD/Equity Ratio) ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 เทากับ 0.78 เทา 

 

4.2 ปจจัยหรือเหตุการณที่อาจมีผลตอฐานะการเงินหรือการ

ดาํเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต (Forward Looking) 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจนํ้าตาลอยางมีสาระสําคัญ คือ 

ปริมาณออย และรองลงมาคือราคานํ้าตาลในตลาดโลก ในปการผลิตป 

2565/2566 กลุมธุรกิจนํ้าตาลในประเทศไทยคาดการณปริมาณออยใน

ประเทศจะเพ่ิมขึ้นในชวงอัตรารอยละ 15 ถึง รอยละ 20 โดยคาดวา

ปริมาณออยท่ัวประเทศจะปรับเพ่ิมขึ้นจาก 92.07 ลานตัน ในป  

2564/2565  เปนประมาณ 105-110 ล านตัน ในป กา รผลิต 

2565/2566  อันเน่ืองดวยสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยตอการเพาะปลูก 

และราคานํ้าตาลตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้นต้ังแตกลางป 2564 สงผลให

ชาวไรกลับมาปลูกออยเพ่ิมข้ึน  บริษัทฯ คาดวาหากสามารถหีบออยได

ตามเปาหมายและรักษาสัดสวนการตลาดได รายไดและผลประกอบการ

ของธุรกิจนํ้าตาลและธุรกิจเกี่ยวเน่ือง (ไดแก ธุรกิจจําหนายไฟฟาและ

ธุรกิจจําหนายปุยและวัตถุดิบทางการเกษตรอ่ืน) จะปรับตัวดีขึ้นจากป

กอน สวนปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการสงออก ยังคงเปนปจจัยบวกตอผล

ประกอบการ อันไดแก การปรับตัวของราคานํ้าตาลตลาดโลกท่ีสูงขึ้นจาก

ปกอน ซึ่งเปนปจจัยบวกตอธุรกิจสงออก 

4.3 ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ  

งบแสดงฐานะทางการเงินและขอมูลสําคญัทางการเงิน  

รอบบัญชีของบริษัทเร่ิมวันที่ 1 พฤศจิกายน และส้ินสุดวันท่ี 31 

ตุลาคม ของทุกป 

 

รายงานของผูสอบบัญชี 

1. ผูสอบบัญชี 

ป 2563 นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขทะเบียน 6326 

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

ป 2564 นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขทะเบียน 4067 

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

ป 2565 นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขทะเบียน 4067 

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

 

2. สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีในระยะ 3 ปท่ีผาน

มา 

ป 2563 ผูสอบบัญชี ได ตรวจสอบงบการเ งินโดยให

ความเห็นโดยไมมีเง่ือนไข 

ป 2564 ผูสอบบัญชี ได ตรวจสอบงบการเ งินโดยให

ความเห็นโดยไมมีเง่ือนไข 

ป 2565 ผูสอบบัญชี ได ตรวจสอบงบการเ งินโดยให

ความเห็นโดยไมมีเง่ือนไข
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สดัสวนการถือหุนในบริษัทยอย และหลักเกณฑในการทํางบการเงินรวม 

งบการเงินประหวางป 2563 - 2565 ประกอบดวยบริษัทยอยจํานวนทั้งสิ้น 14 แหง โดยมีสัดสวนการถือหุน ณ 31 ตุลาคม ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1: แสดงสัดสวนการถือหุนของบริษัททางตรงและทางออม 

 อัตรารอยละของการถือหุน 

 2565 2564 2563 

บริษัท นํ้าตาลทามะกา จํากัด 90.21 90.21 90.21 

บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด 95.78 95.78 95.78 

บริษัท นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 99.21 98.61 98.61 

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากดั* 91.02 91.02 91.02 

บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซปอรตเทรดดิ้ง จํากัด** 79.55 79.55 79.55 

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส จํากัด 100.00 100.00 100.00 

บริษัท โรงไฟฟานํ้าตาลขอนแกน จํากัด 100.00 100.00 100.00 

บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด เทรดด้ิง จํากัด 100.00 100.00 100.00 

บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส จํากัด 100.00 100.00 100.00 

บริษัท คุณชวน จํากัด 99.97 99.97 - 

บริษัท นํ้าตาลสะหวันนะเขด จํากัด 98.00 98.00 98.00 

Koh Kong Plantation Company Limited*** 100.00 80.00 80.00 

Koh Kong Sugar Industry Company Limited 100.00 88.02 88.02 

Wynn In Trading Company Limited 100.00 100.00 100.00 

    

หมายเหต ุ

*ถือหุนทางออมผานบริษัท น้ําตาลทามะกา จํากดั 

**ถือหุนทางออมผาน บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด และบริษัท นํ้าตาลนิวกวางสุนหล ีจํากัด 

*** ถือหุนทางออมผาน Wynn In Trading Co., Ltd. และบริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด เทรดด้ิง จาํกัด เพราะในป 2565 บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด เทรดดิ้ง จํากัด ได

มีการไปถือหุนใน Koh Kong Plantation Company Limited ในสัดสวนรอยละ 20 
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งบกําไรขาดทุนรวม 

รายไดจากการขายและการใหบริการ 

ป 2565 บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 16,329  ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 5,859 ลานบาท หรือรอยละ 56 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  (หนวย : ลานบาท) 

โครงสรางรายได ป 2565 ป 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

รายไดจากการขาย 16,178 10,326 5,852 

น้ําตาลทรายและกากนํ้าตาล 14,188 8,720 5,468 

ไฟฟา 1,348 1,178 170 

ปุย นํ้ามัน และอ่ืนๆ (ธุรกิจสนับสนุน) 642 428 214 

รายไดจากการใหบริการ 151 144 7 

รวมรายไดจากการขายและใหบริการ 16,329 10,470 5,859 

 

ในป 2565 รายไดจากธุรกิจนํ้าตาลที่เพ่ิมข้ึนมีสาเหตุหลักมา

จากปริมาณการขายน้ําตาลเพ่ิมขึ้น จํานวน 220,157 ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอย

ละ 44 จากปกอน เน่ืองดวยปริมาณออยเขาหีบที่เพิ่มขึ้นในฤดูการผลิต 

2564/2565 ท้ังน้ีราคาขายนํ้าตาลโดยรวมทุกชองทางการจําหนายเฉล่ีย

เพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 14 อันเปนผลมาจากราคานํ้าตาลตลาดโลกที่

ปรับตัวสูงข้ึน และในป 2565 สัดสวนปริมาณขายนํ้าตาลสงออก

ตางประเทศ คิดเปนรอยละ 80 ของปริมาณขายทั้งหมด ซ่ึงสูงกวาป 

2564 ท่ีมสีัดสวนการขายสงออกคิดเปนรอยละ 67 (2) รายไดจากการ

ขายไฟฟาเพ่ิมข้ึน จาก 1,178 ลานบาท เปน 1,348 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน

รอยละ 14 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณการขายไฟฟาที่เพ่ิมขึ้น และ

ราคาขายไฟเฉล่ียที่เพ่ิมข้ึนจากคา FT และ (3) รายไดจากธุรกิจสนับสนุน

เพ่ิมข้ึน จํานวน 214 ลานบาท หรือรอยละ 50 มีสาเหตุหลักจากการ

สนับสนุนชาวไรในสวนกิจกรรมเพ่ิมผลผลติออยในฤดูการเพาะปลูกหนา 

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหในภาพรวมรายไดจากการดําเนินงาน

โดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

บริษัทมีตนทุนขายและการใหบริการรวมทั้งส้ิน 13,540 ลาน

บาท เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาจํานวน 4,310 ลานบาท หรือรอยละ 47 โดยมี

สาเหตุหลักจากราคาวัตถุดิบหลักคือออยเพ่ิมขึ้น (ราคาคาออยสําหรับคา

ความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส ในป 2565 อยูในชวง 1,057.06 - 1,130.54 

บาทตอตันออย ในขณะท่ีป 2564 อยูในชวง 975.43 - 1,019.62 บาทตอ

ตันออย) หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1 

 

คาใชจายในการขายและการบริหาร 

คาใชจายในการขายและการบริหาร จํานวน 1,169 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 14 สวนใหญประกอบดวย 

1. คาใชจายในการขายอื่น จํานวน 434 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 48 ซ่ึง

สอดคลองกับปริมาณการขายท่ีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปริมาณการสงออก ทํา

ใหคาขนสง คาจดัเก็บนํ้าตาลและคาใชจายในการสงออกอ่ืนเพ่ิมขึ้น 

2. คาใชจายเก่ียวกับพนักงานและกรรมการ เพ่ิมขึ้น 108 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 30 

3. หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ ลดลง 154 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80 

จากลูกหน้ีชาวไร 
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รายไดอื่นและคาใชจายอื่น ประกอบดวย 

                                                                                                            (หนวย : ลานบาท) 

 
      หมายเหตุ  * บริษัทไดรับรูคารักษาเสถียรภาพที่นําสงกองทุนของปการผลิต 2562/2563 จํานวน 38 ลานบาท ในงบการเงินสําหรับป 2564  

 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม   

บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม รวมเปนจํานวน 76 ลานบาท ลดลงรอยละ 85 (ป 2564 : 511 ลานบาท) จากการลดลงของผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทรวม 

จากขอมูลดังกลาว ทําใหบริษัทมีกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได (EBIT) จํานวน 2,149 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปกอน รอยละ 90 (ป 2564 : 

1,132 ลานบาท) 

 

ตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 

ป 2565 บริษัทมีตนทุนทางการเงิน จํานวน 429 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1 อันเนื่องมาจากการจายชําระคืนเงินกูในระหวางปแตอัตรา

ดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินกูยืมระยะส้ันเพ่ิมขึ้น และมีภาระคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล จาํนวน 391 ลานบาท 

จากผลประกอบการดังกลาว สําหรับป 2565 บริษัทมีผลกําไรสุทธิ จํานวน 1,329 ลานบาท (ป 2564 : กําไรสุทธิ 614 ลานบาท) ซึ่งเปนกําไรของผูถือหุนสวน

นอย จํานวน 8 ลานบาท และแสดงผลกําไรสุทธิในสวนของบริษัทใหญจํานวน 1,321 ลานบาท 
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ตารางท่ี 2 : แสดงงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัท และบริษัทยอย เปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง 

 

 
 

เมื่อพิจารณาในสวนของโครงสรางรายไดจากการดําเนินงาน ป 2565 บริษัทมีรายไดรวมท้ังส้ิน 16,329 ลานบาท โดยประกอบดวยรายไดหลัก คือ 

(1) รายไดจากการขายน้ําตาลและกากนํ้าตาล 14,188 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87 ของรายไดรวมจากการดําเนินงาน (2) รายไดจากการขายไฟฟาและไอ

น้ําจํานวน 1,348 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8 ของรายไดรวมจากการดําเนินงาน และ (3) รายไดจากงานบริการอ่ืน จํานวน 151 ลานบาท และรายไดจาก

การซื้อมาขายไป จํานวน 635 ลานบาท  สวนที่เหลือเปนรายไดอ่ืนๆ อีกจํานวน 7 ลานบาท 
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ตารางท่ี 3 : โครงสรางรายไดของบริษัท 3 ปยอนหลัง 

 

 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ตารางท่ี 4 : สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง 

 

%

เปลียนแปลง

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 255            224            14% 138           

ลกูหนีการค้าและลกูหนีหมุนเวยีนอนื 1,058          1,064          -1% 1,203        

เงนิให้กู้ยมืระยะสนั 624            588            6% 786           

สนิค้าคงเหลอื 2,740          2,707          1% 2,049        

สนิทรัพยท์างการเงนิหมุนเวยีนอนื 655            91              620% -           

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอนื ๆ 481            105            358% 98            

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 4,803          4,650          3% 4,273        

สนิทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอนื 229            173            32% -           

เงนิลงทุนระยะยาวอนื ๆ -             -             0% 157           

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงนิทจีะได้รับชาํระเกินกว่าหนึงปี -             361            -100% 361           

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 113            137            -18% 144           

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 6,297          6,112          3% 5,775        

ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ 24,139        25,007        -3% 25,891       

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื ๆ 256            302            -15% 247           

รวมสนิทรัพย์ 41,650        41,521        0% 41,122       

หนีสนิหมุนเวยีน 8,985          12,012        -25% 11,388       

หนีสนิไม่หมุนเวยีน 11,302        9,398          20% 10,188       

รวมหนีสนิ 20,287        21,410        -5% 21,576       

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 21,363        20,111        6% 19,546       

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษัทใหญ่ 20,890        19,581        19,027       

อตัราส่วนหนีสนิต่อทุน 0.95           1.06           1.10          

อตัราส่วนหนีสนิส่วนทมีดีอกเบยีต่อทุน 0.78           0.92           0.96          

25642565งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ล้านบาท) 2563
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ณ ส้ินป 2565 บริษัทมีสินทรัพยรวม 41,650 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 และสวนของผูถือหุนจํานวน 21,363 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 6 ในขณะที่หนี้สินรวม 

20,287 ลานบาท ลดลงรอยละ 5 จงึสงผลใหอัตราหน้ีสินตอทุนลดลงจาก 1.06 เทา เหลือ 0.95 เทา และอัตราหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอทุนลดลงจาก 0.92 เทา 

เหลือ 0.78 เทา อันเน่ืองมาจากการทยอยชําระภาระเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

โดยรายการท่ีเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ ของรายการในงบแสดงฐานะการเงินมีดังตอไปนี ้

- สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น เพ่ิมขึ้น จํานวน 564 ลานบาท หรือ รอยละ 620 จากการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงการซ้ือขายน้ําตาล

ทรายลวงหนา และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตนและอัตราดอกเบ้ียที่ตางสกลุเงินกัน ซึ่งเปนผลกําไรในป 2565 

- สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น จํานวน 376 ลานบาท หรือ รอยละ 358 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินที่จะไดรับชําระ

ภายในหนึ่งปเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากกิจการท่ีเก่ียวของกันไดแจงความประสงคจะขอรับโอนทรัพยสินท้ังหมดภายในเดือน พฤศจิกายน 2565 

- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ ลดลง จํานวน 868 ลานบาท หรือ รอยละ 3 มาจากการรับรูคาเสื่อมราคาระหวางปและงานระหวางกอสรางสุทธิเพ่ิมเติม

ระหวางป 

- หนี้สินท่ีมดีอกเบ้ีย ลดลงสุทธิ จํานวน 1,861 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักอันประกอบดวย เงินกูระยะส้ันลดลงสุทธิ จํานวน 1,251 ลานบาท และใน

ระหวางป 2565 ไดจายชําระหน้ีหุนกูจํานวน 3,000 ลานบาท และชําระหน้ีเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมประมาณ จํานวน 2,053 ลานบาท ในขณะ

ท่ีบริษัทกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิม 4,250 ลานบาท 

 

งบกระแสเงินสดรวม 

ตารางท่ี 5 : แสดงงบกระแสเงินสดรวม เปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง 

 

 
 ในป 2565 โดยภาพรวมบริษัทไดรับกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 2,428 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากป 2564 รอยละ 515 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากกําไรจากการดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

ในสวนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน บริษัทมีกระแสเงินสดจายสุทธิ จํานวน 44 ลานบาท โดยมสีาเหตุหลักจากการลงทุนในเงินลงทุนในบริษัท

รวม 284 ลานบาท และลงทุนสุทธิในสินทรัพยถาวร โดยมีเงินจายสุทธิจํานวน 179 ลานบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดรับจากเงินปนผลและดอกเบี้ยรับ

จํานวน 348 ลานบาท รวมถงึการรับชําระหนี้จากเงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาว จํานวนรวมประมาณ 27 ลานบาท 
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ในกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทมีกระแสเงินสดจายสุทธิ จํานวน 2,334 ลานบาท ประกอบดวยรายการท่ีสําคัญคือ การจายชําระคืนหุนกูจํานวน 3,000 

ลานบาท รวมถึงการจายคืนเงินกูยืมท้ังระยะสั้นสุทธิ จํานวน 1,251 ลานบาท และชําระคืนเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมจํานวน 2,053 ลานบาท 

ท้ังน้ีในระหวางป 2565 มีการจายปนผลแกผูถอืหุนของบริษัทใหญ จํานวน 265 ลานบาท ในขณะที่มีเงินสดรับระหวางป จากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงิน จํานวน 4,250 ลานบาท 

อตัราสวนทางการเงิน 

ตารางท่ี 6 : แสดงอัตราสวนทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง 

 
จากอัตราสวนทางการเงินป 2565 ขางตน อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนและประสิทธิภาพในการดําเนินงานจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากผล

ประกอบการท่ีดีขึ้นโดยมีกําไรจากผลประกอบการจํานวน 1,321 ลานบาท ในขณะที่ในป 2564 มีผลกําไร 616 ลานบาท สวนอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นอันมี

สาเหตุหลักเนื่องจากราคาน้ําตาลและกากออยโดยเฉล่ียที่เพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีสูงกวาตนทุนวัตถุดิบ (ออย) ที่เพิ่มขึ้น และราคาขายไฟฟาโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากคา 

FT ที่เพ่ิมข้ึน 

อัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ี ไดแก อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) และอัตราสวนหน้ีสินที่มีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือ

หุน (IBD/E Ratio) ลดลงโดยถอืวาดีขึ้นกวาปกอน สืบเน่ืองมาจากผลประกอบการท่ีดีขึ้นและการจายชําระหน้ีท่ีมีดอกเบี้ยในระหวางป 

อัตราสวนสภาพคลอง พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราสวนสินทรัพยคลองตัวดีข้ึน เน่ืองจากสามารถขายสินคาท่ีผลิตในปและระบาย

สินคาคงคางมาจากปกอนไดในระหวางปปจจุบัน ทั้งน้ีจากการท่ีปริมาณการขายในปเพ่ิมขึ้น ระยะเวลาการเก็บหนี้ - ลูกหน้ีการคาก็เร็วขึ้น เปนผลทําใหมี

สภาพคลองดีข้ึน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 0.65               0.40               0.38               

อตัราส่วนสนิทรัพยค์ล่องตัว 0.26               0.16               0.19               

ระยะเวลาการเก็บหนี - ลกูหนีการค้า (วนั) 13                 18                 16                 

อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิค้า (วนั) 73                 94                 88                 

อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการชาํระหนี

อตัราส่วนหนีสนิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 0.95               1.06               1.10               

อตัราส่วนหนีสนิทมีดีอกเบยีต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 0.78               0.92               0.96               

อตัราส่วนหนีสนิระยะยาวต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 0.44               0.39               0.44               

อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน

อตัราผลตอบแทนจากการใช้สนิทรัพย์ 3% 1% 0%

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 6.2% 3.1% -0.4%

อตัราส่วนวเิคราะห์ประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน

อตัรากาํไรขนัต้น 17% 12% 15%

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขาย 12% 5% 0%

กาํไรสุทธิก่อนภาษีต่อยอดขาย 11% 7% -1%

กาํไรสุทธิต่อยอดขาย 8% 6% -1%

การวดัราคาทางการตลาด

มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น 4.84               4.56               4.43               

กาํไรต่อหุ้น 0.30               0.14               (0.02)              

2565อตัราส่วนทางการเงิน 2564 2563



                                                                                 รายงานประจําป 2565 :  บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)  

56-1 One Report  

56 

 

ขอมูลทั่วไป และขอมูลสําคัญอ่ืน 

5. ขอมูลท่ัวไป และขอมูลสําคญัอ่ืน 

5.1 ขอมลูท่ัวไป  

ชื่อบริษัท    บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 

ท่ีต้ังสาํนักงานใหญ   เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร ชั้น 9  

   ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท   0-2642-6191-9 

เว็บไซต   www.kslgroup.com 

นายทะเบียนหลักทรัพย   บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

      93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

   กรุงเทพมหานคร 10400 

   โทรศัพท (66 2) 009 9000 

   โทรสาร (66 2) 009 9991 

   ลูกคาสัมพันธ (66 2) 009 9999 

   เว็บไซต www.set.or.th/tsd  

 

ผูสอบบัญช ี  นางสาว วิมลพร บุณยัษเฐียร   

   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4067 

   บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

   อาคารเอไอเอ สาทร  ทาวเวอร ชั้น 23-27 เลขที่ 11/1  

   ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

   โทรศัพท 0-2034-0000 โทรสาร 0-2034-0100 

 

5.2 ขอมลูสาํคัญอ่ืน 

 

5.2.1 สรุปสัญญาท่ีมีสาระสําคัญ 

 -ไมม-ี 

5.3 ขอพิพาททางกฎหมาย 

 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมายใดๆ ท่ีมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทและ

บริษัทยอยท่ีมีจํานวนรวมกันเกินกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของงบการเงินรวม 

 

5.4 ตลาดรอง 

 -ไมม-ี 

 

5.5 สถาบันการเงินท่ีติดตอประจาํ (เฉพาะกรณีท่ีบริษัทออกตราสารหน้ี) 

 -ไมม-ี 
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นโยบายการกํากับดแูลกิจการ 
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 

6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการกํากับดูแล

กจิการ  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผูนําองคกร ไดดําเนินธุรกิจ

ดวยความรับผิดชอบ โปรงใส เปนธรรม และมีความมุงมั่นในการดําเนิน

ธุรกิจและพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน โดยยึดม่ันในหลักการกํากับ

ดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่ดี  

  ท้ังน้ี ในป 2565 บริษัทฯ ไดดําเนนิกิจกรรมตางๆ ดังน้ี  

       1. บริษัทไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 คร้ังท่ี 

1/2565  ขึ้น เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565 โดยไดนําเทคโนโลยีระบบ

การประชุมในรูปแบบผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โดยใชระบบของ

บริษัท ดิจิทัล แอคแซส แพลตฟอรม จํากัด (“DAP”) ซ่ึงไดรับการจัดทํา

แบบประเมินระบบการประชุมของผูใหบริการวามีความสอดคลองกับ

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใตกฎเกณฑ

และหลักเกณฑในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  

COVID-19  ท่ีเก่ียวของมาใชกับการประชุมผูถือหุนท้ังการลงทะเบียนผู

ถือหุน การนับคะแนน และแสดงผลเพ่ือใหการดําเนินการประชุม

สามารถกระทําไดรวดเร็วถูกตองแมนยํา และเปนไปตามหลักการกํากับ

ดแูลกิจการท่ีดี  

          ทั้งน้ี KSL ไดจัดการประชุมแบบไรกระดาษ ต้ังแตการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ไปจนถึงการประชุม

ภายใน โดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชใหเปนประโยชน โดย

ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการนําเสนอเอกสารประกอบการประชุม การ

ลงคะแนนเสียง การบันทึกการประชุม และการจดบันทึกของผูเขารวม

การประชุม เปนตน 

 2. คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่

ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(CG Code) และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

ตลอดจนหลักเกณฑในระดับสากลเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑตางๆ 

เชน ASEAN CG Scorecard เปนตน  ทั้งนี้  บริษัทฯ ได รับการ

ประเมินผลจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด

ทะเบียน Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies (CGR) ประจําป 2565 โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑดีเลิศ (Excellent) เปนปที่ 5 

ตดิตอกัน  

          3. ไดคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มจากผลประเมินคุณภาพการจัด

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (AGM Checklist ) จากสมาคม

สงเสริมผูลงทุนไทย  

     4. เผยแพรนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจ คูมือมาตรการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ในเว็บไซตของบริษัทและ

เว็บไซตภายใน (Intranet) เพ่ือใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯทุกกลุมรับทราบ และยึดถือเปนเปนแนวทางในการ

ปฎิบัติงาน  

    5. ปรับปรุงจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ , ปรับปรุงคู มือการ

ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น      

         นโยบายการกํากับดูแลกิจการประกอบดวย 7 หมวด คือ หมวดที่ 

1. สิทธิของผูถือหุน, หมวดท่ี 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน, 

หมวดท่ี 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย, หมวดที่ 4. การเปดเผยขอมูลและ

ความโปร ง ใส ,  หมวด ท่ี 5 . บทบาทและความ รับ ผิดชอบของ

คณะกรรมการ, หมวดท่ี 6. การตอตานการคอรรัปชั่น และหมวดท่ี 7. 

การใหขอมูลการกระทําผิดและการทุจริต  

  ท้ังน้ีบริษัทฯไดดําเนินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ภายใต

นโยบายในระหวางปที่ผานมา  

 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถือหุน 

 1. เปดโอกาสใหผู ถือหุนเสนอวาระการประชุมและสงคําถามท่ี

เก่ียวของกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนการลวงหนา 

ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือการประชุม

สามัญผูถือหุนในเดือนกุมภาพันธของปถัดไป โดยแจงใหผูถือหุนทราบ

ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมท้ังประกาศ

หลักเกณฑ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไวในเว็บไซดของบริษัทฯ ท่ี 

www.kslgroup.com  สวนของ “ การประชมุผูถือหุน ”  

 2. แจงหลักเกณฑวิธีการออกเสียงลงคะแนนการซักถาม หรือ การ

แสดงความคิดเห็นระหวางการประชุมใหท่ีประชมุทราบกอนเร่ิมประชุม  

 3. นําเสนอคาตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑการใหคาตอบแทน

สําหรับกรรมการแตละตําแหนงท่ีชัดเจน ไดแก คาตอบแทนประจํา เบ้ีย

ประชุม คาตอบแทนประจําป ใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป  

 4. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ

แบบรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการใหผูถือหุนลงคะแนนทีละคน  

5. ผูถื อหุนสามารถดาวน โหลดขอมูลต างๆของบ ริษัทได ท่ี  

www.kslgroup.com  ซ่ึงจะมีขอมูลทางการเงิน ขอมลูท่ัวไปของบริษัท

รวมถึงขอมูลการประชุม ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนและผูที่

สนใจศึกษาสารสนเทศของบริษัทได  อีกท้ังยังสามารถสอบถามขอมูล

เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด ผ า นท า ง  E m a i l :  i r @ k s l g r ou p . c o m    แ ล ะ  

secretary@kslgroup.com  

 6. บริษัทมีนโยบายท่ีจะอํานวยความสะดวก และสงเสริมใหผูถือหุน

ไดใชสิทธิและออกเสียงอยางเต็มที่ เชน มีวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน เพ่ือ

สิทธิเขาประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาและมีมติอนุมัติการ
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จายเงินปนผลประจําป และกอนที่จะมีวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนเพ่ือสิทธิ

รับเงินปนผล เพ่ือเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุนในการเลือกท่ีจะถือหุน

เพ่ือรับเงินปนผลหรือไม  และบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการประชุมผู

ถือหุน โดยอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหผูถือหุนรวมถึงนักลงทุน

สถาบันเขารวมประชุม   

 7. ขอมูลในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนประจําป 2564 คร้ัง ท่ี 

1/2565  บริษัทฯไดกําหนดวาระการประชุมผูถือหุนไวเปนเร่ืองๆ อยาง

ชัดเจน เชน วาระงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน วาระจัดสรร

เงินกําไรเพ่ือจายปนผลและสํารองตามกฎหมาย วาระการเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ วาระการพิจารณา

คาตอบแทนกรรมการ วาระการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบ

บัญชี  

8. ในที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 คร้ังท่ี 1/2565 

ประธานกรรมการไดแจงกฎเกณฑสําหรับการประชุมและวิธีการออก

เสียงลงมติใหผูถือหุนทราบ ในการประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิ

อยางเทาเทียมในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ แสดงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ บริษัทมีการบันทึกการถายวิดีทัศน 

บันทึกภาพและเสียงการประชุม ท้ังน้ี บริษัทไมมีนโยบายลิดรอนสิทธิ

ของผูถือหุนในการรับรูสารสนเทศของบริษัท เชน ไมมีการแจกเอกสารที่

มขีอมูลสําคัญเพ่ิมเติมอยางกะทันหัน ไมมีการเพ่ิมวาระอ่ืน ๆ ท่ีไมไดระบุ

ไวในหนังสือเชิญประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมลูสําคญัใด ๆ โดยไมไดแจง

ใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนท่ีมา

สาย เปนตน  

 9. รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 คร้ังที่ 1/2565 

มีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถ

ตรวจสอบได มีการบันทึกเก่ียวกับการแจงวิธีการลงคะแนนและนับ

คะแนน และบันทึกรายชื่อพรอมตําแหนงของกรรมการท่ีเขารวมประชุม

ผูถือหุน รวมถึงบันทึกประเด็นคําถามคําตอบท่ีผูถือหุนซักถามหรือเสนอ

ความคิดเห็น พรอมท้ังบันทึกจํานวนคะแนนเสียงที่ไดรับในแตละวาระ  

ซ่ึงทางบริษัทไดเผยแพรรายงานการประชุม ผานทางเว็บไซตของบริษัท

ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน  

      10. คณะกรรมการบริษัท ไมมีการถือหุนรวมกันเกินกวา รอยละ 25 

ของหุนท่ีออกแลวของบริษัท  

 

หมวดที่ 2 : การปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 1. บริษัทใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึง

หุนตอหน่ึงเสียง ท้ังน้ี บริษัทมีหุนประเภทเดียว คือ หุนสามัญ  

 2. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาแตงต้ังเปน

กรรมการลวงหนา  ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง  30 พฤศจิกายน  

2564 โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย พรอมท้ังประกาศหลักเกณฑ และระบุข้ันตอนท่ีชัดเจนไวใน

เว็บไซดของบริษัทฯ ท่ี www.kslgroup.com  สวนของ “การประชุมผู

ถือหุน” ซ่ึงภายหลังท่ีรับเร่ือง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณา

กล่ันกรองตามกระบวนการตอไปอยางไรก็ตามที่ผานมาไมมีการเสนอชื่อ

แตอยางใด  

 3. บริษัทฯ ไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงเปนแบบที่ผูถือหุน

สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเองในแตละวาระ ไปพรอม

กับหนังสือนัดประชุม เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนท่ีไมสามารถ

เขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบอํานาจใหกรรมการอิสระหรือ

บุคคลอื่น เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พรอมท้ังเผยแพร 

หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บน

เว็บไซตของบริษัทลวงหนา 30 วันกอนวันประชมุเพ่ือใหผูถือหุนไดศึกษา

ขอมูลกอนวันประชุม  

 4. บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท  

โดยใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีรับทราบขอมูลภายในท่ีมี

นัยสําคญัท่ีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาซ้ือขายหลักทรัพย งด

การซ้ือขายหลักทรัพยในระยะเวลาหนึ่งเดือน กอนจะมีการประกาศผล

การดําเนินงาน หรือ ขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน (หมวดที่ 

2 - การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน) นอกจากนั้น บริษัทฯ ใช

มาตรการแจงเตือนกรรมการและผูบริหารลวงหนาเปนลายลักษณอักษร

กอนการเปดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส วาใหงดซ้ือขายหลักทรัพยบริษัทฯ 

ต้ังแตวันใดถึงวันใดอยางชัดแจง ผานเลขานุการบริษัท และรายงานใหที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการบริษัททราบทุกคร้ัง ถึงการ

เปล่ียนแปลงหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร(หากมี) เพ่ือความ

โปรงใส กับแจงขาวจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย กรณีมีการกระทําผิดเก่ียวกับการใชขอมูลภายใน  

เพ่ือใหกรรมการและผูบริหารใชความระมัดระวังเกี่ยวกับการใชหรืออาจ

ถูกมองวาใชขอมูลภายในของบริษัทฯท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณะ 

  5. บริษัทมีมาตรการปองกันกรรมการผูบริหาร และพนักงานใช

ขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (แสดง

รายละเอียดในหัวขอ เร่ืองการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน) 

 6. บริษัทได กําหนดขอบังคับของบริษัทวา กรรมการบริษัทจะ

ประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหุนสวนไม

จํากดัความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจํากัด

หรือบริษัทมหาชนจํากัดอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน 

และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมได เวนแตจะแจงใหท่ีประชุม

ผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมมีติแตงต้ัง และกรรมการตองแจงใหบริษทัทราบ

โดยไมชักชาหากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่

บริษัททําขึ้นในระหวางรอบปบัญชี  หรือถือหุนหรือหุนกูเพ่ิมขึ้นหรือ

ลดลงในระหวางรอบปบัญชีในบริษัทหรือบริษัทในเครือ   

    ท้ังนี้ บริษัทสงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ 

ผูบริหาร และผูเก่ียวของตอคณะกรรมการ ผานวาระการประชุมของ

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการหรือผูบริหารท่ีมีสวนไดเสีย

หรือมีสวนเก่ียวของจะไมมีสิทธิออกเสยีงในวาระดังกลาว  
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 7. ในปที่ผานมาไมเคยเกิดกรณีท่ีกรรมการ/ผูบริหารของบริษัทมีการ

ซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน และบริษัทไมมีการฝาฝนหรือไม

ปฎิบัติตามหลักเกณฑการทํารายการระหวางกัน 

 8 .  บ ริษัทไมมี ร ายการที่ เ ก่ี ยวโยง กัน (Re l a ted Pa r t ie s 

Transaction) ท่ีตองขออนุมัตจิากผูถือหุน  

 

หมวดที่ 3 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

        คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญตอสิทธิของผู

มีสวนไดเสียทุกกลุมท่ีเก่ียวของกับบริษัท ท้ังผูมีสวนไดเสียภายในไดแก  

ผูถือหุนพนักงาน และผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา คูแขง

ทางการคา เจาหน้ี และชุมชนท่ีบริษัทตั้งอยูในอดีตท่ีผานมา บริษัท

ดําเนินนโยบายตาง ๆ ในการสรางจริยธรรมการดําเนินธุรกิจมาโดย

ตลอด 

 

ผูถือหุน 

         บริษัทฯ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและกําหนด

จรรยาบรรณทางธุรกิจใหสอดคลองกัน  

 

พนักงาน 

       บริษัทไดใหความสําคัญตอพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไมมี

การแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ โดยพนักงานทุกคนตางมีสิทธิเทา

เทียมกันและไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค นอกจากน้ีบริษัทไดกําหนด

เง่ือนไขการจางงานท่ีเปนธรรมสําหรับพนักงาน และมีนโยบายและแนว

ปฏิบัติเก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอยางเหมาะสม 

โดยใหพนักงานไดรับคาตอบแทนทั้งในระยะส้ันและระยะยาว เชน 

เงินเดือน โบนัสท่ีเหมาะสมตามผลปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ  

            บริษัทยังมีการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพ่ือสรางหลักประกัน

ใหแกพนักงานภายในบริษัท รวมถึงการ  สนับสนุน การพัฒนาความรู

และศักยภาพของพนักงานใหพรอมสําหรับปฏิบัติงานและพัฒนาองคกร  

และเปดเผยตัวเลขจํานวนชั่วโมงเฉลี่ย ของการฝกอบรมของพนักงานตอ

ป รวมเปดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการ

เจบ็ปวยจากการทํางาน (รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน)  

 

ลกูคา 

    บริษัทใชระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล  เชน  ISO 

9001:2015,  FSSC 22000,  GMP,  HACCP,  HALAL, KOSHER  

Bonsucro และธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม เปนตน เพื่อสรางความพึงพอใจ

สูงสุดแก ลูกคาบริษัทมุง เนนและใหความสําคัญดานคุณภาพและ

มาตรฐานของผลิตภัณฑสินคา การสงมอบท่ีตรงเวลา และบริการใน

ระดับโลก ตลอดจนรักษาความลับของลูกคาโดยเครงครัด โดยไมนํามา

เปดเผย หรือใชประโยชนในทางมิชอบ ตลอดจนการจัดชองทางการ

ติดตอสําหรับลูกคา เพ่ือแนะนําติชม หรือแจงขอรองเรียนโดยเฉล่ียแลว 

บริษัทฯจะไดรับขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะประมาณ 40-50 คร้ังตอป

สําหรับการดําเนินการของโรงงานน้ําตาลทราย 5 แหง เพ่ือใหมั่นใจวา

การทําธุรกิจกับบริษัทฯ จะไมมีขอขัดแยงใดๆกับมาตรฐานท่ีลูกคายึดถือ

อยู บริษัทไดวาจาง หนวยงานภายนอกมาประเมินการดําเนินการและให

การรับรองในสวนของมาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานของลูกคาดวย 

 

คูคา  

       คูคาของบริษัทน้ัน นอกจากหมายถึงคูสัญญาในการซ้ือขายและ

การจางระหวางกันแลว ยังรวมไปถึงผูรวมลงทุนกับบริษัทในบางกิจการ

ดวย บริษัทคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญารวมทุนมาโดย

ตลอด โดยยึดหลักสุจ ริต ความเท าเ ทียมกันและสิทธิที่ จะ ได รับ

ผลประโยชนจากเงินท่ีลงทุน บริษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูคาในหมวดที่ 3 วาดวยบทบาทของผูมีสวนไดเสียวา

สนับสนุนการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรมความเสมอภาคใน

การดําเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกันการจัดซ้ือจัดจางอยางโปรงใส

และยุติธรรม บริษัทกําหนดคุณสมบัติของคูคาท่ีมีสิทธิเขาเสนอราคาและ

ประกาศใหทราบโดยท่ัวกันซ่ึงขอมูลและเง่ือนไขการจัดซ้ือจัดจางที่

ถูกตองครบถวนแกคูคาท่ีมีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีท่ีเปดเผยและเทาเทียม

กัน รักษาขอมูลการเสนอราคาท่ีไดรับจากคูคาไวเปนความลับไมเปดเผย

แกคูคาท่ีเสนอราคารายอ่ืน ไมเรียกไมรับผลประโยชนใดๆ  จากคูคาเพ่ือ

แลกเปล่ียนกับการไดทําสัญญาจัดซื้อจัดจางกับบริษัท   และไดกําหนดไว

ในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกันสําหรับการทํางาน

ของผูรับจางในสถานประกอบการตางๆน้ัน บริษัทจะจัดเตรียมสภาพการ

ทํางานท่ีปลอดภัยแกผูรับจางและกําชับใหผูรับจางปฏิบัติตามกฎความ

ปลอดภัยของบริษัทอยางเครงครัดดวย เมื่องานแลวเสร็จ  บริษัทมี

ขั้นตอนการตรวจรับงานท่ีโปรงใสและเปนธรรมและชําระคาสินคาหรือ

คาจางภายในเวลาท่ีเหมาะสม  บริษัทโดยฝายจัดซื้อไดสื่อสารกับคูคา 

(supplier) ดวยชองทางตางๆ ในเร่ืองท่ีสําคัญ และจัดชองทางรองเรียน

และแจงขอมูลแก บริษัทโดยแจงใหคูคาทราบ  

        นอกจากนั้น ในป 2564 บริษัทไดสงหนังสือแจงคูคาถึงนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการและนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นของบริษัท

ใหรับทราบ ทั้งน้ี หนวยจัดซ้ือสวนกลางขอใหหัวหนาแผนกพัสดุทุก

โรงงานท่ีมีการจัดซื้อทองถิ่นสงหนังสือรับทราบนโยบายการตอตานการ

คอรัปชั่นใหผูขายทองถิ่นรับทราบดวย 

 

เจาหน้ี 

        บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามเง่ือนไข สัญญา และขอผูกพันท่ีตกลง

ท่ีมีกับเจาหน้ีทั้งในการชําระหนี้ตรงตามกําหนดเวลา การใชบริการทาง

การเงินท่ีเหมาะสมแกธุรกิจของบริษัท การใหและรักษาหลักประกัน 

และเง่ือนไขอื่นๆ ท่ีกําหนด เชน รายงานขอมูลทางการเงินของบริษัทที่

ถูกตองแกเจาหนี้ เ พ่ือประโยชนในการวิเคราะหสินเชื่อ การรักษา

อัตราสวนหน้ีสินและทุน เปนตน ในการดําเนินงาน บริษัทไดสรางความ
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ไววางใจใหกับเจาหน้ีผานการบริหารงานอยางมจีรรยาบรรณ และอํานวย

ความสะดวกดานขอมูล ขาวสาร เพื่อสรางความเขาใจเก่ียวกับบริษัทผาน

ทางรายงานประจําปและรายงาน 56-1 กับสถานะทางการเงินของบริษัท

อยาง เปดเผยผานทางงบการเงินท่ีไดจัดทําและรับรองอยางถูกตองตาม

มาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และไดกําหนดวิธีปฎิบัติ ไวใน

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกัน 

 

คูแขง 

        บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการแขงขันทางการคาอยางเสรีและ

เปนธรรม และไดกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจวาบุคลากรตอง

ไมดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยทําลายหรือกีดกันคูแขงทางการคาดวยวิธีที่

ไมชอบดวยกฎหมาย หรือใชวิธีการใดๆใหไดมาซ่ึงขอมูลของคูแขงอยาง

ผิดกฎหมาย ในทางปฏิบัติ คูแขงในอุตสาหกรรมจะเปนสมาชิกในสมาคม

เดียวกันซ่ึงไดประชุมปรึกษาหารือและแบงปนขอมูลกันอยูเปนประจํา จึง

ไมปรากฏวามีการปฏิบัตติอคูแขงอยางไมเปนธรรม 

 

ชุมชน/สังคม 

         บริษัทฯใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ ย่ังยืนตามกรอบของ 

Global Reporting Initiative (GRI) รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ระเบียบขอบังคับตางๆท่ีเก่ียวของ ทั้งน้ี บริษัทไดสงเสริมใหผูมสีวนไดเสีย

ของบริษัทมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม หรือ เขาไปมีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

เสริมสรางประโยชนของชุมชนและสังคมท่ีบริษัทไดเขาไปดําเนินธุรกิจทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังปลูกฝงจิตสํานึก และสงเสริมให

พนักงานและผูเก่ียวของมีหนาที่รับผิดชอบและทําประโยชนใหกับชุมชน

และสังคม เปดโอกาสใหชุมชนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมีสวนรวมใน

กิจกรรมหรือโครงการตางๆของบริษัท  รวมทั้งเสนอความเห็นและให

ขอเสนอแนะหรือรองเรียนท่ีเปนผลมาจากการดําเนินงานของบริษัท 

 

ดานสิทธิมนุษยชน 

       บริษัทมีนโยบายท่ีจะไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย

บริษัทกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ วาบริษัทสนับสนุนและ

เคารพสิทธิมนุษยชน และดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับหลักการและ

เจตนารมณของปฎิญญาและอนุสัญญาของสหประชาชาติ และขอตกลง

ระหวางประเทศอ่ืนๆท่ีประเทศไทยเปนภาคี และจะไมมีสวนรวมกับการ

กระทําใดๆที่ขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน  สถานประกอบการแตละแหงของ

บริษัทในกลุมไดแสดงเจตนารมณใหปรากฏเดนชัดวาบริษัทฯไมใช

แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยประกาศใหชุมชนทราบโดยทั่วกันผาน

ชองทางตางๆ  

ดานสิ่งแวดลอม 

       บริษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

ส่ิ งแวดล อมว า  บ ริ ษัทได ส ง เส ริม ให ผู บ ริหา รและพ นักง านใช

ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอยางประหยัด บริษัทสนับสนุนการนํา

วัสดุกลับมาใชใหมบริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งกับการใชวัตถุดิบและ

ของเหลือใชใหคุมคาท่ีสุดโดยหมุนเวียนไปใชในกระบวนการผลิตตางๆ 

สวนที่โรงงานจะเนนการรักษาคุณภาพของส่ิงแวดลอม ไมปลอยของเสีย

หรือมลภาวะสูชุมชน บริษัทไดมีการนําเคร่ืองดักจับฝุนละอองท่ีทันสมัย

มาใช เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมโดยรอบบริษัทพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสีย

จากกระบวนการผลิตใหสะอาดพอท่ีจะนํากลับมาใชหรือปลอยกลับสู

แหลงนํ้าธรรมชาติไดและไดสรางระบบบําบัดนํ้าคอนเดนเสทจาก

กระบวนการผลิตแอลกอฮอล (โครงการตนแบบ Submerged Aerated 

Fixed Film – SAF) ขึ้นท่ีโรงงานในอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

นอกจากนี้ บริษัทไดปฎิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด และ

ไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย

ในสถานที่ทํางาน รวมถึงกําหนดนโยบายการดําเ นินธุรกิจภายใต

มาตรฐานส่ิงแวดลอม มีการสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคา กําหนดใหพนักงานตองเอาใจใสและปฏิบัติงาน

ดวยจิตสํานึกถึงความปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม และฝกอบรม

พนักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอม (รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอยาง

ย่ังยืน)   

 

ดานทรัพยสินทางปญญา 

       บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืนและใช

ความระมัดระวังมิใหเกิดขอกลาวหาหรือเส่ียงตอขอกลาวหาวาละเมิด

สิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผู อ่ืน อน่ึง เน่ืองจากความเส่ียงทาง

กฎหมายในเร่ืองนี้เปนเร่ืองที่ตองระมัดระวังเพราะความไมคุนเคยกับ

ประเด็นกฎหมายของบุคลากร บริษัทฯ จึงไดกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม

ในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯวา บุคลากรตองเคารพ

สิทธิท่ีชอบดวยกฎหมายในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืน โดยไมใช

งานสรางสรรคหรือทรัพย สินทางปญญาของบุคคลอ่ืนโดยไมได รับ

อนุญาต ในกรณีท่ีมีขอสงสัยวาการกระทําใดของหนวยงานใดจะเปนการ

ละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืนหรือไม ควรปรึกษาฝาย

กฎหมายของบริษัทฯกอน ท้ังน้ี จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจไดให

ความหมายของทรัพยสินทางปญญาไวครอบคลุมเพียงพอวา รวมถึง

ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา ขอมลูคูคา ขอมูลลูกคา สูตรการ

ผลิต ตลอดจนขอมูลหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่ถือเปนความลับทางการคา ในทาง

ปฏิบัติ ปรากฏวามีการปรึกษาหารือเร่ืองน้ีบอยคร้ัง และสามารถปองกัน

การละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นโดยรูเทาไมถึงการณไดหลาย

กรณี 

 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/หนวยงานของรัฐ 

       บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใชควบคุมกิจการของบริษัทและ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของทั้งท่ีกํากับดูแลโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และราชการสวนกลาง ใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐในการพัฒนา

ทองถิ่นตามความเหมาะสม กลุมบริษัทประสานงานกับหนวยงานตางๆ

ในพ้ืนที่เพ่ือใหแนใจวากลุมบริษัทไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและ
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ขอกําหนดของทางราชการโดยไมบกพรอง เชน การติดตอประสานกับ

เ ทศบ าล ตํ า บล  สํ านั ก ง าน อุ ต ส า หก ร รม จั ง ห วัด  สํ า นั ก ง าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานทรัพยากรนํ้าบาดาล 

สํานักงานทรัพยากรน้ํา สํานักชลประทาน สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี 

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน สํานักงานประกันสังคม 

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน  กลุมบริษัทใหความสําคัญกับการ

รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น/หนวยงานของรัฐที่ขอความ

รวมมือหรือขอรับการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทได

ประกอบกิจการอยางสมํ่าเสมอ เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 

โรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ/จังหวัด โรงเรียน สถานีตํารวจภูธร เปน

ตน โดยไดแสดงขอมูลไวในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม” 

 นอกจากท่ีบริษัทใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดังที่ได

กลาวมาแลวน้ัน  บริษัทยังตระหนักถึงขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็น  หรือ

การแจงเบาะแสตาง ๆ ท่ีทําใหบริษัทสามารถพัฒนา หรือปรับปรุง แกไข 

การดําเนินงานของบริษัท   โดยบริษัทจัดชองทางใหผูมีสวนได เ สีย

สามารถติดตอกับบริษัทได  ในกรณีที่มีเหตุการณที่ไมเหมาะสมหรือไม

ถูกตองเกิดขึ้น และผูมีสวนไดเสียตองการท่ีจะใหแกไขหรือขอความ

ชัดเจน  หรือผูมีสวนไดเสียตองการที่จะใหขอเสนอแนะตาง ๆ ผูมีสวนได

เสียสามารถทําไดโดยแจงตอผูบริหารของบริษัท หรือหัวหนาสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน หรือหัวหนาสวนงานทรัพยากรบุคคล หรือประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ทางโทรศัพทหรือทาง e-mail   

 ในปท่ีผานมา บริษัทไมไดรับแจงเบาะแสการกระทําความผิดแต

อยางใด ท้ังนี้ บริษัทไดกําหนดรายละเอียดเหลานี้ไวในนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการว าดวยการใหขอมูลการกระทําผิดและการทุจริตและ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

 

หมวดที่ 4 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

         บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ ท่ีตอง

แจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย  ผูถือหุน และหนวยงานท่ีเ ก่ียวของอยางถูกตอง 

ครบถวน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมดวยความโปรงใส  โดยบริษัทได

ดาํเนินการ 

 1. เปดเผยขอมูลรายงานทางการเงินและขอมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

กับธุรกิจและผลการดําเนินงาน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยงบ

การเงินจะตองผานการสอบทานหรือตรวจสอบจากผูสอบบัญชีวาถูกตอง

ตรงตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเปนยอมรับโดยท่ัวไป   

       1.1 งบการเงินของบริษัท ไดรับการรับรองโดยไมมีเง่ือนไขจากผูสอบ

บัญชี   

       1.2 ไมมีรายการระหวางกันกับบริษัทรวมที่อาจะทําใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญ  

  2. เปดเผยขอมูลแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 

One Report) ภายใน 3 เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบปบัญชีผานชองทาง

ตางๆ ไดแก เ ว็บไซดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผาน

ชองทางเว็บไซต ของบริษัท www.kslgroup.com  เพ่ือใหผูถือหุนและผู

ท่ีเก่ียวของอื่นๆ ไดทราบขอมูลอยางทั่วถึง นอกจากนี้ในเว็บไซตของ

บริษัท ยัง มีการนํา เสนอข าวตา ง ๆ ท่ีเ ก่ียวของกับบริ ษัท และ

อุตสาหกรรม เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ     

  3. ในรอบปที่ผานมา บริษัทมิไดถกูสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด

หลักทรัพยฯ ดําเนินการเนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตาม

ขอกําหนด ท้ังนี้ บริษัทไดมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ

เปดเผยขอมูลผานการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก 

 4. บริษัทเปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดยอย รวมท้ังขอมูลจํานวนคร้ังท่ีกรรมการบริษัทแต

ละคนเขารวมการประชุม นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและ

ผูบริหาร นโยบายการกํากับดูแลโดยสรุป นโยบายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม

และสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด จรรยาบรรณธุรกิจโดย

สรุป ประวัติการอบรมกรรมการไวในแบบแสดงแสดงรายการขอมูล

ประจําป (แบบ 56-1 One Report) แลว  

 5. จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ

รายงานทางการเงินแสดงควบคูไปกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงาน

ประจําป ซึ่งมีเน้ือหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการ

รายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวนตามมาตรฐานการบัญชี  

โดยรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่

บริหาร 

 6. เปดเผยขอมูลในเว็บไซตของบริษัทเก่ียวกรรมการและ

ผูบริหาร ประกอบไปดวย ช่ือ อายุ  เพศ ตําแหนง ประวัติการศึกษา 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ประสบการณทํางาน และภาพถาย รวมถึง

ขอมูลองคกร  โครงสรางการถือหุน  โครงสรางคณะกรรมการ วิสยัทัศน 

ภารกิจ ธุรกิจและผลิตภัณฑ นโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ ขอมูล นักลงทุน  

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสังคม รายงานประจําป งบการเงิน และ

ขาวสารท่ีบริษัทเผยแพรโดยมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  7. คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑใหกรรมการของ

บริษัทฯ และผูบริหารระดับสูง ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนเอง

และบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และกาํหนดใหมกีารทบทวน

รายงาน ฯ ภายในเดือนตุลาคมของทุกป และ/หรือทุกคร้ังท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงขอมูล โดยใหสงรายงานถึงฝายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 

วันทําการ    
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8. บริษัทไดตระหนักถงึความสําคัญในการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ

แกผูลงทุนเพ่ือใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ชัดเจน 

และโปรงใส บริษัทไดจัดต้ังหนวยงานเฉพาะขึ้นเพื่อทําหนาท่ีในการ

ตดิตอส่ือสารและใหขอมูลกับผูถือหุน นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห 

โดยสามารถติดตอไดท่ี email: ir@kslgroup.com  หรือติดตอท่ี 

 1. นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ   

 หมายเลขโทรศัพท 02-642-6230 

 *เขารับตําแหนง วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

           Email: Isares@kslgroup.com 

 2. นางสาวนพรัตน บุระประโคน   

 หมายเลขโทรศัพท 02-642-6230   

 Email: nopparat@kslgroup.com 

 เพ่ือใหเกิดความเขาใจในธุรกิจของบริษัทไดดีขึ้นและสามารถ

นําไปถายทอดตอนักลงทุนท่ีสนใจได บริษัทจึงจัดทําแผนงานนักลงทุน

สัมพันธประจําป โดยมีการประชุมนักวิเคราะห (Analyst Meeting) ทุก

ไตรมาส ณ หองประชุมของบริษัทฯ 

 

 
 

หมวดที่ 5 : บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

           คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในเร่ืองความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวนได

เสีย   

 1. โครงสรางของคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ

จํานวน 21 คน โดยเปนกรรมการอิสระจํานวน 7 คนที่ปราศจาก

ความสัมพันธทางธุรกิจหรือความสัมพันธอ่ืนใด อันอาจมีอิทธิพลตอการ

ใชดุลพินิจอยางเปนอิสระ 

บริษัทอยูในระหวางดําเนินการพิจารณาแตงต้ังผูมีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพ่ือดํารงตาํแหนงแทนกรรมการอิสระท่ีวางหน่ึงคน 

  2. ประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระ ซ่ึงไมเปน

บุคคลเดียวกับกรรมการผูจดัการ  

2.1 นโยบายความหลากหลายของกรรมการ  

      คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดนโยบายความหลากหลาย

ของกรรมการที่ตองสรรหา สําหรับผูท่ีจะมาทําหนาท่ีเปนกรรมการโดย

พิจารณาจากทักษะ ความรู ประสบการณ ท่ีจําเปนอยางย่ิงตอธุรกิจ ที่ยัง

ขาดอยูในคณะกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะ

ดาน โดยไมไดจํากัดเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ท่ีจะมาทําหนาที่เปน

กรรมการแตอยางใด เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเขมแข็งย่ิงข้ึน 

และสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ รายละเอียดของประวัติ 

คุณวุฒิ ประสบการณ  การถือหุน  (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 

ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท) และมีกรรมการที่

ไมไดเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหารอยางนอยหนึ่งคน ที่มีประสบการณใน

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัทฯ 

 2.2 จํานวนปที่ดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท  

         กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และ

สามารถไดรับเลือกเขามาเปนกรรมการใหมได บริษัทฯไมมีขอหามการ

แตงต้ังกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการ

ใหม  

2.3 วาระการดํารงตําแหนงติดตอกันของกรรมการอสิระ  

         กรรมการอิสระมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวน

กรรมการทั้งหมดและมีจํานวนอยางนอยสามคน มีวาระการดํารง

ตําแหนงติดตอกันไดไมเกินสามวาระหรือไมเกินเกาปแลวแตระยะเวลาใด

จะนานกวา  แตหากคณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรใหกรรมการอิสระ

รายใดท่ีดํารงตําแหนงติดตอกันมาครบสามวาระหรือเกาปดํารงตําแหนง

ตอไป ก็ใหคณะกรรมการบริษัทฯขยายระยะเวลาการดํารงตําแหนงของ

กรรมการอิสระออกไปไดตามที่เห็นสมควร  

2.4 การกําหนดจาํนวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไปดํารง

ตําแหนงกรรมการ  

      กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวาเพ่ือใหกรรมการมี

เวลาอยางเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทฯไดดี และการเปน

กรรมการในบริษัทอ่ืนตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ

ของบริษัทฯ กรรมการไมควรดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน ปจจุบันน้ี ไมมีกรรมการท่ีรายงาน

วาเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน 

2.5 การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝาย

จัดการ  

      หน าที่ ข อ ง คณะ กร รม กา รต าม ท่ี ระ บุ ไ ว ใ น ก ฎ บั ต ร

คณะกรรมการเปนไปตามหลักการที่กําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแล

กิจการ หมวดท่ี 5 กลาวคือภารกิจการกํากับดูแลใหบริษัทฯมีการบริหาร

จัดการท่ีดีและสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน อํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการบริษัทฯจึงไมไดกาวลวงการดําเนินกิจการตามปกติของ

ฝายจัดการ แมกฎบัตรคณะกรรมการจะระบุอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการ

เห็นชอบหรืออนุมัติเร่ืองตางๆไว แตอํานาจดังกลาวก็มีขอบเขตตามที่

คู มื อ อํ านาจดํ าเ นินการของบ ริ ษัทฯระบุ ไ ว ในแตละกรณี ท้ัง น้ี  

คณะกรรมการเปนผูอนุมัติคูมืออํานาจดําเนินการนี้  

 นอกจากนั้น นโยบายการกํากับดูแลกิจการยังไดกําหนด

สถานะและอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการ

ผูจัดการใหญไวแตกตางกันชัดเจน อีกทั้ง ประธานกรรมการบริษัทฯตอง

ไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการใหญดวย   
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2.6 การกําหนดนโยบายการเปนกรรมการในบริษัทหรือองคกรอ่ืนๆ

ภายนอกของกรรมการผูจัดการใหญและผูบริหาร  

      การเปนกรรมการในบริษัทหรือองคกรอื่นๆที่บริษัทฯรวม

ลงทุนหรือในฐานะตัวแทนของบริษัทของกรรมการผูจัดการใหญหรือ

ผูบริหาร ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งน้ีคณะกรรมการ

บริษัทฯอาจมอบหมายใหกรรมการผูจัดการใหญเปนผูอนุมัติใหผูบริหาร

ไปเปนกรรมการในบริษัทหรือองคกรดังกลาวไดตามความเหมาะสม 

 3. ตามขอบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจําปทุก

คร้ัง ใหกรรมการจํานวนหน่ึงในสามออกจากตําแหนง ถาจํานวน

กรรมการแบงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับหนึ่งใน

สาม ดัง น้ัน กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน ง 3 ป  ในกรณีที่

คณะกรรมการท้ังชุดครบวาระ หากยังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการชุด

ใหม ใหคณะกรรมการชุดเดิมยังคงทําหนาท่ีตอจนกวาจะมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการชุดใหมเขามาแทน  

 4. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยโดย

กําหนดคุณสมบัติ หนาท่ีความรับผิดชอบและระยะเวลาดํารงตําแหนงไว

ในกฎบัตรหรือประกาศแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด ซ่ึงไดแก  

 4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 4.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   

 4.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

 4.4 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

           ท้ังน้ี บริษัทไดมอบหมายใหสํานักบริหารความเส่ียงรวมกับ

คณะทํางานดานการบริหารความเสี่ยงและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

ทําหนาที่ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่นโดยใชหลักเกณฑ

ของ COSO-ERM และติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอรรัปชั่นตาม

เกณฑการประเมินตนเองที่เคยรับการประเมิน โดยประสานงานกับผู

ปฏิบัติของทุกหนวยงานและสํานักตรวจสอบภายใน รวมทั้งดําเนิน

กิจกรรมตางๆ เพ่ือส่ือสารและสรางความเขาใจในการปฏิบัติตาม

นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยาง

ตอเนื่อง และบริษัทมีแนวทางขยายผลไปยังผูมีสวนไดเสียใหเขามาอยูใน

แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตใหมากขึ้น

เปนลําดับ 

           ในดานการดําเนินการตามระบบงานตางๆ ท่ีเก่ียวของนั้น 

บริษัทมอบหมายใหสํานักบริหารความเส่ียง จัดทําประเมินความเส่ียง

จากการทุจริตคอรรัปช่ันโดยใชหลักเกณฑของ COSO-ERM และจัดทํา

คูมือการบริหารความเส่ียงดานทุจริต เพ่ือใหเปนแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน

เก่ียวกับการกํากับดูแล ควบคุม ปองกันและติดตามความเส่ียงจากการ

ทุจริตคอรรัปชั่น และเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาพนักงานไดปฏิบัติตาม

นโยบายและแนวทางการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางมีประสิทธิผล 

บริษัทจึงกําหนดใหสํานักบริหารความเสี่ยง ติดตามและสรุปผลการ

ติดตามงานอยางสมํ่าเสมอ และสํานักตรวจสอบภายในทําหนาที่สอบ

ทานประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและมาตรการ

ควบคุมเพิ่มเติม ซ่ึงกําหนดไวในแผนการสอบทานประจําปของสํานัก

ตรวจสอบภายใน 

         ป 2565 บริษัทไดดําเนินกิจกรรมตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่

สําคัญ ดังน้ี 

 1. จัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจ เร่ืองนโยบายตอตานการ

ทุจริตคอร รัปชั่นผานงาน KSL CG & Anti-Corruption Week 2022 

ภายใตธีม “KSL กับเสนทางสูความย่ังยืน” ในรูปแบบงานออนไลนและ

ออนไซต     

 2 . การมอบปายประชาสัมพันธ เ ร่ืองการตอตานทุจริต

คอรรัปช่ันใหกับทุกโรงงานของบริษัทฯ เพ่ือเปนการสื่อสารนโยบายการ

ตอตานทุจริตคอรรัปชั่นตอบุคคลภายนอก   

 3 . การจัดใหมีการประเ มินความเ ส่ียงด านการ ทุจ ริต

คอรรัปช่ัน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดวิเคราะหความเสี่ยงของตนเอง และนํา

ผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น 

 4. การเผยแพรนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันและคูมือ

มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ในเว็บไซตของบริษัทฯ และ

เว็บไซตภายใน ( Intranet) เ พ่ือใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับรับทราบ และยึดถือเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน 

5. การจัดประชุมรวมกับคูคาประจําปรวมกับฝายจัดซื้อ เพ่ือ

ส่ือสารนโยบายดานการจัดซ้ือจัดจาง นโยบายการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น และการดําเนินการของบริษัทฯ เก่ียวกับพรบ. คุมครองขอมูล

สวนบคุคล  

      6. เพ่ือความโปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่  

กรรมการสวนใหญในคณะกรรมการชุดยอยเปนกรรมการอิสระ และ

ประธานคณะกรรมการชุดยอยเปนกรรมการอิสระ  นอกจากน้ี เพ่ือให

การทําหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง 

ประธานคณะกรรมการ จะไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการ

ชุดยอย  ท้ังน้ี คณะกรรมการชุดยอยมีวาระ 3 ป ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

ครบวาระ หากยังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการชุดใหม ใหคณะกรรมการ

ชุดเดิมยังคงทําหนาท่ีตอจนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการชุดใหมเขา

มาแทน และในกรณีท่ีกรรมการหมดวาระในคณะกรรมการบริษัท และ

ไมไดรับการคัดเลือกใหเขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีก จะทําให

วาระของกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยหมดวาระลงตาม ท้ังน้ี หาก

มีกรรมการเพ่ิมใหมระหวางปในกรรมการชุดยอย ใหกรรมการนั้นมีวาระ

การดํารงตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการชุดยอยเดิม 

7. คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการ

ท่ีบริษัทอื่นของกรรมการ ตามระเบียบขอบังคับของบริษัทที่วา กรรมการ

บริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือ

หุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของ

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพ

อยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมได เวนแต



                                                                            รายงานประจําป 2565 :  บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 

56-1 One Report  

65 

 

จะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงต้ัง  โดยนโยบาย

ดังกลาว ทางคณะกรรมการไดกําหนดใหใชกับผูบริหารระดับสูงของ

บริษัทดวย   

 8. บริษัทไดกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย 

แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท  โดยทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจ

ทุกปกอนที่จะเร่ิมจดัทํากลยุทธและแผนดําเนินงาน ตลอดจนกํากับดูแล

ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่

กําหนดไว รวมท้ังจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยบริษัท

ได มีการกําหนดแผนกลยุทธระยะส้ัน และระยะยาวในการพัฒนา

โครงการและมีการลงทุนอยางตอเน่ือง พรอมกับการสงเสริมและพัฒนา

สังคมโดยเปนผูประกอบการที่มีจรรยาบรรณ  ตามวิสัยทัศนท่ีวางไว

คณะกรรมการจะไดรับทราบและติดตามผลการดําเนินงานตามกลยุทธ

ในแตละไตรมาสเมื่อฝายจัดการนําเสนอผลการดําเนินงานรายไตรมาส

และรายงานการเงิน 

9. คณะกรรมการบริษัทมีการจัดทําคูมือนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการ และคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  โดยตระหนักถึง

ความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอผู มีสวนไดเสียทุกฝาย ภายใตกรอบของ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารองคกร 

ดําเนินการใดๆดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผู

ถือหุน และยึดมั่นในหลักการดําเนินธุรกิจดวยความจริงใจและซื่อสัตย

สุจริต มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ การดําเนินงาน และการ

ประเมินผล ตลอดจนการดําเนินงานและการกํากับดูแลเร่ืองการบริหาร

ความเส่ียงอยางโปรงใส ตรวจสอบได 

10. คณะกรรมการบริษัทมีการจัดทําคูมือนโยบายการให

ขอมูลการกระทําผิดและการทุจริต เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

การสอบสวนการกระทําผิดและทุจริต การใหขอมูลการกระทําผิดและ

ทุจริต การลงโทษผูกระทําผิด การคุมครองผูใหขอมูล 

11. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการเปน

ผูอนุมัติ นโยบายการบริหารความเส่ียงฉบับปจจุบันไดประกาศใชเม่ือ

วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2560 และจัดใหมีระบบควบคุมภายในและระบบ

บริหารความเส่ียงท้ังความเส่ียงหลัก (Key Risk) และความเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึง

บริษัทฯไดเปดเผยในรายงานประจําป โดยจะมีการทบทวนอยางนอยป

ละ1 คร้ัง   

 12. หนาท่ีประการหน่ึงของคณะกรรมการตามกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทฯ คือดูแลและปฏิบัติไมใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนระหวางกรรมการ ผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ  

คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน โดยผานการกล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ใน

หัวขอท่ีเปนรายการระหวางกัน ตามขอกําหนด และวิธีการของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริษัท จะเปนไปตามขนาดของรายการตามขอกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ ท้ังนี้ ผูมีสวนไดเสียในรายการที่จะทํา จะไมมีสวน

รวมในการตัดสินใจ  นอกจากน้ี มีการเปดเผยขอมูลถูกตองครบถวนใน

รายงานประจําปและแบบ 56-1 ท้ังน้ี หนาท่ีและการปฏิบัติดังกลาว

เปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูล

และความโปรงใส และแนวปฏิบัติตามนโยบายฯท่ีกําหนดไว 

13. การบริหารงานและระบบการควบคุมภายในท่ีดีมี

ประสิทธิผล เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

พรอมท้ังมีขอมูลท่ีสมบูรณและเชื่อถอืได มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ

ขอบังคับอยางถูกตอง รวมท้ังการใชทรัพยากรของบริษัทเปนไปอยาง

ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลปองกันระวังรักษา

ทรัพยสินของบริษัท โดยบริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายในเพ่ือทํา

หนาท่ีวิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินผลใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจการตางๆ ของบริษัท และมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อทําหนาท่ีสอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน 

(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล หนวยงานดังกลาวมีความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติหนาท่ีขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนความ

เหมาะสมและความเพียงพอของระบบปละ1 คร้ัง และคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีการใหความเห็นเร่ืองความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ไวในรายงานประจําป 

14. การบริหารความเส่ียง อยู ในความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงในการจัดใหมีระบบการบริหารความ

เส่ียงครอบคลุมท้ังองคกร โดยจะมีการทบทวนความเพียงพอของระบบ

และประสิทธิผลของการจัดการอยางนอยปละ 1 คร้ัง รวมถึงการจัดใหมี

สัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติ 

 

หมวดที่ 6 : การใหขอมูลการกระทําผิดและการทุจริต 

   ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ บริษัทจัดใหมีชองทางการ

แจงเบาะแสหรือขอมูลการกระทําผิดและการทุจริตหรือการรองเรียนที่

หลากหลาย เพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ

ตรวจสอบ การระงับยับย้ัง และการปองกันการกระทําผิดหรือทุจริต หรือ

การรองเรียนเพ่ือไดรับการเยียวยาแกไข 

ชองทางการใหขอมูลและกระบวนการ  

 1. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตวามี

การกระทําผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเก่ียวของกับบริษัทฯหรือบริษัทใน

กลุม ตองแจงใหผูบังคับบัญชาตนสังกัด ต้ังแตระดับผูจัดการทราบโดย

ทันที ไมวาดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร หากไมไดรับการพิจารณาให

แจงตอ ผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ตามแบบการใหขอมูลพบเห็นการ

กระทําผิดและการทุจริต ทั้งน้ี พนักงานไมควรท่ีจะดําเนินการสอบสวน 

หรือซักถามใดๆ เก่ียวกับการกระทําท่ีสงสัยดวยตนเอง 

 2. หากอยูในสถานการณที่ไมเหมาะสมหรือไมสะดวกใจที่

จะแจงตอผูบังคับบัญชาดังกลาว หรือสงสัยวาผู บังคับบัญชา หรือ
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ผูบริหารของบริษัทฯเก่ียวของกับการกระทําผิด พนกังานสามารถเลือกที่

จะแจงผานชองทาง ดังน้ี 

 2.1 ผูจดัการสํานักตรวจสอบภายใน  โทร 02-642-6092 ตอ 

127 หรือ e-mail: ia@kslgroup.com    

หรือ chartchai@kslgroup.com   

 2.2 ผูจดัการฝาย-งานบริหารทรัพยากรบุคคล สนญ.โทร 02-

642-6092  ตอ 969  

หรือ e-mail: hr@kslgroup.com   

 2.3 สง e-mail มาท่ี ia@kslgroup.com   ใน Intranet ของ

บริษัทฯ  

 2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการ

ของบริษัทฯ ตามท่ีอยูดังน้ี               

    บริษัท นํ้าตาลขอนแกนจํากัด (มหาชน) 503 อาคารเค.

เอส.แอล.ทาวเวอร ชั้น 22 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราช

เทวี กรุงเทพฯ 10400 

       หรือ e-mail: secretary@kslgroup.com 

 3. เมื่อบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ขางตนไดรับแจงวามีการ

กระทําผิดหรือการทุจริตตองรายงานตอสํานักตรวจสอบภายในทันท ี

 4. สํานักตรวจสอบภายใน มีหนาที่จัดทําทะเบียนรับเร่ือง

รองเรียน และตองจัดทํารายงานสรุปการรับเร่ืองการแจงขอมูลการ

กระทําผิด ใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคร้ังตอไป  

 5. สํานักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบื้องตนวาการกระทํา

ผิดเกิดข้ึนในหนวยงานใด และใหสงเร่ืองรองเรียนไปยังหนวยงานน้ันเพ่ือ

ดําเนินการสอบขอเท็จจริงตอไปและติดตามผลการดําเนินการของ

หนวยงานท่ีรับเร่ืองไปน้ันเปนระยะ 

 6. การสอบขอเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษทางวินัย 

และการดาํเนินคดีทางกฎหมาย ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการน้ันๆ  

  7. เม่ือการพิจารณาเร่ืองรองเรียนเสร็จส้ิน ใหหนวยงานท่ีเปน

ผูดําเนนิการแจงผลการดําเนินการตอสํานักตรวจสอบภายในเพ่ือรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคร้ังตอไป 

 

การคุมครองผูใหขอมูล 

 1. บริษัทฯ จะไมเลิกจาง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขูวาจะ

ดําเนินการตางๆ จากการที่พนักงานใหขอมูลการกระทําผิด หากผูใด

กระทําการฝาฝนดังกลาว จะถูกลงโทษทางวินัย 

 2. บริษัทฯ จะปองกันไมใหมีการขมขู คุกคาม พนักงานผูให

ขอมูลการกระทําผิด รวมถึงผูท่ีใหความรวมมือหรือความชวยเหลือใน

การสอบสวนดวยเจตนาสุจริต 

 3. บริษัทฯ จะใหความคุมครองเพ่ิมเติมเปนพิเศษตามความ

เหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความรายแรงและความสําคัญของ

เร่ืองรองเรียน ในกรณีท่ีผูรองเรียนถูกขมขู คุกคาม ใหรายงานตอ

กรรมการผูจัดการใหญ เพ่ือส่ังการใหสายงานทรัพยากรบุคคลจัดหา

มาตรการการคุมครองผูใหขอมูลท่ีเหมาะสมแกกรณี 

 4. กรณีพนักงานแจงเร่ืองรองเรียนหรือใหขอมูลการกระทํา

ผิดดวยเจตนาสุจริต แมวาบริษัทฯจะไมพบการกระทําผิดตามท่ีได

รองเรียน บริษัทฯจะไมดําเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ใหขอมูล 

อยางไรก็ตามหากผลการสอบสวนพบวาเร่ืองรองเรียนไมมีมูลความจริง

และไดทําดวยเจตนาหรือจงใจใหเกิดผลเสียหายแกบุคคลอ่ืนหรือให

ขอมูลเท็จ บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการลงโทษพนักงานท่ีใหขอมูล

ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน รวมท้ังพิจารณาดําเนินคดีตาม

กฎหมาย 

 

6.2 จรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกิจ 

       คณะกรรมการบริษัทไดจัดทําจรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจ ซ่ึงใช บังคับกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 

ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีกระทําการในนามของบริษัท โดยเร่ิมใชบังคับ

ต้ังแตป 2557 และมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ และ สอดคลองกับ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ กับ การประเมินโครงการสํารวจการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 โดยครอบคลุมเร่ืองตาง ๆ เชน ขอมูล

ความเปนสวนตัว สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพ อนามัย ความ

ปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม ความขัดแยงทาง

ผลประโยชน การใชขอมูลภายใน การควบคุมภายใน การเปดเผยขอมูล 

การทุจริตคอรรัปชั่น ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหลักมาตรฐานสากล 

       นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณใน

การดําเนินธุรกิจ ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการ

ขอมูลประจาํป (แบบ 56-1 One Report)  

 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคญัของนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และระบบการกํากับดูแลกิจการในรอบปท่ีผานมา 

บริษัทไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance Policy ) โดยอางอิงจากหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป  2560 (‘CG Code”) ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการไดพิจารณาพบวาบริษัทไดนําหลักปฏิบัติสวนใหญมา

ปรับใชแลวและนําเสนอคณะกรรมการรับทราบในหลักการ ในการ

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2564-2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 

อยางไรก็ตามสําหรับหลักปฏิบัติที่ยังไมเหมาะสม สําหรับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทน้ัน คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาและไดมีการ

ออกมาตราการทดแทนท่ีเหมาะสมและไดบันทึกไวเปนสวนหน่ึงของมติ

คณะกรรมการ เพ่ือใหมีการพิจารณาทบทวนเปนประจําทุกป         

 โดยป 2565 มีเร่ืองท่ีบริษัทยังไมไดปฏิบัติและมีมาตรการ

ทดแทนท่ีเหมาะสม  ดังตอไปนี้  

1. คณะกรรมการควรพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีเหมาะสม 

สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพโดยตองมีจํานวนกรรมการ
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ไมนอยกวา 5 คน และไมควรเกิน 12 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับขนาดประเภท

และความซับซอนของธุรกิจ  

- ปจจุบันบริษัทมีกรรมการจํานวน 20 คน โดยบริษัทเห็นวา

เปนจํานวนที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและความซับซอนเพ่ิมมากข้ึน 

อันจําเปนตองมีจํานวนกรรมการท่ีเพียงพอและมีความหลากหลายทาง

วิชาชีพเพ่ือที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือชวยกัน

กํากับดูแลการบริหารงานของบริษัทยอยซึ่งมีความหลากหลายและมีเปน

จํานวนมาก 

2. คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปใน

การดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวไมเกิน 9 ป  

- บริษัทไมไดกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปในการดํารง

ตาํแหนงของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระ 

ของบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และสามารถไดรับ

เลือกเขามาเปนกรรมการใหมได  บริษัทฯ ไมมีขอหามการแตงตั้ ง

กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการใหม 

กรรมการอิสระ มีวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกินสามวาระ

หรือไมเกินเกาปแลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา แตหากคณะกรรมการ

บริษัทฯ เห็นควรใหกรรมการอิสระรายใดท่ีดํารงตําแหนงติดตอกันมา

ครบสามวาระหรือเกาปดํารงตําแหนงตอไป ก็ใหคณะกรรมการบริษัทฯ

ขยายระยะเวลาการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระออกไปไดตามที่

เห็นสมควร  ถึงแมวากรรมการอิสระของบริษัทจะดํารงตําแหนงเกิน 9 ป 

แตก็ยังวางตนเปนอิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัท

ไดอยางเหมาะสม สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี  จากการสั่งสม

ความรูความเขาใจในกิจการของบริษัทและบริษัทยอยท่ีมีความเก่ียวของ

กันในหวงโซอุปทาน และตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  

3. คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดใหมีท่ีปรึกษาภายนอกมาชวยใน

การกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางนอยทุกๆ 3 ป และเปดเผย การ

ดาํเนินการดังกลาวไวในรายงานประจําป  

- บริษัทยังไมไดจัดใหมีท่ีปรึกษาภายนอกมาชวยในการกําหนด

แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการที่ควรใหมีอยางนอยทุกๆ 3 ป  แตคณะกรรมการบริษัทฯ

กําหนดใหมีการจัดทําแบบประเมินตนเองซ่ึงนําแบบของตลาดหลักทรัพย

มาปรับใชกับบริษัท ไดแก (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้ง

คณะ Self-assessment Form of the Board of Directors (2) แบบ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย Self-evaluation Form of 

sub-committees ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ ย ง  

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (3) แบบประเมินตนเองของกรรมการ

เปนรายบุคคลSelf-evaluation Form of individual directors เพ่ือให

กรรมการไดรวมกันทบทวนการทํางาน แกไขปญหาและอุปสรรค รวมถึง

พิจารณาผลงานเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานในปท่ีผานมา และหา

แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการทํางานของคณะกรรมการ

บริษัทในปตอๆ ไป  

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 

คณะกรรมการบิษัทในการประชุมคร้ังท่ี 7/2564-2565 เมื่อ

วันท่ี 9 กันยายน 2565 ไดพิจารณาทบทวนและเห็นชอบใหใชนโยบาย

รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของ 

บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ที่ครอบคลุมดาน

ตางๆท่ีสําคัญ และเก่ียวของกับผูมีสวนไดเสียท้ังภายในและภายนอก

บริษัทฯ ตลอดจนสังคมโดยรวม โดยการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบ

ตอสังคมน้ีไดครอบคลุมประเด็นหลัก (core subjects) 7 ประการใน

มาตรฐาน ISO 26000 กับได กําหนดหัวขอเพ่ิมเติมตามที่บ ริ ษัทฯ

เห็นสมควร รวมเปนนโยบาย 9 ประการ ดังตอไปน้ี 

1. การประกอบกิจการภายใตจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและหลัก

ธรรมาภิบาล 

 1.1 บริษัทฯ มุงเนนท่ีจะประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย

สุจริต เปนธรรม มีจรรยาบรรณ และต้ังมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย 

จริยธรรมในการประกอบการคา และหลักการแขงขันทางการคาท่ีเปน

ธรรม ชําระภาษีอากรอยางถูกตองตรงตอเวลา ท้ังนี้ บริษัทฯ สงเสริม

และปลูก จิตสํา นึกให บุคลากรของบริ ษัทฯ ในทุกระดับชั้ น เห็น

ความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคมดวย 

 1.2 บริษัทฯ ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลหรือการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ดวยความรับผิดชอบ

ตอผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุน

อยางเทาเทียมกัน ใหขอมูลอยางเพียงพอตอการตัดสินใจในการลงทุน 

หรือที่เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของบริษัทฯ และจะไมนําขอมูล

ภายในไปเปดเผยกับบุคคลใดๆ อันจะกอใหเกิดความเสียหายหรือความ

เสียเปรียบตอผูถือหุน มีการจัดการและการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

และผูบริหารที่โปรงใส ตรวจสอบได มีการจัดทําและเปดเผยขอมูล

รายงานทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง 

ครบถวน และทันเวลา ตามรูปแบบที่เปนมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยท่ัวไป  

 2. การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

           บริษัทฯ บริหารกิจการบนพ้ืนฐานความโปรงใส มีจริยธรรม 

และปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบนหรือผลประโยชนอันไม

สมควรกับเจาหนาท่ีของรัฐหรือภาคเอกชน บริษัทฯ ไดกําหนดโครงสราง

องคกรใหมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสาย

การบังคับบัญชาในแตละหนวยงานใหมีความชัดเจน เพื่อใหมีการถวงดุล

อํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม ใน

การน้ี บริษัทฯไดจัดทําคูมือมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ที่

ประมวลนโยบาย จรรยาบรรณ ระเบียบ ขอบังคับ และขั้นตอนปฏิบัติ

ตางๆ ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติ 

ในป 2557 บริษัทฯ ไดแสดงเจตนจํานงแนวแนในการการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นโดยไดประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ
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ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจ ริต (Collective Action 

Coalition Against Corruption : CAC)  และ ได รับการรับรอ ง เป น

สมาชิก CAC ตอเนื่องเปนสมัยที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2562 มีอายุการ

รับรองอีกสามป ซ่ึงจะครบกําหนดในเดือนธันวาคม 2565   ทั้งน้ี สํานัก

บริหารความเสี่ยงดําเนินการย่ืนเอกสารตออายุการรับรองสมัยท่ี 3 ใน

เดือนกันยายน 2565 เปนท่ีเรียบรอยแลว 

 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิ

มนุษยชน โดยการปฏิบัติตอผู ท่ีมีสวนเก่ียวของไมวาจะเปนพนักงาน 

ชุมชน และสังคมรอบขางดวยความเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย 

คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพท่ีเทาเทียมกัน ไมละเมิดสิทธิข้ัน

พ้ืนฐาน และไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเร่ืองของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 

ภาษา สีผิว เพศ อาย ุการศึกษา สภาวะทางรางกาย หรือสถานะทางสังคม 

รวมถึงการดูแลไมใหบริษัทฯ เขาไปมีสวนเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน เชน การใชแรงงานเด็ก การใชแรงงานบังคับ และการคุกคามทาง

เพศ เปนตน นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดสงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชน โดยจัดใหมีการมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็น และชองทางในการรองเรียนสําหรับผูท่ีไดรับความเสียหายจากการ

ถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดําเนินการ

เยยีวยาแกผูไดรับความเสียหาย 

 บริษัทฯ ไดอบรมหรือเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน

และปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม อันเปนปจจัยท่ีจะชวยเพ่ิม

มูลคาของกิจการและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันและการ

เจริญเติบโตอยางย่ังยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดกําหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

4.1 เคารพสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงานและหลักสิท ธิ

มนุษยชน  

4.2 จัดใหมีกระบวนการจางงาน และเง่ือนไขการจางงานเปนธรรม 

รวมถึงการกําหนดคาตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดี

ความชอบภายใตกระบวนการประเมินผลการทํางานที่เปนธรรม  

4.3 สงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการจัดอบรม สัมมนา 

ฝกอบรม รวมถึงสงบุคลากรเขารวมสัมมนา และฝกอบรมวิชาการดาน

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือพฒันาความรู ความสามารถศักยภาพของบุคลากร 

รวมถึงปลูกฝงทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทํางานเปนทีม

แกบุคลากร 

4.4 จัดใหมีสวัสดิการดานตางๆ สําหรับพนักงานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

เชน ประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนตน และนอกเหนือจากที่

กฎหมายกําหนด เชน ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เปนตน 

รวมถึงการใหเงินชวยเหลือประเภทตางๆ แกพนักงาน เชน ทุนการศึกษา

แกบุตร และเงินชวยฌาปนกิจ เปนตน  

4.5 จัดใหมีบริการตรวจสุขภาพประจําปแกบุคลากรทุกระดับชั้นของ

บริษัทฯ โดยพิจารณาจากปจจัยความเส่ียงตามระดับ อายุ เพศ และ

สภาพแวดลอมในการทํางานของแตละบุคคล 

4.6 ดําเนินการใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย และมีสุขอนามัย

ในสถานท่ีทํางานที่ดี โดยจัดใหมีมาตรการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และ

เสริมสรางใหพนักงานมีจิตสํานึกดานความปลอดภัย รวมถึงจัดการ

ฝกอบรม และสงเสริมใหพนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่

ทํางานใหถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยูเสมอ 

4.7 เปดโอกาสใหพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือรองเรียน

เก่ียวกับปฏิบัติอยางไมเปนธรรมหรือการกระทําท่ีไมถูกตองในบริษัทฯ 

รวมถึงใหการคุมครองพนักงานท่ีรายงานเร่ืองดังกลาว 

 5. ความรับผิดชอบตอลกูคา 

 บริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะพัฒนาสินคาของบริษัทฯ เพื่อความพึง

พอใจและประโยชนสูงสุดของลูกคาและยึดมั่นในการปฏิบัติตอลูกคาดวย

ความรับผิดชอบ และความซ่ือสัตย ภายใตนโยบายดังนี ้

5.1 บริษัทฯ คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินคาเปนสําคัญ โดย

บริษัทฯ มุงเนนท่ีการใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ การผลิตท่ีมีมาตรฐาน และ

การปรับปรุงคุณภาพสินคาอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหลูกคาไดรับสินคาท่ีมี

คุณภาพ ถูกสขุลักษณะอนามัย และไดรับความพึงพอใจสูงสุด  

5.2 บริษัทฯ คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคา และมุงมั่นท่ีจะใหลูกคา

ได รับสินค า ท่ี มี คุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและ

กฎระเบียบขอบังคับดานความปลอดภัยในระดับสากล  

5.3 บริษัทฯ ยึดม่ันในการตลาดที่เปนธรรม โดยการดําเนินการใหลูกคา

ไดรับขอมูลเก่ียวกับสินคาของบริษัทฯ ท่ีถูกตอง ไมบิดเบือน คลุมเครือ 

หรือโฆษณาเกินจริง เพ่ือใหลูกคามีขอมูลท่ีถูกตองและเพียงพอในการ

ตัดสินใจ  

5.4 บริษัทฯ จัดใหมีระบบลูกคาสัมพันธเพ่ือใชในการส่ือสารติดตอกับ

ลูกคา รวมถึงการรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง

รวดเร็ว 

5.5 บริษัทฯ จะรักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ และจะไมใชขอมูล

ดังกลาวไปใชในทางท่ีมิชอบ 

6. ความรับผดิชอบตอคูคา เจาหน้ี คูแขง 

 บริษัทฯ จะยึดถือขอปฏิบัติทางสัญญาที่เปนธรรมกับคูคา 

ปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีกําหนดไว เคารพตอ

สิทธิในทรัพยสินหรือกรรมสิทธ์ิของคูคา ไมเอารัดเอาเปรียบตอคูคา และ

สงเสริมใหคูคาดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมรวมกับบริษัทฯ 

 บริษัทฯปฏิบัติตามขอตกลงที่มีกับเจาหน้ีในดานตางๆ ใน

กรณีท่ีบริษัทฯไมสามารถชําระหนี้ตามกําหนดได บริษัทฯจะแจงเจาหนี้

เพ่ือรวมกันหาทางแกไข 

 บริษัทฯดําเนินการแขงขันทางธุรกิจอยางเปนธรรม ไมใชวิธี

กลั่นแกลง กีดกัน หรือดําเนินการใดๆท่ีตองหามตามกฎหมายเพ่ือมิให

เกิดการแขงขันอยางเปนธรรม 
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7. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคมในการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและหลีกเล่ียงการทําลายสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ 

ดําเนินการและควบคุมใหการผลิตสินคาของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด บริษัทฯ 

ยังดาํเนินกิจการภายใตแนวคิดการใสใจและรักษาส่ิงแวดลอมโดยมุงเนน

ดแูลและพัฒนากระบวนการผลติและเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรกับธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม สรางมาตรการปองกันไวกอนในการดําเนินงานที่อาจ

สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอการใช

ทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยการลด (reduce) การ

ใชเพียงเทาท่ีจําเปน การนํากลับมาใชใหม (reuse) และการหมุนเวียน 

(recycle)  ในสวนของของเสีย (waste) บริษัทฯลดหรือขจัดหรือนําไปใช

ประโยชนซ่ึงของเสียท่ีออกจากกระบวนการผลิตอยางรับผิดชอบและมี

ประสิทธิภาพ  

8. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม

เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและตอบแทนคืนสูสังคมอยาง

แทจริง ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการใหความชวยเหลือและพัฒนา

สังคม โดยใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ กับชุมชนโดยรอบในพ้ืนที่ที่

บริษัทฯ เขาดําเนินธุรกิจตามควรแกกรณี สงเสริมแรงงานทองถ่ินใหมี

โอกาสในการทํางานในองคกร เปดเผยขอมูลการดําเนินงานท่ีอาจสงผล

กระทบตอชุมชนท่ีองคกรต้ังอยู รวมท้ังตอบสนองตอเหตุการณที่มี

ผลกระทบตอชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษัทฯ 

ยังไดสงเสริมใหพนักงานของบริษัทฯ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอ

ส่ิงแวดลอมและสังคม และบริษัทฯจะรวมมือระหวางกลุมหรือเครือขาย

อ่ืนๆในการพัฒนาชมุชนหรือสังคมท่ีเปนเปาหมายในแตละป 

 

 

 

 

9. การสงเสริมนวัตกรรมท่ีตอบสนองความรับผิดชอบตอสังคม 

 บริษัทฯสงเสริมใหพนักงานคนคิดนวัตกรรมที่สามารถ

ตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมดานตางๆ ขางตน เชน การ

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การจัดการของเสีย การ

ควบคุมการปลดปลอยของเสีย เปนตน ท้ังน้ี นวัตกรรมที่นํามาใชอาจมี

ไดหลายระ ดับ ทั้ งที่ เปนการทํา ข้ึนใหม  (novelty)  การปรับปรุง 

( improvement)  การปรับแตง (adjustment/modification)  การ

เปล่ียน (alteration) เพ่ือใหเกิดผลที่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมาก

กวาเดิม และจะเปดเผยนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอมตามความเหมาะสม เพ่ือกระตุนใหผูประกอบการรายอ่ืน

พิจารณาดําเนินการหรือพัฒนาตอไป 

 

การติดตามและทบทวนนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินการโดย

คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเน่ือง บริษัทฯ จะดําเนินการ

ติดตาม ประเมิน และทบทวนโครงการตางๆ ท่ีไดสนับสนุนทั้งในปจจุบัน 

และจะพิจารณาโครงการความรับผิดชอบตอสังคมในอนาคต อยาง

รอบคอบ ตอเน่ือง และสม่ําเสมอ 
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โครงสรางการกํากับดแูลกิจการและขอมูลสําคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ 
 

7.โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ  

และขอมูลสําคัญเก่ียวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงานและอ่ืนๆ 

7.1 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการเปนดงันี้  
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คณะกรรมการบริษัท  

ณ วันท่ี 31ตุลาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทจาํนวน 20 คน ประกอบดวย   

1. นายมน ู   เลียวไพโรจน  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายจํารูญ   ชินธรรมมิตร  กรรมการ 

3. นายพรศิลป   แตมศิริชัย   กรรมการ 

4. นายสุขุม   โตการัณยเศรษฐ  กรรมการ 

5. นายธวัทชัย   โรจนะโชตกิุล  กรรมการ 

6. นางอินทิรา   สุขะนนิทร   กรรมการ  

7. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมติร  กรรมการ 

8. นายชลัช   ชินธรรมมิตร  กรรมการ 

9. นายสมชาย   ชินธรรมมิตร  กรรมการ 

10. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร  กรรมการ 

11. นายชนะชัย       ชุติมาวรพันธ     กรรมการ  

12. นายชาตรี   ชินธรรมมิตร  กรรมการ 

13. นายสมชาติ  ชินธรรมมิตร  กรรมการ 

14. นายธัชพงษ  ภากรศิริวงศ  กรรมการ 

15. นายตระการ  ชุณหโรจนฤทธ์ิ  กรรมการ  

16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ       บําเพ็ญบุญ   กรรมการอิสระ 

17. นายสิทธิ   ลีละเกษมฤกษ  กรรมการอิสระ 

18. นายวรภัทร   โตธนะเกษม  กรรมการอิสระ  

19. นางสาวนงลักษณ พินัยนิตศิาสตร  กรรมการอิสระ  

20. นางอัญชล ี    พิพฒันเสริญ    กรรมการอิสระ 

*หมายเหตุ บริษัทอยูในระหวางดําเนินการพิจารณาแตงต้ังผูมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหนงแทนกรรมการอิสระท่ีวางหนึ่งคน 

คณะกรรมการบริษัทท้ัง 20 คน ไมมีคุณสมบัติตองหาม ดังนี้ 

1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรพัยซ่ึงไดกระทําโดยทุจริต 

2. ไมมีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา  

 

7.2 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ  

7.2.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

           ปจจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการ

ท้ังหมดจํานวน 20 คน ซ่ึงประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

จํานวน 16 คน (รอยละ 80) ในจํานวนน้ีมีกรรมการอิสระจํานวน 6 คน 

(รอยละ 30) โดยมีกรรมการอิสระท่ีเปนผูหญิง 2 คน คณะกรรมการ

บริษัทมีหนาที่ดําเนินการจัดการและกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯตาม

กฎหมาย หลักเกณฑ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงคและขอบังคับของ

บริษัทฯ และปฎิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริตและ

ระมัดระวัง   

         คณะกรรมกา รบ ริ ษัทป ระกอบด วย บุคคล ซ่ึ ง มี ค วาม รู  

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เปนผูมีบทบาทสําคัญในการ 

กําหนดนโยบายและเปาหมายของบริษัท  โดยรวมกับผูบริหารระดับสูง 

วางแผนการดําเนินงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว ตลอดจนมีบทบาท 

 

 

สําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ ใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว  และ

ติดตามผลการดําเนินงานในแตละไตรมาส 

         ประธานกรรมการ และ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร มีหนาที่ความ

รับผิดชอบแยกตางหากจากกันและไมใชบุคคลเดียวกัน โดยประธาน

กรรมการมาจากการเลือกต้ังของกรรมการบริษัทและทําหนาท่ีเปน

ประธานในท่ีประชุมโดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให

เปนไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนใหกรรมการทุกทานมี

สวนรวมในการประชุม เชน ตั้งคําถามหรือขอสังเกตใหคําปรึกษาและให

ขอเสนอ แนะตอผูบริหารและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท แต

จะไมกาวกายในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ประธานเจาหนาที่

บริหาร ทําหนาท่ีบริหารจัดการกิจการของบริษัทและกํากับดูแลใหการ

ดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน มติ

คณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท 

และกฎหมายที่เก่ียวของ 
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7.2.2 ขอมูลคณะกรรมการและผูมีอํานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหนง 

1. นายมนู                      เลียวไพโรจน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายจาํรูญ        ชินธรรมมิตร กรรมการ 

3. นายพรศิลป        แตมศิริชัย กรรมการ 

4. นายสุขุม        โตการัณยเศรษฐ กรรมการ 

5. นายธวัทชัย        โรจนะโชติกุล กรรมการ 

6. นางอินทิรา        สุขะนินทร กรรมการ 

7. นางสาวดวงดาว            ชินธรรมมิตร  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

8. นายชลัช                      ชินธรรมมิตร  กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

9. นายสมชาย        ชินธรรมมิตร  กรรมการ 

10. นางสาวดวงแข            ชินธรรมมิตร กรรมการ 

11. นายชนะชัย                ชุติมาวรพันธ   กรรมการ 

12. นายชาตรี                   ชินธรรมมิตร                                            กรรมการ 

13. นายสมชาติ         ชินธรรมมิตร กรรมการ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

14. นายธัชพงษ                ภากรศิริวงศ  กรรมการ 

15. นายตระการ        ชุณหโรจนฤทธ์ิ  กรรมการ 

16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ           บําเพ็ญบุญ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการ

กํากับดูแลกิจการ 

17. นายสิทธิ         ลีละเกษมฤกษ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

18. นายวรภัทร         โตธนะเกษม กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ /กรรมการตรวจสอบ 

19. นางสาวนงลักษณ         พินัยนิติศาสตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

20. นางอัญชลี            พิพัฒนเสริญ   กรรมการอิสระ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผกูพันบริษัท  

คือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร หรือ นายพรศิลป แตมศิริชัย หรือ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร หรือ นายชลัช ชินธรรมมิตร หรือ นางอินทิรา สุขะ

นินทร หรือ นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ หรือ นายธวัทชัย  โรจนะโชติกุล หรือ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ กรรมการสองในแปดคนน้ี ลงลายมือช่ือรวมกันและ

ประทับตราสําคัญของบริษัท 

 

7.2.3 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทมาจากการแตงตั้งของผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังเลขานุการบริษัท เพ่ือทําหนาท่ีใหคําแนะนําและชวยเหลือ

คณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของและเพ่ือทําหนาท่ีเก่ียวกับ การประชมุของคณะกรรมการบริษัท และการ

ประชุมผูถือหุน รวมท้ังสนับสนุนใหการกํากับดูแลกิจการเปนไปตามบรรษัทภิบาลท่ีดี 
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อาํนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเร่ืองตางๆ ของบริษัทตามขอบเขตหนาที่ท่ีกําหนดโดยกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ

บริษัท คูมืออํานาจดําเนินการ และมติท่ีประชุมผูถือหุน รวมถึงการกําหนด นโยบาย ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และแผนดําเนินงานของบริษัท

ตลอดจนเร่ืองที่สําคัญ เชน การอนุมัติงบการเงิน การทํารายการธุรกรรมที่กฎหมายกําหนดตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นโยบายทางการเงิน 

การลงทุน งบประมาณประจําป การแตงต้ังกรรมการที่เปนผูบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ เปนตน 

 

สดัสวนและโครงสรางของคณะกรรมการ 

ลําดับ รายชื่อ – สกุล 

ประเภทของกรรมการ 

ตัวแทนผูถือ

หุน 

กรรมการที่ 

ไมเปนผูบริหาร 

กรรมการ 

อิสระ 

กรรมการที่ 

เปนผูบริหาร 

1 นายมนู   เลียวไพโรจน  / /  

2 นายจํารูญ   ชินธรรมมิตร /   / 

3 นายพรศิลป   แตมศิริชยั / /   

4. นายสุขมุ    โตการัณยเศรษฐ / /   

5. นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล / /   

6. นางอินทิรา    สุขะนินทร / /   

7 นางสาวดวงดาว   ชินธรรมมิตร /   / 

8 นายชลัช   ชินธรรมมิตร /   / 

9 นายสมชาย   ชินธรรมมิตร / /   

10 นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร /   / 

11 นายชนะชัย   ชุติมาวรพันธ / /   

12 นายชาตรี   ชินธรรมมิตร / /   

13 นายสมชาติ   ชินธรรมมิตร / /   

14 นายธชัพงษ   ภากรศิริวงศ / /   

15 นายตระการ   ชุณหโรจนฤทธ์ิ / /   

16 พล.ต.อ.บุญเพ็ญ   บําเพ็ญบุญ         / /  

17 นายสิทธิ   ลีละเกษมฤกษ  / /  

18 นายวรภัทร   โตธนะเกษม  / /  

19 นางสาวนงลักษณ   พินยันิติศาสตร*  / /  

20 นางอัญชลี   พิพัฒนเสริญ*  / /  

 รวม  14 16 6* 4 

 สัดสวน  70% 80% 30% 20% 

*กรรมการอิสระท่ีเปนผูหญิง 2 คน  
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ลักษณะ ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 เพ่ิม/(ลด) ร อยละ

การถือหุน ตุลาคม ตุลาคม ระหวาง จํานวนหุน

2564 2565 รอบปบญัช ี ที่มีสทิธ ิออกเสียง

1 นายมนู  เลียวไพโรจน - ไมมหีุนKSL ไมมหีุนKSL ไมมหีุนKSL ไมมหีุนKSL

2 นายจํารูญ      ชินธรรมมติร ทางตรง 113,075,331 113,075,331 - 2.56

ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมติร ทางออม(คูสมรส) 52,775,901 52,775,901 - 1.20

3 นายพรศิลป  แตมศิริชัย ทางตรง 29,390,196 29,390,196 - 0.67

นางมนทนัฐ แตมศิริชัย ทางออม(คูสมรส) 30,688,231 30,688,231 - 0.70

4 นายสุขุม   โตการัณยเศรษฐ ทางตรง 350,000 77,000 -273,000 0.002

5 นายธวัทชัย  โรจนะโชติกุล ทางตรง 55,937,112 55,937,112 - 1.27

นางกรกช โรจนะโชติกุล ทางออม(คูสมรส) 3,166,748 3,166,748 - 0.07

6 นางอินทิรา   สุขะนินทร ทางตรง 25,471,699 25,471,699 - 0.58

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

8 นายชลัช  ชินธรรมมติร ทางตรง 43,279,926 43,279,926 - 0.98

นางสาวชลพิมพ ชินธรรมมติร ทางออม

(บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) 374,000 374,000 - 0.01

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

นางสมจิตร สมสุขเจริญ ทางออม(คูสมรส) 279,206 279,206 - 0.01

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

11 นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ ทางตรง 115,355,499 115,355,499 - 2.62

12 นายชาตรี  ชินธรรมมติร ทางตรง 57,467,546 57,467,546 - 1.30

13 นายสมชาติ  ชินธรรมมติร ทางตรง 22,907,921 22,907,921 - 0.52

นางดรุณี เลิศดํารงคลักษณ ทางออม(คูสมรส) 2,194,852 2,194,852 - 0.05

14 นายธชัพงษ  ภากรศิริวงศ ทางตรง 158,162 158,162 - 0.004

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

นางรัตนา ชุณหโรจนฤทธิ ์ ทางออม(คูสมรส) 744,720 444,720 -300,000 0.01

หุนสามัญ(จํานวนหุน)

ลําดับ ช ื่อ -นามสกุล

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารประจําป2565 

    การถอืหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารระดับสูง ตนป สิ้นป และท่ีมีการซื้อขายระหวางป 2565  
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16 พล.ต.อ.บุญเพ็ญ  บําเพ็ญบุญ       - ไมมหุีนKSL ไมมหีุนKSL ไมมหีุนKSL ไมมหีุนKSL

17 นายสิทธ ิ ลีละเกษมฤกษ - ไมมหุีนKSL ไมมหีุนKSL ไมมหีุนKSL ไมมหีุนKSL

18 นายวรภัทร โตธนะเกษม - ไมมหุีนKSL ไมมหีุนKSL ไมมหีุนKSL ไมมหีุนKSL

19 นางสาวนงลักษณ  พินัยนติิศาสตร
*

- ไมมหุีนKSL ไมมหีุนKSL ไมมหีุนKSL ไมมหีุนKSL

20 นางอัญชลี  พิพัฒนเสริญ - ไมมหุีนKSL ไมมหีุนKSL ไมมหีุนKSL ไมมหีุนKSL

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

22 นายพิริยพล ชินธรรมมติร ทางตรง 94,386,024 93,847,124 -538,900 2.13

นางวิกานดา ชินธรรมมติร ทางออม(คูสมรส) 64,900 64,900 - 0.001

23 นายโสมนัส โพธสัิตย - ไมมหุีนKSL ไมมหีุนKSL ไมมหีุนKSL ไมมหีุนKSL
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คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงานและอ่ืนๆ 

คณะกรรมการบริหาร

     ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย 

1. นายจํารูญ           ชินธรรมมิตร              ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายพรศิลป  แตมศิริชัย       กรรมการบริหาร 

3. นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ  กรรมการบริหาร 

4. นายธวัทชัย โรจนะโชตกิุล  กรรมการบริหาร 

5. นางอินทิรา สุขะนินทร                กรรมการบริหาร 

6. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร  กรรมการบริหาร 

7. นายชลัช               ชินธรรมมิตร  กรรมการบริหาร 

8. นายสมชาย ชินธรรมมิตร  กรรมการบริหาร 

9. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร  กรรมการบริหาร 

10. นายชนะชัย         ชุตมิาวรพันธ             กรรมการบริหาร 

11. นายธัชพงษ ภากรศิริวงศ  กรรมการบริหาร 

12. นายตระการ ชุณหโรจนฤทธ์ิ  กรรมการบริหาร   

โดยประธานคณะกรรมการบริหารเปนผูเลือกเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร 

 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการ

บริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการ

บริษัทฯใหความเห็นชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหาร

ตางๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ 

3. กําหนดโครงสรางองคกรและกําหนดนโยบายดานบุคคล 

4. ติดตามและกํากับการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงาน

ตางๆ ของบริษัท 

5. พิจารณาและอนุมัติกิจการตางๆ ท่ีอยูในขอบเขตอํานาจ

ตามคูมืออํานาจดําเนินการ 

6. ดําเนินการอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทั้งน้ี การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการ

บริหารน้ัน อยูภายใตกฎหมายและหลักเกณฑกฎระเบียบขอบังคับของ

บริษัทและในกรณีท่ีการดําเนินการใดท่ีมีหรืออาจมีผลประโยชนหรือสวน

ไดเสียของกรรมการบริหารคนใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ใหคณะกรรมการบริหารนําเสนอเร่ือง

ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ตอไป โดยกรรมการบริหารผูน้ันและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง จะไมมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในเร่ืองดังกลาว 

ป 2565 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 คร้ัง มีการ

รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีอยางสม่ําเสมอตอคณะกรมการบริษัท 

สําหรับสถิติการเขาประชุมคณะกรรมการบริหารแตละคนเปดเผยตาม 

(ตารางเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจํา ป 2565) 

ขอบเขต อํานาจ หนาท่ี ของประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

1. เปนผูตัดสินใจในเร่ืองท่ีสําคัญของบริษัท กําหนดภารกิจ 

วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลการ

ดําเนินงานโดยรวม และรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท 

2. มีอํานาจจาง แตงต้ัง โยกยาย บุคคลตามจํานวนที่จําเปน

และเห็นสมควร ใหเปนผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทเพื่อปฏิบัติหนาที่

ทุกตําแหนง รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและผลประโยชน

ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอํานาจในการปลดออก ใหออก ไลออก 

พนักงานตามความเหมาะสม 

3. มีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไขทางการคา เชน วงเงิน

เครดิต ระยะเวลาการชําระเงิน การทําสัญญาซ้ือขาย การเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการคา เปนตน 

4. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทตอ

บุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวของและเปนประโยชนตอบริษัท 

5. อนุมัติการแตงตั้งท่ีปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการ

ดําเนินงาน 

6. ดําเนินกิจการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานท่ัวไปของ

บริษัท  

ท้ังน้ี อํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ 

กรรมการผู จัดการใหญ ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย คูมือ

อํานาจดําเนินการ ตลอดจนกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท  ดังน้ัน การ

อนุมัติรายการของประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการ

ผูจัดการใหญดังกลาว จะไมรวมถึง การอนุมัติรายการท่ีทําใหประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร หรือ บุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

 

7.3 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอย  

7.3.1 ขอมูลคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดที่ไดรับการแตงต้ัง 

 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยโดย

กําหนดคุณสมบัติ หนาท่ีความรับผิดชอบและระยะเวลาดํารงตําแหนงไว

ในกฎบัตรหรือประกาศแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด ซ่ึงไดแก 

คณะกรรมการตรวจสอบ , คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเส่ียง, คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการ 

ในป 2565 คณะกรรมการชดุยอยไดปฏิบัติหนาท่ี ดังน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา

สามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการท้ังหมดตองเปนกรรมการ

อิสระ  โดยในจํานวนน้ีอยางนอยหนึ่งคนตองมีความรูและประสบการณ
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ในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีคุณสมบัติ

ตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ

สามป และสามารถไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบอีกได แตไม

เกินสามวาระติดตอกัน เวนแตคณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรดํารงให

ตําแหนงตอไป คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่

กําหนดไวเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขต อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง

และเปดเผยอยางเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 

Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ท่ีเหมาะสม

และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยายความดี

ความชอบ และการเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานการบริหารความเส่ียงการดําเนินงานของบริษัทฯ 

เพ่ือใหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นใหอยูในระดับท่ียอมรับได รวมถึงปองกันมิ

ใหเกิดการทุจริตและคอรรัปชั่น 

4. สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเลิกจางบุคคลซ่ึงมี

ความเปนอิสระ เพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดย

ไมมฝีายจัดการเขารวมประชุม อยางนอยปละ1 คร้ัง  

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย ท้ังน้ี เพ่ือใหมั่นใจวา รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน

ประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไว

ในรายงานประจําปของบริษัทฯซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดย 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบ ดวยขอมูลอยางนอย

ดงัตอไปนี ้

7.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือได

ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

7.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ 

7.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 7.4 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญช ี

 7.5  ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

7.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา

รวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

7.7  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร (Charter) 

7.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ 

ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีได รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ

หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ซ่ึงอาจมีผลกระทบ

อยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือ

ดําเนินการปรับปรุง แกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร  

 9.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

9.2  การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญ

ในระบบควบคุมภายใน 

9.3 การฝ าฝนกฎหมายว าด วยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมี

การปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใด

รายหน่ึงอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหน่ึงตอ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือตลาด

หลักทรัพย  

ท้ัง น้ี  หนา ท่ีและความ รับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 5  

ของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 One Report) น้ี 

 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและ

คณะกรรมการสรรหา เปนคณะกรรมการชุดเดียวกัน ประกอบดวย

กรรมการ ไมนอยกวาสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน

รวมกันเกินกวาก่ึงหน่ึงของท้ังคณะเปนกรรมการอิสระ ท่ีมีความรู  

ประสบการณและเชี่ยวชาญ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมี

วาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และสามารถไดรับการแตงต้ังเปน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอีกได แตไมเกินสามวาระ

ติดตอกัน เวนแตคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหดํารงตําแหนงตอไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีขอบเขตและอํานาจ
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หนาที่ตามท่ีกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ขอบเขต อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

1. ดานการสรรหา 

1. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไป

ตามโครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว ทั้งน้ีเพื่อความโปรงใสและเพื่อใหแนใจวา

จะเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทคาดหวัง โดยพิจารณาจากความรู 

ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความเปนอิสระและการมีเวลามา

ปฏิบัติหนาที่ของผูที่จะทําหนาท่ีกรรมการ 

2. สรรหาและเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดํารง

ตําแหนงกรรมการใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพ่ือเสนอชื่อตอที่

ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งตอไป ท้ังน้ีใหกําหนดวิธีการสรรหาเปดรับ

การเสนอช่ือ รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติทางกฎหมายและขอกําหนด

หนวยงานทางการ และความยินดีในการมาเปนกรรมการ 

3. สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยตางๆ ใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ 

2. ดานคาตอบแทน 

1. พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ วิธีการพิจารณา

คาตอบแทน ท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและเปนธรรมของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอย ตอคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือใหความเห็นชอบกอนเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

2. พิจารณาขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยูใน

อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงทุกป 

3. เปดเผยรายชื่อกรรมการ จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม และ

คาตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

รวมถึงเน้ือหาสรุปของกฎบัตรและเกณฑการจายคาตอบแทน 

ทั้งนี้ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน เอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 

One Report) น้ี 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

        นโยบายการกํากับดูแลกิจการกําหนดองคประกอบของคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงวาประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาสามคน 

โดยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนรวมกันเกินกวาก่ึงหน่ึงของทั้ง

คณะเปนกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารง

ตํ า แหน งค ร า วละส าม ป  แล ะสาม ารถ ได รั บ กา ร แต ง ตั้ ง เ ป น

กรรมการบริหารความเส่ียงอีกได แตไมเกินสามวาระติดตอกัน เวนแต

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรใหดํารงตําแหนงตอไป คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงมีขอบเขตและอํานาจหนาที่เปนลายลักษณอักษรไวใน

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขต อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดนโยบาย เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการของบริษัท 

เพ่ือพิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมซ่ึงตองครอบคลุม

ถึงความเส่ียงท่ีสําคัญของบริษัท เชน ความเส่ียงจากตลาด ความเส่ียง

ดานสภาพคลอง ความเส่ียงดานการจัดการ ความเส่ียงดานการลงทุน  

ความเส่ียงท่ีมผีลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน 

2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียง 

โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทใหอยู

ในระดับที่เหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหาร

ความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม

นโยบายที่กําหนด 

4. ใหขอเสนอแนะในส่ิงท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไขตอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

ทั้งน้ี หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เอกสารแนบ 5 ของ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 One Report) น้ี 

4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการกําหนดองคประกอบของ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการวาประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา

สามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนรวมกันเกินกวาก่ึงหนึ่ง

ของท้ังคณะเปนกรรมการอิสระ  กรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละสามป และสามารถไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ

กํา กับดูแล กิจการอีกได  แต ไม เกินสามวาระติดต อ กัน เว นแต

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรใหดํารงตําแหนงตอไป คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการมีขอบเขตและอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวเปนลาย

ลักษณอักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

ขอบเขต อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการ 

1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับ

การกาํกับดูแลกิจการ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

2. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมการ 

ฝายบริหาร พนักงาน และผูเกี่ยวของอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายดาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

3. กํากับดูแลและใหคําแนะนําตลอดจนสรางความรูความ

เขาใจแกคณะกรรมการและฝายบริหาร ในการปฏิบัติหนาท่ีเ พ่ือให

เปนไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติ

ของการกํากับดูแลกิจการ 
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4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ

ของบริษัทอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือ

มาตรฐานอื่นท่ีเหมาะสม  

5. แตงตั้ งเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานกํากับดูแลกิจการใหมีอํานาจหนาที่

ตามท่ีเห็นสมควร 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวของตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

มอบหมาย 

ทั้งน้ี หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการ ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  เอกสารแนบ 5  

ของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 One Report) นี้

 

7.3.2 ระบุรายช่ือของคณะกรรมการชุดยอย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ตลุาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย  

รายช่ือ ตําแหนง 

นายสิทธิ                  ลีละเกษมฤกษ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

นายวรภัทร                  โตธนะเกษม กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

นางสาวนงลักษณ  พินยันิติศาสตร กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

นางอัญชลี                   พิพัฒนเสริญ          กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

  องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คือประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวนสี่คน คือ ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน

อีกสามคนซ่ึงเปนผูมีความรูความสามารถในดานการเงิน ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ ประธานกรรมการตรวจสอบ และนาง

อัญชลี พิพัฒนเสริญ จบการศึกษาดานบัญชี เปนผูที่มีความรูและประสบการณดานบัญชีและการเงิน รวมท้ังมีความรูและเขาใจในธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี  

 โดยมีหัวหนาสํานักตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหนงปจจุบัน คือ นายชาติชาย ภูวงษ ผูจัดการ

สํานักตรวจสอบภายใน   

 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 ณ วันที่ 31 ตลุาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวย 

            รายช่ือ                  ตําแหนง 

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ     บําเพ็ญบุญ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ 

นางสาวนงลักษณ พินัยนิตศิาสตร กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ 

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการ 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  เปนผูเลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ปจจุบัน คือ นาย

อานนท ศรีชาญกิจ ผูจัดการฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ณ วันท่ี 31  ตุลาคม 2565 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวย 

                  รายช่ือ              ตําแหนง 

นางสาวนงลักษณ พินัยนิตศิาสตร ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการอิสระ 

นายสิทธิ  ลีละเกษมฤกษ กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ  

นายชลัช  ชินธรรมมิตร กรรมการบริหารความเส่ียง  / กรรมการ 

  โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เปนผูเลอืกเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปจจุบัน นางสาวลลนา  

วิวิธสุรการ ผูจัดการสวน-บริหารความเส่ียงและพัฒนาระบบ  
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4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

 ณ วันท่ี 31  ตุลาคม 2565 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย 

                รายช่ือ              ตําแหนง 

นายวรภัทร           โตธนะเกษม ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ 

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ      บําเพ็ญบุญ กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ 

นางอัญชลี             พิพัฒนเสริญ    กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ 

นายสมชาติ            ชินธรรมมิตร กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการ 

โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  เปนผูเลือกเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ปจจุบัน คอื นางกัลยรัตน สุมิตร เลขานุการบริษัท 

 

7.4 ขอมูลเก่ียวกับผูบริหาร  

7.4.1 รายชื่อและตําแหนงของผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ตลุาคม 2565 คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัทประกอบดวย 

1. นายจํารูญ   ชินธรรมมิตร       ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นายชลัช   ชินธรรมมิตร       กรรมการผูจัดการใหญ  

3. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร       รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานทรัพยากรบุคคล 

4. นายธีระ     สงวนดีกุล        รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานกลุมการผลิตธุรกิจน้ําตาล 

5. นายพิริยพล        ชินธรรมมิตร               รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานจัดหาวัตถุดิบ 

6. นายโสมนัส         โพธิสตัย                    รองกรรมการผูจัดการใหญ สํานักกรรมการผูจัดการใหญ  

7. นายอิศเรศ       จรรยาวรรณสิริ                 รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบัญชแีละการเงิน (CFO)  

      เขารับตําแหนง วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

หมายเหตุ: ในป 2565 มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางองคกรซ่ึงมีผลตอการเปล่ียนแปลงตําแหนงผูบริหาร ดังนี้ 

             - ลําดับที่ 7 นางสาวสุภาพ  ฉันทวิทย พนจากตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบัญชีและการเงนิ (CFO) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565  

 

 

7.4.2 นโยบายการจายคาตอบแทน กรรมการบริหารและผูบริหาร  

นโยบายการจายคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย  

            บริษัทกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการท่ีเหมาะสมแกกรรมการบริษัท  และมีการเสนอขออนุมัติจากผูถือหุนทุกป  โดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดดําเนินการสํารวจคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาความรับผิดชอบ และผลการ

ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนขอมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนําในตลาดหลักทรัพยฯ และในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและ

ลักษณะของธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน รวมท้ังผลสํารวจคาตอบแทนกรรมการของสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD)  รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯใน

ภาพรวม และ การจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน  

 ในป 2565 คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจํานวนท้ังส้ินไมเกิน 9,900,000.-บาท ท้ังน้ี คาตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบดวย 

 1.คาตอบแทนกรรมการบริษัท 

โดยคาตอบแทนกรรมการ แบงออกเปน 3 สวน คือ 

1) คาตอบแทนประจํา (Fixed Pay)  ซ่ึงจะจายใหกับกรรมการเปนรายเดือน  

2) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดยอย (Meeting allowance for sub-commitees) เปนคาตอบแทนท่ีจายใหกับกรรมการท่ีเขารวมประชุมใน

แตละคร้ัง โดยจายใหเฉพาะกรรมการท่ีเขารวมประชุมเทานั้น 

3) โบนัสกรรมการ (Director’s bonus) เปนคาตอบแทนพิเศษท่ีจายใหกับกรรมการปละคร้ัง  โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในแต

ละป 

บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 โดยกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ ซ่ึงประกอบดวย คาตอบแทนประจํา และโบนัสกรรมการ ในวงเงิน ดังนี ้

 

 



                                                                          รายงานประจําป 2565 :  บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 

56-1 One Report 

81 

 

 ปละไมเกิน 

1. คาตอบแทน – ประธานกรรมการ  810,000 บาท 

2. คาตอบแทน – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 540,000 บาท 

3. คาตอบแทน – กรรมการ 19 คน 8,550,000 บาท 

4. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ที่เขาประชุม 3. คาตอบแทน – กรรมการ 19 คน 

คาเบ้ียประชมุประธานคณะกรรมการชุดยอยท่ีเขาประชุม           คร้ังละไมเกิน 7,200 บาทตอคน 

     คาเบ้ียประชมุคณะกรรมการชุดยอยท่ีเขาประชุม                     คร้ังละไมเกิน 6,000 บาทตอคน 

5. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร 1,200 บาทตอคร้ัง กรรมการบริหาร 1,000 บาทตอคร้ัง 

6. สิทธิผลประโยชนอ่ืนใด : ไมม ี

หมายเหตุ 1.คาตอบแทนดังกลาวไมรวมคาตอบแทนกรรมการในบริษัทยอย 
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  2. คาตอบแทน ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ  

บริษัทกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมแก ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หนาท่ีความรับผิดชอบ 

และเปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทนของบริษัทอ่ืนในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันและในตลาดหลักทรัพย ตลอดจนผลการดําเนินงานและขนาดของธุรกิจ 

เพ่ือทําใหเกดิแรงจูงใจในการพัฒนาบริษัทไดอยางตอเนื่อง 

 3. คาตอบแทนผูบริหาร  

คาตอบแทนผูบริหารจะเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีบริษัทกําหนด   โดยจะเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลปฏิบัติงานของ

แตละคนทั้งน้ีระดับของคาตอบแทนผูบริหารอยูในระดับท่ีจูงใจและรักษาผูบริหารที่มีคณุภาพตามท่ีบริษัทตองการ  

 

7.4.3 จํานวนคาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบริหาร  

1. คาตอบแทนผูบริหารในปท่ีผานมา 

คาตอบแทนผูบริหารรวมจํานวน 7 คน (ตามรายชื่อคณะผูบริหารระดับสูง)  มีคาตอบแทน รวมเปนเงิน 27,660,194.66 ลาน   ไมรวม

คาตอบแทนอื่น 

2. คาตอบแทนอ่ืน 

       บริษัทฯ มีระเบียบกําหนดผลประโยชนตอบแทนอ่ืนแกผูบริหารระดับสูงในลักษณะอ่ืน เชน รถยนตเพ่ือใชงาน คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจาย

บํารุงรักษา  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และสวัสดิการอ่ืนๆ ในสถานะพนกังานบริษัท 

 

7.5 ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน  

        ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565  ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรของบริษัทมีดังน้ี 

  งบรวม งบเฉพาะกิจการ 

  2565 2564 2565 2564 

จํานวนพนักงานถัวเฉล่ีย (คน)     

ชวงฤดูการผลิต 4,830 5,032 1,526 1,604 

ชวงปกติ 3,815 3,925 1,234 1,280 

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน(ลานบาท) 1,031.93 1,067.97 374.11 399.55 

 

ในป 2565 คาใชจายดานพนักงานรวมเปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 374,110,607 บาท และเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 

8,164,060.77 บาท  

ณ วันท่ี 31 ตลุาคม  2565 บริษัทฯ ไมมขีอพิพาทดานแรงงานท่ีมีนัยสําคัญอันมีผลกระทบทางดานลบตอบริษัท 

 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทใหความสําคัญกับพนักงานขององคกรมาโดยตลอด  และมีการกําหนดนโยบายเร่ืองการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยาง

ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ  เพื่อใหพนักงานมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานในสายงานของตนโดย

กําหนดเปาหมายใหบุคลากรทุกคนเขารับการอบรมใหสอดคลองกับทิศทางและกลยุทธของบริษัท  มีการจัดอบรมท้ังในบริษัทโดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย

และฝกอบรมพนักงานในเร่ืองตางๆท่ีเก่ียวกับการทํางานรวมท้ังเร่ืองจริยธรรม และใหพนักงานเขารวมอบรมและสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูกับบริษัทอื่นๆ

ภายนอกบริษัทดวย นอกจากนี้ บริษัทมีการวางแผนการอบรม  และสนับสนุนในเร่ืองงบประมาณอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งสนับสนุนใหมีการส่ือสารเพ่ือ

ถายทอดและบริหารความรู (Knowledge Management) รวมกันระหวางพนักงานในองคกร  โดยรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกรมาพัฒนาเปนระบบ

เพ่ือใหพนักงานทุกคนสามารถเขาถึงองคความรูตางๆผานระบบเว็บไซตภายใน(Intranet) และสามารถนํามาเปนแบบอยางที่ดีตอการพัฒนาตนเอง 

การจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมแกพนักงานและใหการสนับสนุนอื่นๆ  

กลุมบริษัทยังไดจัดสวัสดิการและส่ิงอํานวยความสะดวกนอกเหนือจากท่ีกฎหมายฯ กําหนดใหแกพนักงานทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สงเสริมคุณภาพชีวิตและเพ่ิมความม่ันคงในอนาคตของพนักงาน เชน กองทุนเงินสํารองเล้ียงชีพ, การประกันชีวิตกลุมและประกันอุบัติเหตุ, โครงการบาน

สรางสุขจากธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ซ่ึงเปนสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยในอัตราดอกเบ้ียพิเศษสําหรับพนักงาน KSL โครงการ UOB Workplace 

Banking ซ่ึงเปนความรวมมือของ KSL และธนาคารยูโอบีในการจัดหาสวัสดิการในรูปแบบเงินฝากประจําและสวัสดิการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยแกพนักงาน 

KSL สวัสดิการเงินกูยืมและเงินชวยเหลือตามวาระตางๆ รวมไปถึงการสงเสริมใหเกิดความสมดุลระหวางการทํางานและการดํารงชีวิตของพนักงาน โดย
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จัดสรรวันลาหยุดพักผอนใหแบบขั้นบันไดตามอายุงาน  และการสงเสริมสุขอนามัยและใหความคุมครองเพ่ิมเติมแกพนักงานในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัส  COVID-19  ดวยการทําประกันภัยโควิด -19 แบบกลุมใหพนักงาน  และการจัดหาวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟารม” สําหรับพนักงานและ

ครอบครัว 

การใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรม   

กลุมบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไมมกีารแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนาไมวาเพศหญิงหรือชาย โดยพนักงานทุกคนตาง

มีสิทธิเทาเทียมกันและไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค และมีสิทธิไดรับสวัสดิการตามตําแหนงหนาท่ีท่ีพึงไดโดยไมเลือกปฏิบัติ  และในการพิจารณาปรับ

ตาํแหนงหรือเงินเดือนของพนักงานบริษัท ไดดําเนินการในรูปของคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยผูบริหารจากฝายตางๆ เพ่ือใหเกดิความโปรงใสและเปนธรรม  

ดานสิทธิและเสรีภาพ   

          กลุมบริษัทไดจัดทําขาวประชาสัมพันธผานชองทาง Intranet เพื่อใหพนักงานไดรับทราบขอมูลขาวสารและการดําเนินงานของกลุมบริษัทอยางทั่วถึง

และทนัทวงที รวมไปถงึการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงออกทางความคิดหรือรวมกลุมเพื่อเจรจาตอรองในเร่ืองตางๆ เพ่ือรับฟงความคดิเห็นและขอเสนอแนะ

อันจะเปนประโยชนแกพนักงานและการพัฒนาขององคกรตอไป    

 

7.6 ขอมูลสําคัญอ่ืนๆ  

7.6.1 รายช่ือผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี/เลขานุการบริษัท/หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

ผูท่ีไดรบมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง 

ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

นางวรรณา อารีประยูรกิจ 

เลขานุการบริษัท  

 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ัง นางกัลยรัตน สุมิตร ใหดํารงตําแหนง

เลขานุการบริษัท โดยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน นายชาติชาย ภูวงษ  

   *ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกลาว ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และ 3  ของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 One Report) น้ี 

 

7.6.2 รายช่ือหัวหนางานนักลงทุนสัมพันธ และขอมูลเพ่ือการติดตอ  

          บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการเปดเผยขอมูลสารสนเทศแกผูลงทุนเพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และโปรงใส 

บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้นเพ่ือทําหนาท่ีในการติดตอส่ือสารและใหขอมูลกับผูถือหุน นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห โดยสามารถติดตอไดที่ 

email: ir@kslgroup.com  หรือติดตอท่ี  

1. นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ  หมายเลขโทรศัพท 02-642-6230 

    Email: Isares@kslgroup.com 

       *เขารับตําแหนง วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

2. นางสาวนพรัตน บุระประโคน  หมายเลขโทรศัพท 02-642-6230  

       Email: nopparat@kslgroup.com 

7.6.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

        ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 คร้ังท่ี 1/2565  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติแตงต้ังผูสอบบัญชี โดยมี

รายชื่อดังตอไปน้ี  

รายชื่อ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

1. นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร 4067 

2. นางสาวโสภาพรรณ ทรัพยทิพยรัตนา        6523 

3. นางสาวดวงฤดี   ชูชาติ              4315 

 

ผูสอบบัญชีจากบริษัท จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2564 – 31 ตุลาคม 2565 และอนุมัติคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับป 2565 เปน จํานวนเงิน 2,936,199 บาท (สองลานเกาแสนสามหมื่นหกพันหนึ่ง

รอยเกาสิบเกาบาทถวน)  ซ่ึงคาตอบแทนดังกลาวประกอบดวยดังน้ี  

 



                                                                          รายงานประจําป 2565 :  บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 

56-1 One Report 

84 

 

(หนวย:บาท) ป 2565 

คาตรวจสอบงบการเงินประจําป 1,555,000.- 

คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 1,275,000.- 

คาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) * 106,199.- 

รวม 2,936,199.- 

*คาบริการอ่ืน เปนคาตรวจสอบที่เก่ียวของกบั Expected Credit Loss (ECL) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

(TFRS 9) 

 

7.6.4 บุคลากรท่ีไดรบัมอบหมายใหเปนตัวแทนในประเทศไทย (กรณีท่ีเปนบริษัทตางประเทศ) 

 -ไมม-ี 
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รายงานผลการดําเนนิงานสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการ 
 

8. รายงานผลการดําเนินงานสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา   

      บริษัทมีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการเปนการ

ลวงหนาทั้งป มากกวา 6 คร้ังตอป เพ่ือพิจารณาวาระหลักท่ีไดกําหนดไว

ในแตละป อยางไรก็ตาม หากมีวาระสําคัญ ประธานคณะกรรมการ

บริษัทก็จะเรียกประชุมสําหรับวาระสําคัญน้ัน ซ่ึงจะมีการแจงใหทราบ

ลวงหนาไมนอยไปกวาระยะเวลาที่กฎหมายไดกําหนดไว โดยในป 2565 

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งส้ินจํานวน 8 คร้ัง 

  อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

กําหนดไว โด ยอ า ง อิ งกั บพระ ราช บัญญั ติ บ ริ ษัทมหาชน จํ ากั ด   

พระราชบัญญัติ บริษัทหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและขอบังคับของบริษัท 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการ 

    เดิมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดไวในนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการ หมวดท่ี 5 ตอมา คณะกรรมการในการประชุมคร้ังที่ 

7/2559-2560 วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ไดอนุมัติใหมีและเห็นชอบ

กฎบัตรคณะกรรมการ โดยใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

กฎบัตรน้ีไดกําหนดหนาท่ีของคณะกรรมการที่ไดทบทวนใหสอดคลองกับ

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ดังนี้  

   (1) บริหารกิจการโดยสรางคุณคาใหแกบริษัทอยางยั่งยืน 

กลาวคือ ใหบริษัทมีผลประกอบการท่ีดี ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม

และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ขจัดหรือลดการสรางผลกระทบทางลบ

ตอสังคมและส่ิงแวดลอม ปรับตัวไดตามปจจัยการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

   (2) กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจของกิจการ

บนพ้ืนฐานการสรางกิจการอยางยั่งยืน โดยคํานึงผลกระทบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม และกํากับใหการดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมาย กล

ยุทธ และแผนงานประจําปตอบสนองความสําเร็จตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายของกิจการ 

    (3) ดูแลใหกิจการมีคณะกรรมการมีองคประกอบและ

คุณสมบัติท่ีสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการท่ีดีที่มีการสรรหาที่

โปรงใสและมีประสิทธิภาพ มกีารพัฒนาทักษะและความรูเพ่ือการปฏิบัติ

หนาท่ีอยางรับผิดชอบ กําหนดใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแล

นโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอยและกิจการท่ีบริษัทไปลงทุน 

แตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยท่ีจําเปนและสมควร 

   (4) ดูแลใหบริษัทฯมีกรรมการผูจัดการใหญและผูบริหาร

ระดับสูงท่ีเหมาะสมตอการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายของบริษัท 

และมีการพัฒนาผูบริหารระดับสูงตลอดจนการสืบทอดงานท่ีเปนระบบ 

   (5) สงเสริมนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจและการ

ประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสงัคมและส่ิงแวดลอม 

   (6) ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองตอการทําใหบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการปองกันการร่ัวไหลของขอมูล

สําคัญซึ่งอาจกระทําไดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดใหมีนโยบายและ

แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนและการ

ทําธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกัน การตอตานคอรรัปชั่น ชองทางการรับเร่ือง

รองเรียนเบาะแสการกระทําทุจริตและคอรรัปชั่น 

(7) ดูแลใหมีการรักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการ

จัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยสารสนเทศใหโปรงใสและ

เปนไปตามกฎหมาย 

 (8) สนับสนุนการมีสวนรวมของผูถือหุนในเร่ืองสําคัญและ

รักษาสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของ  ผูถือหุนผานชองทางที่เหมาะสม

และทันเวลา 

 บทบาทหนาท่ีท้ัง 8 ประการขางตนสามารถแยกแยะเปน

หลักปฏบัิตแิละแนวทางปฏิบัติอีกหลายประการ โดยอางอิงถึง “หลักการ

บริหารกิจการที่ดี: หลักปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน” 

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจัดทํา

ขึ้น 

บทบาท หนาท่ีของประธานกรรมการ  

ประ ธานกร รม ก า รบ ริ ษัทฯมี บ ทบาท เป นผู นํ า ข อ ง

คณะกรรมการและมีหนาท่ีดงัตอไปนี ้

(1) กํากับติดตามและดูแลใหม่ันใจไดวาการปฏิบัติหนาท่ีของ

คณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค

และเปาหมายหลักขององคกร 

(2) ดูแลใหม่ันใจวากรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริม

ใหเกิดวัฒนธรรมองคกรท่ีมจีริยธรรมและการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี 

(3) กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับ

กรรมการผูจัดการใหญและมีมาตรการท่ีดูแลใหเร่ืองสําคัญไดถูกบรรจุ

เปนวาระการประชุม 

(4) จัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอท่ีฝายจัดการจะเสนอเร่ือง

และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่ว

กันการสงเสริมใหกรรมการมีการใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบการใหความ

สนใจกับประเด็นทุกเร่ืองที่นําสูท่ีประชุมรวมท้ังประเด็นการกํากับดูแล

กิจการ 

(5) เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการและ

ฝายจัดการ 
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8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัตหนาท่ีของ

คณะกรรมการ 

การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูง    

           คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระและ

กรรมการที่ไมเปนอิสระ และเพ่ือเปนการประกันความเปนอิสระจากฝาย

จัดการ กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีมากกวากรรมการที่

ไมเปนอิสระ 

  นิยามกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ กําหนดโดย

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตองสามารถดูแลผลประโยชนของผู

ถ ือหุ นทุกรายได เท า เท ียมกัน  และ ไม ให เ ก ิดความข ัดแย งทาง

ผลประโยชน  นอกจากน้ันยังตองสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริษัทโดยใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯไดกําหนด

คณุสมบัติของกรรมการอิสระไวดังน้ี  

 (1) ถือหุนไมเกินรอยละศูนยจุดหาของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของ

ของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

 (2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน 

ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการ

แตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

(3)  ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการ

จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา คูสมรส พ่ีนองและ

บุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทยอย 

(4)  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ใน

ลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน

รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

ผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ังเปน

กรรมการอิสระ 

(5)  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัท และไมเปนผูถือ

หุนท่ีมีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี 

ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ

อิสระ 

 (6)  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง

การใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได

ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม

หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ังเปน

กรรมการอิสระรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ 

 (7)  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของ

กรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของ

กับผูถือหุนรายใหญ 

 (8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ

แขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่

มีนัยสําคัญในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน 

ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ

หน่ึง ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบ

กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ

บริษัทฯหรือบริษัทยอย 

           (9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปน

อิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 หลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหากรรมการและ

ผูบริหารระดบัสูง 

         คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนาท่ีสรรหาบุคคลผูมี คุณสมบัติ

เหมาะสม (ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคูมืออํานาจอนุมัติ

ดําเนินการ) โดยจะพิจารณารายชื่อในฐานขอมูลรายชื่อกรรมการอาชีพ

ในทําเนียบของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) รวมถึง

ใชตารางความรูความชํานาญเฉพาะดานของคณะกรรมการ (Board skill 

Matrix) เปนขอมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ และเชิญชวน

ใหคณะกรรมการบริษัทเสนอรายชื่อ เมื่อไดรายชื่อ ท้ังหมดแล ว 

คณะกรรมการสรรหาฯจะตรวจสอบคุณสมบัติขั้นตํ่าตามท่ีกําหนดไวใน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการกฎบัตรคณะกรรมการ และขอบังคับของ

บริษัทฯ พิจารณาความรูความสามารถเฉพาะทาง ตามท่ีบริษัทฯมีความ

ตองการในเวลาน้ันๆท่ีไดกําหนดไวกอนโดยนาํวิสัยทัศน พันธกิจ และให

สอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯมาพิจารณาประกอบ 

กฎบัตรคณะกรรมการ ได กําหนดคุณสมบัติของ

กรรมการไวดังน้ี 

(1)  มีคุณสมบัติที่กําหนดไวในกฎหมายและหลักเกณฑที่เก่ียวของ 

(2)  มีความรู ความสามารถ ประสบการณและความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ  

(3)  ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ  
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(4)  มีเวลาอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาท่ีกรรมการบริษัทฯไดดี  

และการเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ

หนาที่กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการไมควรดํารงตําแหนง

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน 

การเลือกต้ังและแตงตั้งกรรมการ 

ในกรณีปกติท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการ โดยที่

ขอบังคับของบริษัทฯกําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ให

กรรมการจํานวนหน่ึงในสามออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการจะ

แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน

หน่ึงในสาม ดังน้ัน บริษัทฯจะจัดวาระพิจารณาเลือกต้ังกรรมการในการ

ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกป และนําเสนอรายชื่อกรรมการที่ผาน

การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและ

คณะกรรมการบริษัทตอท่ีประชมุเพื่อพิจารณา 

 การเลือกต้ังกรรมการโดยท่ีประชุมผูถือหุนนั้น ใหใชคะแนนเสียง

ขางมากและใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(ก) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหน่ึงเสียง 

(ข)    ใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปน

กรรมการเปนรายบุคคล ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแตละคน

ท่ีผู ถือหุนออกเสียงเลือกต้ังจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุนไมเ กิน

จํานวนหุนท่ีผูถือหุนนั้นมีอยูตาม (ก) โดยผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนน

เสียงใหแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงมากหรือนอยเพียงใดไมได โดย 

(ค)   บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้ง

เปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะมี ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการ

เลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนท่ีจะมี ใหผูเปน

ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

         อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังมีวาระเหลือมากกวาสองเดือน 

กฎหมายบริษัทมหาชนและขอบังคับของบริษัทกําหนดวากรณีเชนน้ีให

เปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัทในการแตงตั้งกรรมการทดแทน  

ฉะน้ันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะใชกระบวนการ

สรรหาตามท่ีกลาวมาขางตน และนําเสนอผูที่ได รับการสรรหาตอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง และใหอยูในตําแหนงกรรมการ

ไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีกรรมการใหมน้ันแทน 

        เมื่อท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการหรือคณะกรรมการ

บริษัทฯแตงต้ังกรรมการตามแตกรณีน้ีแลว บริษัทฯ จะแจงรายช่ือ

กรรมการตอตลาดหลักท รัพยแหงประ เทศไทยและสํานัก ง าน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายในกําหนดเวลา 

การสรรหาผูบริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดตําแหนง

ของผูบริหารระดับสูง 

 บริษัทตระหนักดีผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถ วิสัยทัศน 

และคุณธรรมจะสามารถนําพาองคกรใหเจริญกาวหนาและพัฒนาอยาง

ย่ังยืนอยางมีนัยสําคญั บริษทัจึงมีนโยบายดานการบริหารและการพัฒนา

ผูบริหารระดับสูง โดยมีเปาหมายเพ่ือปองกันปญหาการขาดพนักงานใน

ตําแหนงที่สําคัญและเพ่ือสรรหาผูบริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติตรงตอ

ความตองการของบริษัท  

ในการน้ี บริษัทมีขั้นตอนงานในการประเมินสถานการณและ

คาดการณลวงหนาเปนระยะ  มีการสรรหา พัฒนา และเตรียมแผนสืบ

ทอดงานไวทดแทนกรณีท่ีมีตําแหนงงานวางลงตลอดเวลา เพ่ือมั่นใจไดวา

บริษัทฯ มีผูบริหารท่ีมีความเปนมืออาชีพ และมีความรู ความสามารถ

เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่  โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน  เปนผูจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงของกรรมการผูจัดการ

ใหญ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา และสายงาน

ทรัพยากรบุคคลจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงของผูบริหารในระดับ

รองลงมาใหคณะกรรมการบริหารพิจารณา ในการสรรหาผูบริหาร

ระดับสูงน้ัน อาจดําเนินการเองท้ังกระบวนการจนกระท่ังถึงการไดมาซึ่ง

ผูดํารงตําแหนงที่ตองการจากภายในหรือภายนอกบริษัท หรืออาจติดตอ

กับบริษัทและสถาบันท่ีมีความเปนมืออาชีพมาใหคําปรึกษาในการดําเนิน

ตามแผนการสืบทอดงานแลวแตกรณี 

บริษัทฯมีการกําหนดแผนสบืทอดงาน ดังน้ี  

1. การกาํหนดตําแหนงงานที่สําคญัหรือตําแหนงงานหลัก 

2. การกําหนดความสามารถหรือสมรรถนะของตําแหนงงาน

หลัก 

3. กระบวนการวิเคราะหหาผูสืบทอดตําแหนง 

4. จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร  

         ในสวนของกรรมการน้ัน นโยบายการกํากับดูแลกิจการกําหนดวา

บริษัทฯสนับสนุนใหกรรมการบริษัทฯและผูบริหารไดรับการอบรมและ

พัฒนาความรูอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงการอบรมในหลักสูตร

ตางๆ ท่ีจัดโดยองคกรภายนอก เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพ่ือชวยใหกรรมการ

บริษัทฯสามารถทําหนาที่และกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯอยางมี

ประสิทธิภาพ 

         บริษัทสงกรรมการเขารวมอบรมหลักสูตรตาง ๆ กับหลายสถาบัน  

อาทิเชน หลักสูตร Chairman, หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), หลักสูตรพ้ืนฐาน

ท่ีจําเปนสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรตาง ๆ ท่ีเปนความรู

ใหมที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพ

ตางๆ   

ท้ังนี้ในป 2565 บริษัท มีการสงขาวสารและเชิญให

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ไดเขารวม สัมมนาและการอบรม

ในหัวขอตางๆ  ดังน้ี 

1. สัมมนาเชงิปฏิบัติการ “Business Innovation Mindset and 

Design Thinking Workshop”  
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2. สัมมนาใหความรู เร่ือง “พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบคุคล”  

3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดทํา KSL Road map 2565-

2567”  

4. สัมมนาใหความรู เร่ือง “กฎหมายภาษีอากร ป 2565” โดย อาจารย

สุเทพ  พงษพิทักษ  

5. สัมมนาใหความรู เร่ือง “อตุสาหกรรมออยและนํ้าตาล : ความรู

พ้ืนฐานของอุตสาหกรรม  การคํานวณราคาออย และ ระบบแบงปน

ผลประโยชน”  โดย คุณรังสิต  เฮียงราช  บจก. ไทยชูการมิลเลอร  

6. สัมมนาและกิจกรรม “โครงการประกวดผลงานดีเดนดานนวัตกรรม 

ของ กลุม เค.เอส.แอล. ประจําป 2565  

 การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทท่ีไดรับการแตงต้ังใหม  

        คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัท

ใหมทุกคนท่ีเขารับตําแหนงในบริษัท เพ่ือสรางความรูความเขาใจใน

ธุรกิจ และการดําเนินการดานตางๆของบริษัทฯ โดยมีเลขานุการบริษัท 

เปนผูประสานงานตางๆ เชน ขอมูลสําคัญเก่ียวกับบริษัท ขอบังคับที่ระบุ

ขอบเขตอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

รวมถึงขอมูลเก่ียวกับดานกฎหมาย กฎระเบียบ และเง่ือนไขตางๆ   

นอกจากน้ี หากกรรมการบริษัทท่ีไดรับการแตงต้ังใหม ยังไมไดอบรม

หลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหนา ท่ีของกรรมการบริษัท  จะจัดให

กรรมการบริษัทท่ีได รับการแตงต้ังใหมดังกลาวเขาอบรมหลักสูตรที่

จําเปนในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทในสวนของผูบริหารและ

พนักงาน บริษัทฯ ไดมีการจัดหลักสูตรฝกอบรมใหกับผูบริหารและ

พนักงานท้ังภายในและภายนอก เพื่อเพ่ิมทกัษะ ความรู ความสามารถใน

การทํางานใหประสบความสําเร็จ  และสรางบรรยากาศในการเรียนรู  

กระตุนใหเกิดการริเร่ิมส่ิงใหมๆและการพัฒนาการทํางานรวมกันแบบ

เปนทีม รวมถึงการจัดองคความรูเพ่ือถายทอดสูผูบริหารและพนักงานรุน

ใหม ในป 2564 ท่ีผานมา  บริษัทฯมีเปาหมายท่ีจะใชระบบดิจิตัลในงาน

มากขึ้น แนวโนมการพัฒนาผูบริหารและพนักงาน จึงโยงไปสูทักษะการ

ทํางานออนไลน และระบบงานใหมๆ  

 การประเมินผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการบริษัท 

       คณะกรรมการบริษัทไดมีการประเมินผลการปฏิบัติของตนเองทั้ง

คณะ อยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยมีการแบงเปนดังนี้    

1. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ  

2 . แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย ไดแก  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการ   

3. แบบประเมินตนเองของกรรมการเปนรายบุคคล เพ่ือให

กรรมการไดรวมกันทบทวนการทํางาน แกไขปญหาและอุปสรรค รวมถึง

พิจารณาผลงานเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานในปท่ีผานมา และหา

แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการทํางานของคณะกรรมการ

บริษัทในปตอๆไป นําไปสูการพัฒนาตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่

ดี   

กระบวนการประเมินตนเอง – คณะกรรมการท้ังคณะ   

    การประเมินผลการปฏิบัติงานในการดําเนินงานคณะกรรมการบริษัท

แบบทั้งคณะ แบงการประเมินเปน 6 หัวขอหลัก ตามแนวทางตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี ้

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. บทบาท/หนาท่ี/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

4. การทําหนาที่ของกรรมการ 

5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 

โดยมีหลักเกณฑการประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ   

1. คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล 

เพ่ือใหเกิดความถกูตอง ครบถวน และเปนไปตามหลักเกณฑ 

2. สํานักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะสรุปผลและนําเสนอผล

ประเมินนั้นตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา   

กระบวนการประเมินตนเอง - คณะกรรมการรายบุคคล 

การประเมินผลการปฏิบัติงานในการดําเนินงานคณะกรรมการ

บริษัทแบบรายบุคคล แบงการประเมินเปน 3 หัวขอหลัก ตามแนวทาง

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี ้

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. บทบาท/หนาท่ี/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

 โดยมีหลักเกณฑการประเมินตนเอง – คณะกรรมการรายบุคคล   

1. คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล 

เพ่ือใหเกิดความถกูตอง ครบถวน และเปนไปตามหลักเกณฑ 

2. สํานักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะสรุปผลและนําเสนอผล

ประเมินนั้นตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

 

กระบวนการประเมินตนเอง - คณะกรรมการชุดยอย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานในการดําเนินงานคณะกรรมการชุด

ยอยแบบท้ังคณะ แบงการประเมินเปน 3 หัวขอหลัก ตามแนวทางตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี ้

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. บทบาท/หนาท่ี/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

โดยมีหลักเกณฑการประเมินตนเอง –คณะกรรมการชุดยอยแบบท้ัง

คณะ  

 1. คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล 

เพ่ือใหเกิดความถกูตอง ครบถวน และเปนไปตามหลักเกณฑ 
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 2. สํานักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะสรุปผลและนําเสนอผล

ประเมนินั้นตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา ผลการประเมินสําหรับ

ป 2564 แสดงผลคะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้ง

คณะ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย รวมถึงผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการเปนรายบุคคลอยู ในระดับดี เ ลิศ ท้ั ง น้ี  

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังท่ี1/2564-2565 เมื่อวันท่ี 22 

ธันวาคม 2564  ไดพิจารณาและอภิปรายต้ังขอสังเกตและขอเสนอแนะ

เก่ียวกับผลการประเมินคร้ังนี้เพื่อใหมีการปรับปรุงตอไป  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) 

และ/หรือ กรรมการผูจัดการใหญ (PSD)   

        คณะกรรมการบริษัทรวมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน ไดกําหนดเปาหมายและวิธีการประเมินผลงานของประธาน

เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ โดยมีเกณฑการประเมิน 

และกําหนดเปาหมาย ตามหลัก Balance Score Card (BSC) โดยให

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเปนประจําทุกป 

 

8.1.2 การเขารวมประชุม 

 การประชุมคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได

กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกวา 6 คร้ังตอป โดย

กําหนด วันประชุ มไว เ ป นการล ว งหน าตลอด ท้ังป  และแจ ง ให

คณะกรรมการแตละคนทราบโดยทําเปนตารางนัดประชุมประจําป 

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเกิดความคลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใน

แตละเดือน บริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงทํา

หนาท่ีตัดสินใจตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการนําเร่ืองที่

ผ านการพิ จารณาจากคณะ กรรมกา รบ ริหา ร ก ลับมาแจ ง ใ ห

คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุม 

ดแูล การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเน่ือง  

โดยในป2565 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 8 คร้ัง 

และมีการประชุมของกรรมการที่ไมใชผูบริหาร (ไมมีฝายจัดการเขารวม

ประชุม) เพ่ิมอีก 1 คร้ัง เพ่ือใหกรรมการบริษัทท่ีไมเปนผูบริหารสามารถ

แสดงความคิดเห็นในเร่ืองการทํางานและการบริหารงานไดอยางอิสระ 

โดยในป 2565 ไดมีการประชุมของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารรวม 1 คร้ัง 

เมื่ อวันท่ี 9 กันยายน 2565 ทั้ งนี้  มีการจัดสงวาระและเอกสาร

ประกอบการประชุมใหแกกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาอยางนอย 7 

วัน เพ่ือใหกรรมการมีเวลาศึกษาขอมูลในเร่ืองตางๆอยางเพียงพอ   

         การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอยางนอยทุกไตรมาส โดย

กําหนด วันประชุ มไว เ ป นการล ว งหน าตลอด ท้ังป  และแจ ง ให

คณะกรรมการแตละคนทราบโดยทําเปนตารางนัดประชุมประจําป ใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่

บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการบริษัท รวมกัน

พิจารณาเลือกเร่ืองเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูใหแนใจวา

เร่ืองที่สําคัญไดนําเขารวมไวแลว และกรรมการแตละคนมีความเปน

อิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเปนประโยชนเขาสูวาระการประชุม  

ในระหวางการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไวอยาง

เพียงพอท่ีฝายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปราย

ปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ประธานกรรมการ

สงเสริมใหมีการใชดุลพินิจตัดสินใจ กรรมการใหความสนใจกับทุกวาระที่

นําเขาสูท่ีประชุม รวมถึงเร่ืองการกํากับดูแลกิจการ นอกจากน้ี การ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชญิผูบริหารระดับสูงในแตละฝายเขา

รวมประชุม เพื่อนําเสนอขอมูล ปญหาและชี้แจงรายละเอียด เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธระหวางกรรมการ

และผูบริหารระดับสูง 

ท้ังยังเปนการเขาถึงขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนเพ่ิมเติมผานการ

สอบถามผูบริหารระดับสูง อีกท้ังในบางประเด็นท่ีมีขอมูลไมเพียงพอ 

กรรมการบริษัทสามารถติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมไดผานเลขานุการของ

บริษัท และในกรณีท่ีจําเปนอาจจะจัดใหมีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษา 

หรือ ผูประกอบวิชาชีพภายนอกเพ่ิมเติม  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะประกอบดวย วัน

เวลาเร่ิม เวลาสิ้นสุดประชุม  รายชื่อกรรมการท่ีเขาประชุมและขาด

ประชุม  สรุปสาระสําคัญของเร่ืองที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและ

ขอสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการท่ีไมเห็นดวย  

บริษัทไดมีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเปน

รูปเลมและในรูปแบบไฟล PDF ซ่ึงสามารถสืบคนงายแตแกไขไมไดมีการ

บันทึกและเปดเผยจํานวนคร้ังการเขาประชุมคณะกรรมการเน่ืองจากการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุกไตรมาส แตการประชุม

คณะกรรมการบริหารซึ่งเก่ียวเนื่องกับผลการดําเนินงานของบริษัทจะจัด

ขึ้นทุกเดือนจึงมีการรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร

นําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบดวย 

องคประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

      ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย

กวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม ท้ังนี้

คณะกรรมมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับองคประชุม ขั้นตํ่า ณ 

ขณะที่กรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการวาตองมีกรรมการอยู

ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  

    ในป 2565 บริษัทไดจัดใหมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการ

ประชุมในรูปแบบผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหกรรมการสามารถเขารวม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และใหความเห็น หรือ ขอเสนอแนะที่

เปนประโยชนแกผูบริหารหรือการดําเนินงานของบริษัทได ท้ังน้ี ตามพระ

ราชกําหนดวาดวยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสพ.ศ. 2563 และ

กฎเกณฑท่ีเก่ียวของกําหนด 
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   ในป 2565 บริษัทไดจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 8 คร้ัง และมอีัตราการเขารวมประชุมของกรรมการ คิดเปนประมาณรอยละ 96.25 โดยมี

รายละเอียดการเขารวมประชมุของกรรมการเปนรายบุคคลดังน้ี 

ตารางเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2565 

 

*หมายเหต ุ1. กรรมการอิสระ จํานวน 6 คน ไดแก ลําดับท่ี 1,16-20 

2. กรรมการตรวจสอบ 4 คน ไดแก ลําดับท่ี 17-20 

3. กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 3 คน ไดแก ลําดับท่ี 7,16,19 

4. กรรมการบริหารความเส่ียง 3 คน ไดแก ลําดบัท่ี 8, 17, 19  

5. กรรมการกํากับดูแลกิจการ 4 คน ไดแก ลําดับที่ 13, 16, 18, 20  

6. ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 

รายชื่อกรรมการ 

คณะ 

กรรมการ 

บริษัท 

( 8 คร้ัง) 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

( 12 คร้ัง) 

คณะ 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

( 5 คร้ัง) 

คณะ 

กรรมการ 

สรรหาและ 

พิจารณา

คาตอบแทน 

( 4 คร้ัง) 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

ความเส่ียง 

( 5 คร้ัง) 

คณะ 

กรรมการ 

กํากับดูแล

กจิการ 

(3 คร้ัง) 

ประชุม 

สามัญ 

ผูถือหุน 

ป 2564 

(1คร้ัง) 

1.นายมนู  เลยีวไพโรจน 8/8 - - - - - 1/1 

2.นายจํารูญ ชินธรรมมติร 8/8 12/12 - - - - 1/1 

3.นายพรศิลป แตมศิริชัย 8/8 12/12 - - - - 1/1 

4.นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ 7/8 12/12 - - - - 1/1 

5.นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล 8/8 12/12 - - - - 1/1 

6.นางอินทิรา สุขะนินทร 8/8 12/12 - - - - 1/1 

7.นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร 8/8 12/12 - 4/4 - - 1/1 

8.นายชลัช ชินธรรมมิตร 8/8 11/12 - - 5/5 - 1/1 

9.นายสมชาย ชินธรรมมติร 7/8 11/12 - - - - 1/1 

10.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร 8/8 12/12 - - - - 1/1 

11.นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ 8/8 11/12 - - - - 1/1 

12.นายชาตรี  ชินธรรมมิตร 8/8 - - - - - 1/1 

13.นายสมชาติ ชินธรรมมิตร 7/8 - - - - 3/3 1/1 

14.นายธัชพงษ ภากรศิริวงศ 6/8 8/12 - - - - - 

15.นายตระการ ชุณหโรจนฤทธ์ิ 7/8 11/12 - - - - 1/1 

16.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ     8/8 - - 4/4 - 3/3 1/1 

17.นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ 8/8 - 5/5 - 5/5 - 1/1 

18.นายวรภัทร โตธนะเกษม 8/8 - 5/5 - - 3/3 1/1 

19.นางสาวนงลักษณ   

พินัยนิติศาสตร 

8/8 - 5/5 4/4 5/5 - 1/1 

20.นางอัญชลี  พิพัฒนเสริญ 8/8 - 5/5 - - 3/3 1/1 
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8.1.3 การกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม 

การกํากับดูแลการดาํเนนิงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม  

เพ่ือใหเปนไปตามกลไกในการกํากับดูแลท่ีทําใหสามารถ

ควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนนิงานของบริษัทยอยและ

บริ ษัทร วม  และ ดูแล รักษาผลประ โยชน ข อง เ งิ นล ง ทุนบ ริ ษัท 

คณะกรรมการบริษัทจึงไดสง บุคคลเพ่ือเปนตัวแทนบริษัทไปเปน

กรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน โดยเปนไป

ตามระเบียบปฎิบัติของบริษัทซ่ึงไดรับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการ

บริษัท ตัวแทนของบริษัทท่ีไปเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม

ดังกลาว จะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ 

เชน  การลงทุนในโครงการอ่ืนๆ 

 

8.1.4 การติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการ

กาํกับดูแลกิจการ  

1. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  

 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑใหกรรมการของ

บริษัทฯ และผูบริหารระดับสูง ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนเอง

และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และกําหนดใหมกีารทบทวน

รายงาน ฯ ภายในเดือนตุลาคมของทุกป และ/หรือทุกคร้ังที่มีการ

เปล่ียนแปลงขอมูล โดยใหสงรายงานถึงฝายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 

วันทําการ    

2. การดูแลเร่ืองการใชขอมลูภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน  

          บริษัทมีนโยบายเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับการใชขอมูล

ภายในเพื่อปองกันมิใหกรรมการผูบริหารและพนักงาน ใชขอมูลภายในที่

มีสาระสําคัญของบริษัท ซ่ึงยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือประโยชน

ของตนเองหรือผูอ่ืน การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียและผูเกี่ยวของ

ในธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทและวิธีรายงานการถือครองหลักทรัพย โดย

ดาํเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ดังน้ี  

      บริษัทกําหนดจรรยาบรรณ : แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนิน

ธุรกิจ ในสวนท่ีเก่ียวกับ การใชขอมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย

ของกลุมบริษัท การใหขอมูลขาวสาร หรือใหสัมภาษณตอส่ือมวลชน 

หรือตอสาธารณชน 

 1. ดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ เขาใจถึงภาระหนาที่

ในการรายงานการถอืหลักทรัพยในบริษัท ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่

ยังไมบรรลุ นิติภาวะ  ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ

หลักทรัพยตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

 2. ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหกรรมการและผูบริหาร

ทราบวา  หากไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญ  ซ่ึงมีผลกระทบ

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ขอใหงดการซ้ือขายหลักทรัพยของ

บริษัทในชวงระยะเวลา 1เดือน กอนท่ีงบการเงินหรือขอมูลภายในน้ันจะ

เปดเผยตอสาธารณชนและหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญน้ัน

ตอบุคคลอ่ืน  

 3. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย  กรรมการ

และผูบริหารระดับสูงจะตองจัดทําและนําสงรายงานการถือครอง

หลักทรัพยและการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักเลขานุการ

บริษัทและกฎหมาย เพ่ือนําสงตอไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลวแตกรณี ภายในระยะเวลาที่

กฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกําหนดไวทุกคร้ังเมื่อมีการ

เปล่ียนแปลง และสํานักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาสและตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารเปนรายเดือน 

  4. ขอมูลภายในหรือเอกสารที่มีสาระสําคัญของบริษัท ท้ังใน

รูปแบบเอกสารและ Soft File  จะถกูเก็บรักษาไวในท่ีรัดกุม 

และจํากัดใหรับรูไดเฉพาะผูบริหารระดับสูงตามความจําเปนเทาน้ัน 

โดยเฉพาะขอมูลภายในท่ีเปนความลับ ในกรณีที่จําเปนตองเปดเผยตอ

พนักงาน บริษัทจะใหพนักงานทราบถึงขอจํากัดในการนําขอมูลไปใช

อยางถูกตอง  ในกรณีท่ีพนักงานนําขอมูลที่เปนความลับของบริษัทไป

เปดเผยตอบุคคลภายนอก จะถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง   

 5. การติดตามผลการปฏิบตัิงาน  จะดําเนินการสุมตรวจกรณี

ท่ีมีการซื้อขายหลักทรัพย ท่ีผิดปกติ  รวมถึงการตรวจสอบผานระบบ

สารสนเทศของบริษัทและขาวสารจากภายนอก 

     ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ซ่ึงประกาศให

ทราบท่ัวกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมใชขอมูลภายใน 

(Inside Information) ของกลุมบริษัท ท่ีมีสาระสําคัญและยังไมได

เปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอื่น กรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซ้ือขาย

หลักทรัพยของกลุมบริษัท แตเพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะงดการซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัท ในชวงระยะเวลา 1 เดือน กอนการเปดเผยงบ

การเงินใหแกสาธารณชนทราบ 

3. การตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน 

   บริษัทฯ ใหความสําคัญกับเ ร่ืองการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น โดยจัดทํานโยบายและคูมือมาตรการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน 

เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจสําหรับกลุมบริษัทเคเอสแอล 

ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและมีการ

ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกลาวเปนประจําทุกป อีกท้ังมีการ

เผยแพรส่ือสารแกพนักงานในทุกระดับขององคกร รวมถึงบุคคลภายนอก 

อันเปนการสงเสริมความรูความเขาใจและรวมเปนสวนหน่ึงกับองคกรใน

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางเปนรูปธรรม โดยรายละเอียดของ

นโยบายกา รต อต านทุ จ ริ ตคอร รัปชั่ นส ามา รถดู เ พ่ิม เ ติ ม ได ท่ี  
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www.kslgroup.com/การกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ได

มีการนํานโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันไปปฏิบัติจริง และมุงม่ันใน

การดําเนินธุรกิจท่ีปราศจากการคอรรัปชั่น บริษัทฯ จึงมีการจัดตั้ง

คณะทํางานการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและมอบใหสํานักบริหารความ

เส่ียงเปนหนวยงานหลักในการดําเนินกิจกรรมตางๆ และยึดหลักปฏิบัติ

ตามแบบประเมินตนเองของสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต อต านกา ร ทุจ ริต  (Collective Action Coalition Against 

Corruption: CAC) อันสงผลใหบริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 

ผานการรับรอง CAC ต้ังแตวันท่ี 9 มีนาคม 2560 และผานการตออายุ

การรับรองสมัยท่ี 3 เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ยังคงดําเนินกิจกรรมสื่อสารและเสริมสรางความรูความเขาใจ

ใหกบักรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงคูคาทางธุรกิจใน

การรวมแรงรวมใจปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของ

บริษัทมาอยางตอเน่ือง โดยไดดาํเนินกิจกรรมท่ีสําคัญๆ ดังน้ี 

1. การเผยแพรและการสื่อสารทําความเขาใจในจรรยาบรรณ

ของเคเอสแอล และนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหพนักงานทุก

คนรับทราบ ปฏิบัติ และมีการประชาสัมพันธผานกิจกรรมงานสัปดาห

สงเสริมการกํากับดูแลกิจการ หรืองาน KSL CG & Anti-Corruption 

Week ภายใตธีม “KSL กับเสนทางสูความย่ังยืน : The Journey to 

Sustainability” ซ่ึงจัดขึ้นระหวางวันท่ี 17 – 21 ตุลาคม 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. จัดทําเว็บไซตเพ่ือรวบรวมเน้ือหาความรูเก่ียวกับการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และกิจกรรมท่ีกลุม

บริษัทเคเอสแอลไดดําเนินการมาโดยตลอด 6 ป เพ่ือเปนส่ือให กับ

พนักงานสามารถศึกษาหาขอมูลเรียนรู โดยเน้ือหาประกอบดวย 3 สวน 

คือ 1. การกํากบัดูแลกิจการ 2. นโยบายการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท 

และ 3. แนวปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
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3. จัดทําแบบทดสอบเพื่อวัดความรูความเขาใจเร่ืองการ

กํากับดูแลกิจการและการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ผานรูปแบบการเลน

เกมออนไลนกับพนักงานทั้งกลุมบริษัทฯ 

4. ผูบริหารพูดคุยพบพนักงาน (KSL Talk) เพื่อชี้แจงขอมูล

ตางๆ ของบริษัท และช้ีแจงถึงแนวทางปฏิบัติในการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น รวมถึงการมีวารสาร (KSL Family News) ผานอีเมลของ

พนักงานทุกคน 

5. การมอบปายประชาสัมพันธ เ ร่ืองการตอตานทุจริต

คอรรัปช่ันใหกับทุกโรงงานของบริษัทฯ เพ่ือเปนกาส่ือสารนโยบายการ

ตอตานทุจริตคอรรัปชั่นใหกับบุคคลภายนอก 

6 .  จัด ให มี ระ บบ รับข อ ร อ ง เ รี ยนและแจ ง เ บ า ะ แส 

(Whistleblowing) เพื่อเปนชองทางในการรายงาน กรณีมีการพบเห็น

การฝาฝนกฎ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จรรรยาบรรณ และนโยบาย

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น   

7. จัดใหมีการประเมินความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดวิเคราะหความเส่ียงของตนเอง และนําผลการ

ประเมินมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การเผยแพรนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันและคูมือ

มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ในเว็บไซตของบริษัทฯ และ

เว็บไซตภายใน (Intranet) เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับรับทราบ และยึดถือเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน  

9. การจัดประชุมรวมกับคูคาประจําปรวมกับฝายจัดซื้อ เพ่ือ

ส่ือสารนโยบายดานการจัดซ้ือจัดจาง นโยบายการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น และการดําเนินการของบริษัทฯ เก่ียวกับพรบ. คุมครองขอมูล

สวนบุคคล และเนนยํ้าชองทางการแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

คอรรัปชั่นใหแกคูคาผานโปรแกรม Zoom เมื่อวันท่ี 20 กรกฏาคม 2565  

นอกจากน้ี สํานักตรวจสอบภายในจะมีการประเมิน 

ติดตามการกํากับดูแล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายตอตาน

การทุจริตคอรรัปชั่นและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ังท่ีมี

การประชุม โดยในป 2565 ไมพบการคอรรัปชั่นในเคเอสแอล 

การแจงเบาะแส (Whistleblowing) 

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางการรองเรียนและการแจงเบาะแส 

เพ่ือเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียสามารถแจงขอมูลหรือให

เบาะแสเก่ียวกับการกระทําผิดหรือการทุจริต รวมทั้งจัดใหมีมาตรการ

คุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแส ผูถูกรองเรียน และใหความสําคัญกับการ

เก็บขอมูล การแจงเบาะแสเปนความลับ ซ่ึงจะรับรูเฉพาะในกลุมบุคคลที่

ไดรับมอบหมายและเก่ียวของดวยเทาน้ัน เพ่ือสรางความมั่นใจแกผูแจง

เบาะแส โดยข้ันตอนการแจงเบาะแส การรับเร่ืองรองเรียน การสืบสวน 

การลงโทษสําหรับผูเจตนาใหขอมูลเปนเท็จ และบทลงโทษบุคลากรที่

กระทําการทุจริตและคอรรัปชั่น ไดระบุไวในคูมือมาตรการตอตานทุจริต

คอรรัปชั่นฉบับทบทวนป 2565 ดังนี ้
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        1. ชองทางภายในสําหรับพนกังานสามารถเลือกแจงโดยเปดเผยช่ือและไมเปดเผยช่ือก็ได ดังน้ี 

 
  

 2. สําหรับบุคคลภายนอกสามารถแจงไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ www.kslgroup.com/contact ซ่ึงเปนการรองเรียนแบบเปดเผยช่ือ ซึ่งในป 2565 

บริษัทฯ ไมมีขอรองเรียนใดๆ ที่เก่ียวของกับการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเขาขายผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น  

 

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปที่ผานมา  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงต้ังขึ้นตามมตขิองคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการอิสระจํานวนส่ีทาน ในรอบป 

2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจํานวนหาคร้ัง การเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานมีดังน้ี  

 
*ทั้งน้ี รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฎตามเอกสารแนบ 6  ของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 One Report) นี้ 

 

8.3   สรุปผลการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการชุดยอยอ่ืน ๆ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนคณะกรรมการชดุเดียวกัน ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาสามคน โดยประธาน

กรรมการและกรรมการอ่ืนรวมกันเกินกวาก่ึงหนึ่งของท้ังคณะเปนกรรมการอิสระกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

           ในป 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีการประชุม 4 คร้ัง มีการรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอตอคณะกรรมการ

บริษัท รวมถึงการรายงานการทําหนาท่ีในรอบปที่ผานมา 
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รายชื่อ ตาํแหนง จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม 

พล.ต.อ.บญุเพ็ญ    บําเพ็ญบุญ       ประธานสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ                     4/4 

   นางสาวนงลักษณ  พินัยนิติศาสตร กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ 4/4 

นางสาวดวงดาว    ชินธรรมมิตร       กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการ 4/4 

 *ทั้งน้ี รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ปรากฎตามเอกสารแนบ 6  ของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 One Report) น้ี 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนรวมกันเกินกวาก่ึงหน่ึงของทั้ง

คณะเปนกรรมการอิสระ  

 ในป 2565 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมกีารประชุม 4 คร้ัง มีการรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีอยางสม่ําเสมอ 

รายชื่อ ตาํแหนง จาํนวนคร้ังท่ีเขาประชุม 

นางสาวนงลักษณ   พินัยนิติศาสตร ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการอิสระ 4/4 

นายสิทธิ             ลีละเกษมฤกษ กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการอิสระ  4/4 

นายชลัช             ชินธรรมมิตร กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ 4/4 

*ทั้งน้ี รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปรากฎตามเอกสารแนบ 6  ของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 One Report) น้ี 

 

คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนรวมกันเกินกวาก่ึงหน่ึงของท้ัง

คณะเปนกรรมการอิสระ   

 ในป 2565 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีการประชมุ 3 คร้ัง มีการรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีอยางสม่ําเสมอ 

*ทั้งน้ี รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ปรากฎตามเอกสารแนบ 6  ของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 One Report) นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อ ตําแหนง จํานวนคร้ังท่ีเขา

ประชุม 

นายวรภัทร          โตธนะเกษม ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ 3/3 

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ    บําเพ็ญบุญ กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ 3/3 

นางอัญชลี           พิพัฒนเสริญ    กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ 3/3 

นายสมชาติ          ชินธรรมมิตร กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการ 3/3 
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การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน 
 

9. การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน 

9.1 การควบคุมภายใน 

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน  

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง 

ซ่ึงครอบคลุมท้ังดานการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมท้ังจัดใหมีการ

บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ มปีระสิทธิภาพตลอดจนปองกัน

หรือลดความเส่ียงจากการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอ

ทรัพยสินและชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมท้ังประเมินการปฏิบัติงานตาม

แนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance : 

GCG)  

บริษัทฯ ไดรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวรวม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)   ซ่ึงเปน

การตออายุรับรองเปนวาระที่สองของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท 

ไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการชุดตางๆ และฝายบริหาร

อยางชัดเจน รวมทั้งกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี โดย

กําหนดโครงสรางองคกรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการ

ถวงดุลอํานาจ และการควบคุมภายในอยางเหมาะสม รวมท้ังกําหนด

เปาหมายทางธุรกิจ และดัชนี ช้ี วัดผลสําเร็จ (Key Performance 

Indicators: KPI) เพ่ือใชในการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

และติดตามผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ กับเปาหมายขององคกรอยาง

สม่ําเสมอ 

           นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท ไดมีการประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุกป ตามแนวทางของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 

ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่

อางองิจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Tread way Commission) ท้ัง 5 องคประกอบ และ 17 

หลักการยอย ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นสอดคลอง วาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ ดังนี ้           

1. การควบคุมภายในองคกร  

บริษัทฯ มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจและการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได มีการทบทวนเปาหมายและ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายทุกระยะ จัดใหมี

โครงสรางสายการรายงาน การจัดทําผังองคกรแบงแยกหนาที่ตามสาย

งาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท 

และกําหนดเก่ียวกับเร่ืองจรรยาบรรณ นโยบายในเร่ืองการกํากับดูแล

กิจการ การตอตานการทุจริตคอร รัปชั่น และการขัดแยงเ ก่ียวกับ

ผลประโยชน แสดงถึงความยึดม่ันในคุณคาของความซื่อตรงและ

จริยธรรม รวมท้ังจัดทําอํานาจดําเนินการเปนลายลักษณอักษร และมี

คูมือการปฏิบัติงานหลักท่ีสําคัญ ซ่ึงมีการทบทวนเพ่ิมเติมใหสอดคลอง

กับมาตรฐานใหมอยูเสมอ 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเปนอิสระจากฝายบริหาร ทํา

หนาที่กํากับดูแลและพัฒนาการดําเนินการดานการควบคมุภายใน แสดง

ถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความ รู

ความสามารถ กําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการ

ควบคุมภายใน เพ่ือใหบรรลตุามวัตถุประสงคขององคกร  

ในดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น บริษัทฯไดจัดทํา

คูมือมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น พรอมทั้งใหมีการประเมิน

ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการทุจริตภายในบริษัทฯ  

2. การประเมินความเสี่ยง  

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียง

ท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ เพ่ือใหสามารถระบุและประเมิน

ความเส่ียงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรวมกับสํานักบริหารความเส่ียงของ

บริษัทฯในการพิจารณาการประเมินปจจัยความเส่ียงท้ังจากภายในและ

ภายนอกองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง

สํานักบริหารความเส่ียงไดระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภท 

รวมท้ังความเส่ียงดานการทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีอาจสงผลกระทบตอการ

บรรลุวัตถุประสงคไวอยางครอบคลุมท่ัวท้ังองคกร และจัดระดับความ

เส่ียงที่สําคัญตามผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในแตละกระบวนการ

ทางธุรกิจ เพื่อกําหนดแผนงานการบริหารความเส่ียง และมีการทบทวน

ปจจัยเส่ียงท่ีมีการเปล่ียนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในท่ีอาจสงผล

กระทบตอองคกรเปนประจําทุกป 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน ท่ีสอดคลองกับความเส่ียง

และประเภทธุรกิจ ซ่ึงไดมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละ

ตําแหนงงานอยางชัดเจน โดยมีการจัดทําและทบทวนคู มืออํานาจ

ดําเนินการ และคูมือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับโครงสราง

องคกร และการปฏิบัติงานในปจจุบันอยางสม่ําเสมอ โดยใหแตละหนาที่

สามารถถวงดุลอํานาจหรือสามารถตรวจสอบยอนกลับไดอยางเหมาะสม 

โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในสวนที่มีความเส่ียงสําคัญ เพ่ือปองกันและลด

ขอผิดพลาด เชน ธุรกรรมดานการเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจาง การ

ดูแลทรัพย สิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนตน รวมทั้งมี

หนวยงานตรวจสอบภายในดําเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให

เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ คูมืออํานาจดําเนินการและคูมือการ

ปฏิบัติงานตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานมีระบบ

การควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการ และการนําระบบสารสนเทศมาใชใน
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การปฏิบัติงานอยางเปนระบบเพื่อชวยใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 

            บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอมูล โดยสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบอยางตอเน่ือง 

เพ่ือใหขอมูลตางๆ มีความถูกตองและเปนปจจุบัน โดยไดนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังมี

ความปลอดภัยของขอมูล ต้ังแตการรวบรวมขอมูล ประมวลผลขอมูล 

จัดเก็บ และติดตามผลขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานและการนําขอมูลที่

สําคัญ ไปใชในการบริหารจัดการของกรรมการผูบริหาร พนักงาน ผูถือ

หุน ลูกคา หรือผูมสีวนไดเสียตางๆ มีความครบถวนถูกตองอยางเพียงพอ 

และภายในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมท้ังมี

การกําหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช

ขอมูล 

   การสื่อสารขอมูลของบริษัทจัดใหมีชองทางการส่ือสารท่ีมี

ความเหมาะสม เพื่อส่ือสารหนาท่ีและความรับผิดชอบรวมท้ังเร่ืองตางๆ

ใหพนักงานรับทราบ และกําหนดชองทางที่ปลอดภัยสําหรับการแจง

เบาะแสหรือรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและคอรรัปชั่น มีการสื่อสาร

ระหวางหนวยงานภายในบริษัทฯและกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับประเด็น

ท่ีอาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน  

5. ระบบการติดตาม  

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายใน

ผานสํานักตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนผูตรวจสอบติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงาน เพื่อใหมั่นใจวา ขอตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบ

ทานไดรับการปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสมทันทวงที นอกจากน้ี ในสวน

ของการประเมินการควบคุมภายในดานบัญชีการเงินมีการตรวจสอบโดย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตและนําเสนอผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาเปนประจําทุกไตรมาส  ซ่ึงผลการสอบทานจากผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตและสํานักตรวจสอบภายในไมพบประเด็น ท่ีเปน

ขอบกพรองท่ีเปนสาระสาํคัญ 

 

การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เปนผูกําหนด

นโยบายการจัดการความเส่ียง ปจจัยความเสี่ยง และกระบวนการบริหาร

ความเส่ียงใหฝายจัดการนําไปปฏิบัติ  เพ่ือชวยใหฝายจัดการสามารถวาง

แผนการดําเนิน ธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห  กําหนดแผนงาน และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือออกแบบระบบงานท่ีสามารถควบคุม

ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได โดยคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงทั้ง

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  

ในระหวางป 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ

สํานักบริหารความเส่ียงไดจัดใหมีการดําเนินการตามแผนพัฒนากิจ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

1.  ทบทวนกฎ บัตรคณะ กรรมการบ ริหา รค ว าม เ สี่ ย ง 

วัตถุประสงค ขอบเขตอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ คูมือการบริหาร

ความเส่ียงและคูมือการปฏิบัติงานของสํานักบริหารความเส่ียง  

2.  กําหนดความเสี่ยงขององคกร และผูรับผิดชอบความเสี่ยง

ตามสายงาน สําหรับแตละปจจัยเส่ียง ประจําป 2563/2564 ท่ีผานการ

พิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

3.  จัดทําแผนสนับสนุนการวิเคราะหและประเมินปจจัยเสี่ยง

ใหม ประจําป 2564/2565 พรอมทั้งจัดหาแนวทางและมาตรการในการ

ตอบสนองตอความเส่ียง  

4. ประชุมเตรียมการใหสํานักบริหารความเส่ียง ลงพ้ืนที่

ปฏิบัติงานตามแผนสนับสนุนขางตน 

5. สนับสนุนการจัดทํารายงานสรุปสถานะความเส่ียง ใหกับ

ผู รับผิดชอบความเ ส่ียงตามสายงานของกลุมบริ ษัทท้ัง 7 สถาน

ประกอบการพรอมสํานักงานใหญ 

6. ส รุปรายง านส ถานะความ เสี่ ย งของก ลุ มบ ริ ษั ทต อ

คณะกรรมการของบริษัท โดยแสดงขอมูลรายการความเส่ียงท่ีคงท่ี ความ

เสี่ยงท่ีลดลง และความเส่ียงที่เพิ่มขึ้น พรอมทั้งสาเหตุอยางละเอียด

เพ่ือใหฝายจัดการนําไปดําเนินการและวางแผนใหเหมาะสม เปนประจํา

ทุกไตรมาส 

7. ผลักดันใหมีมาตรการปองกันและรับมือเหตุการณฉุกเฉิน 

กรณีโรค COVID-19 ท่ีระบาดอยางรุนแรงในชวงเดือนเมษายน – 

กันยายน 2564   

  ดวยความทุมเทและความรวมมือของบุคลากรทุกสวน ทําให

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของกลุมบริษัทอยูใน

เกณฑท่ีองคกรยอมรับได และยังสามารถพัฒนาการใหสอดคลองกับการ

กําหนดวัตถปุระสงคเปาหมายขององคกรและสวนงานตางๆ อีกดวย 

1. บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดทบทวนและประเมินการควบคุมทางการบัญชี

ของบริษัทและบริษัทยอย ซ่ึงไมขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญท่ีอาจสงผล

กระทบอยางมีนัยสําคัญตอความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงิน

ของบริษัทและบริษัทยอย ส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นสอดคลองกับ

ความเห็นของผูสอบบัญชีวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความ

เพียงพอและเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งน้ี ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2564-2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 22 

ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริ ษัท รับทราบความ เ ห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท  

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎตามเอกสารแนบ 

6 ของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 One Report) น้ี 

3. บริษัทฯไดแตงต้ัง นายชาติชาย ภูวงษ เปนผูจัดการสํานัก

ตรวจสอบภายใน-ผูบริหารสูงสุดสํานักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหนาที่

เปนเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อส นับส นุนให
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คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบั ติง านบรรลุ เป าหมายได อย า งมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาผูดํารงตําแหนง

หัวหนางานตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติ

หนาที ่

4. การแตงตั้ง โยกยาย หรือเลกิจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน และหนวยงานอ่ืนใดภายใตหนวยงาน ตรวจสอบภายในจะตอง

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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9.2 รายการระหวางกนั 

9.2.1 ขอมูลรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

รายการระหวางกันท่ีเปดเผยในสวนน้ีเปนรายการระหวางกันในระหวางป 2565  ป 2564 และ ป 2563 ส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม ของแตละป ประกอบดวย รายการระหวางบริษัทและบริษัทยอย กับบริษัทรวมและบคุคลที่อาจมี

ความขัดแยง ดังตอไปน้ี 

บริษัทยอย 

บริษัทท่ีมีรายการระหวางกัน ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด 

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายและกากนํ้าตาล 

บริษัทถือหุนในบริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด ในอัตราสวนรอยละ 90.21 ทั้งนี้ มีบคุคลท่ีอาจมีความขัดแยงของบริษัทถือหุนอยู ซ่ึงไดแกผูเก่ียวของกับกรรมการ

บริษัท ถือหุนอยูรอยละ 9.79  ซึ่งนอยกวารอยละ 10 ดังนั้น รายการระหวางบริษัท และบริษัทยอยไมถือวาเปนรายการท่ีตองเปดเผยในรายการระหวางกัน 

บริษัท โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด 

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายและกากนํ้าตาล 

บริษัทถือหุนในบริษัท โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด ในอัตราสวนรอยละ 95.78 ท้ังน้ี มีบคุคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัท ถือหุนอยู ซ่ึงไดแกผูเก่ียวของกับ

กรรมการบริษัท ถือหุนอยูรอยละ 4.22  ซึ่งนอยกวารอยละ 10 ดังน้ัน รายการระหวางบริษัท และบริษัทยอยไมถือวาเปนรายการท่ีตองเปดเผยในรายการระหวาง

กัน 

บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายและกากนํ้าตาล  

บริษัทถือหุนในบริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหล ีจํากัด ในอัตราสวนรอยละ 99.66 ท้ังนี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทถอืหุนอยู ซ่ึงไดแกผูเก่ียวของกับ

กรรมการบริษัท ถือหุนอยูรอยละ 0.34  ซึ่งนอยกวารอยละ 10 ดังน้ัน รายการระหวางบริษัท และบริษัทยอย ไมถือวาเปนรายการท่ีตองเปดเผยในรายการระหวาง

กัน 

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด 

ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอรท รวมทั้งจดัสรรท่ีดินเพ่ือ

การเกษตรและเปนศูนยฝกอบรมสัมมนาและอาคารสํานักงาน

ใหเชา 

บริษัทถือหุนในบริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัดในอัตราสวนรอยละ 40.77 บริษัท นํ้าตาลทามะกา จํากัด ถือหุนรอยละ 55.70  ท้ังน้ี มีบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงของบริษัทถือหุนอยู ซ่ึงไดแกผูเก่ียวของกับกรรมการบริษัท ถือหุนอยูรอยละ 3.53  ซ่ึงนอยกวารอยละ 10 ดงันั้น รายการระหวางบริษัท และบริษัทยอย ไมถือวา

เปนรายการท่ีตองเปดเผยในรายการระหวางกัน 
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บริษัทท่ีมีรายการระหวางกัน ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซปอรต เทรดดิ้ง จํากัด  

ประกอบธุรกิจตัวแทนในการสงออกนํ้าตาลทราย 

เปนบริษัทยอย โดยบริษัทถือหุนรอยละ 33.88 บริษัท นํ้าตาลทามะกา จํากัด ถือหุนรอยละ 23.11 บริษัท โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด ถือหุนรอยละ 16.04 และ

บริษัท นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด ถือหุนรอยละ 9.60 ท้ังน้ีมีกรรมการรวมกัน คือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ และ

นายชลชั ชินธรรมมิตร 

บริษัท นํ้าตาลสะหวันนะเขด จํากัด 

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 

และดาํเนินกิจการทางการเกษตร  

บริษัทถือหุนใน บริษัทนํ้าตาลสะหวันนะเขด จํากัด ในอัตราสวนรอยละ 98.00 ไมมีผูถือหุนใหญและกรรมการของบริษัทถือหุนในบริษัทยอย ดังน้ัน รายการระหวาง

บริษัท และบริษัทยอย ไมถือวาเปนรายการท่ีตองเปดเผยในรายการระหวางกัน  

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล  

บริษัทถือหุนใน  Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  ในอัตราสวนรอยละ 100.00 ไมมีผูถือหุนใหญและกรรมการของบริษัทถือหุนในบริษัทยอย ดังน้ัน รายการ

ระหวางบริษัท และบริษัทยอย ไมถือวาเปนรายการท่ีตองเปดเผยในรายการระหวางกัน 

Koh Kong Plantation Co., Ltd. 

ประกอบธุรกิจเพาะปลูกออย  

บริษัทถือหุนโดยออมผาน  Wynn In Trading Co., Ltd.  ในอัตราสวนรอยละ 80 ไมมีผูถือหุนใหญและกรรมการของบริษัทถือหุนในบริษัทยอย ดังนั้น รายการ

ระหวางบริษัท และบริษัทยอย ไมถือวาเปนรายการท่ีตองเปดเผยในรายการระหวางกัน 

 

บริษัทรวม 

บริษัทท่ีมีรายการระหวางกัน ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจทาเทียบเรือและคลังสินคา รวมท้ังธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย 

เปนบริษัทรวม โดยบริษัทถือหุนรอยละ 23.82  ผูถือหุนใหญและกรรมการซ่ึงถอืเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ถอืหุนอยูรอยละ 16.65 และมีกรรมการรวมกับบริษัท 

คือ นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร  นายชลัช ชินธรรมมิตร  และนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ  

บริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเอทานอลหรือเช้ือเพลิงจาก

ผลิตผลทางการเกษตร 

เปนบริษัทรวม โดยบริษัทถือหุนรอยละ 29.88 ท้ังน้ีมีกรรมการรวมกับบริษัท คือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร  นายชลัช ชินธรรมมิตร  และนายชนะชัย ชุตมิาวรพันธ  
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บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัทท่ีมีรายการระหวางกัน ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอท ีเซ็นเตอร จํากัด 

เปนผูสนับสนุนทางดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศใหแก

บริษัทและบริษัทในกลุม 

เปนบริษัทท่ีเก่ียวของกันโดยบริษัท ราชาเซรามิค จํากัด ถือหุนรอยละ 50 และบริษัท ราชาชูรส จํากัด ถือหุนรอยละ 50 ท้ังน้ี  

มีกรรมการรวมกันกับบริษัท คือ นายชาตรี ชินธรรมมิตร  

บริษัท ออนนุช กอสราง จํากัด 

ประกอบธุรกิจโรงแรมและนายหนาอสังหาริมทรัพย 

เปนบริษัทท่ีผูถอืหุนใหญและกรรมการถือหุนอยูรอยละ 78.57 และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท คือ นายจาํรูญ ชนิธรรมมิตร  

นายชลัช ชินธรรมมิตร  นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร และนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ  

บริษัท ราชาเซรามิค จํากัด 

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเซรามิค 

เปนบริษัทท่ีผูถอืหุนใหญและกรรมการถือหุนอยูรอยละ 48.27 และมีกรรมการรวมกับบริษัท คือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร  

นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ  นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล  และนายชลัช ชินธรรมมิตร  

บริษัท ราชาชูรส จํากัด 

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผงชูรส 

เปนบริษัทท่ีผูถอืหุนใหญและกรรมการถือหุนอยูรอยละ 46.73 และมีกรรมการรวมกับบริษัท คือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร  

นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ  นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล  นายสมชาย ชินธรรมมิตร และนางอนิทิรา สุขะนินทร  

บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จํากัด (มหาชน) 

(เดิมชื่อ “บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จํากัด (มหาชน)”) 

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายแอลกอฮอลหรือเชื้อเพลิงจาก

ผลผลิตการเกษตร 

มีกรรมการรวมกับบริษัท คือ นายชลัช ชินธรรมมิตร 

บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จํากัด 

(เดิมชื่อ “บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จํากัด”) 

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเอทานอล แอลกอฮอล และ

กาซชีวภาพ 

มีกรรมการรวมกับบริษัทคือ นายชลัช ชนิธรรมมิตร 
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9.2.2 รายละเอียดรายการระหวางกัน 

รายการซ้ือ-ขายสินคาและบริการตามปกติของธุรกิจ รวมถึงจํานวนรายการคงคาง ณ วันสิ้นป (สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตลุาคม 2565  2564 และ 2563) 

ผูซ้ือ / ผูรับบริการ ผูขาย / ผูใหบริการ ลักษณะรายการ / เง่ือนไขท่ี

สําคัญ 

มูลคาของรายการ 

                      (พันบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตสุมผล 

31 ต.ค. 65 31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63  

บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)  บริษัท ราชาชูรส จํากัด - คาเคมีภัณฑ และคานํ้าด่ืม 

- เจาหนี้อ่ืน 

83 

- 

63 

1 

279 

18 

กลุมบริษัทซ้ือสินคาสําเร็จรูปและเคมีภัณฑ ไดแก 

ผงชูรส นํ้าด่ืม โซดาไฟ และกรดเกลือ จากบริษัท

ราชาชูรส จํากัด เพื่อใชภายในบริษัทและใช

สําหรับลางเคร่ืองจักรภายในโรงงานนํ้าตาล โดย

บริษัทไดมีการเปรียบเทียบราคาขายกับคูคาราย

อ่ืน ผลปรากฏวาราคาขายของบริษัท ราชาชูรส 

ถูกกวา เน่ืองจากเคมีภัณฑเปนผลพลอยไดจาก

การผลิตของบริษัท ราชาชูรส 

บริษัท นํ้าตาลทามะกา จํากัด  - คาเคมีภัณฑ และคานํ้าด่ืม 

- เจาหนี้อ่ืน 

48 

6 

137 

2 

11 

- 

บริษัท โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด  - คาเคมีภัณฑ และคานํ้าด่ืม 8,538 3,156 13 

บริษัท นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด  - คาเคมีภัณฑ และคานํ้าด่ืม 169 186 20 

บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล  

จํากัด (มหาชน) 

(เดิมชื่อ “บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น 

จํากัด (มหาชน)”) 

บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)  - ขายกากน้ําตาล 

- ลูกหน้ีการคา 

-  

714,521 

9,553 

 

466,751 

35,242 

 

498,741 

321 

 

บริษทั และบริษัทยอยขายกากนํ้าตาล 

ให บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จํากัด (มหาชน) 

เพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิต ซ่ึงการขาย

สินคาดังกลาวเปนไปตามธุรกิจปกติของกลุมบริษัท 

ราคาท่ีคิดระหวางกันเปนราคาตลาดซ่ึงมีเง่ือนไข

เปนไปตามการคาปกติทั่วไป 
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ผูซ้ือ / ผูรับบริการ ผูขาย / ผูใหบริการ ลักษณะรายการ / เง่ือนไขท่ี

สําคัญ 

มูลคาของรายการ 

(พันบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 65 31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 

บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล  

จํากัด (มหาชน) 

(เดิมชื่อ “บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น 

จํากัด (มหาชน)”) 

บริษัท นํ้าตาลทามะกา จํากัด  - ขายกากน้ําตาล 

ลูกหน้ีการคา 

266,994 

3,913 

214,134 

17,468 

199,862 

- 

บริษทั และบริษัทยอยขายกากนํ้าตาล 

ให บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จํากัด (มหาชน) 

เพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิต ซ่ึงการขายสินคา

ดังกลาวเปนไปตามธุรกิจปกติของกลุมบริษัท ราคาท่ี

คิดระหวางกันเปนราคาตลาดซ่ึงมเีง่ือนไขเปนไปตาม

การคาปกติท่ัวไป  บริษัท โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด - ขายกากน้ําตาล 

- ลูกหน้ีการคา 

- เงินรับลวงหนาคาสินคา 

307,340 

3,521 

- 

254,275 

29,329 

6,488 

384,845 

40,751 

- 

 บริษัท นํ้าตาลนิวกวางสุนหล ีจํากัด - ขายนํ้าตาลทรายดิบ - 23,701 - 
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ผูซื้อ / ผูรับบริการ ผูขาย / ผูใหบริการ ลักษณะรายการ / เง่ือนไขท่ี

สําคัญ 

มูลคาของรายการ 

(พันบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตสุมผล 

31 ต.ค. 65 31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซปอรต 

เทรดด้ิง จํากัด 

- คาบริการเพื่อสงออก 5,878 4,371 7,944 ตามพรบ.ออยและนํ้าตาล การสงออกนํ้าตาล

ตองทําผานบริษัทที่สํานักงานคณะกรรมการ

ออยและนํ้าตาลทราย (กอน.) อนุญาตเทาน้ัน 

กลุมบริษัทและบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม 

จํากัด จึงไดต้ังบริษัท เค เอส แอล เอ็กซปอรต 

เทรดด้ิง จํากัด ขึ้นมา เพ่ือเปนตัวแทนจัดการ

สินคาและดําเนินการเร่ืองเอกสารการสงออก

เทาน้ัน โดยบริษทั เค เอส แอล เอ็กซปอรต เท

รดด้ิง จํากัด คิดคาบริการกับบริษัทในกลุมตาม

ปริมาณสินคา ซ่ึงเปนไปตามราคาทุน รวมคา

บริหารจัดการ 

บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด - คาบริการเพื่อสงออก 1,172 639 728 

บริษัท โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด - คาบริการเพื่อสงออก 1,835 1,764 3,719 

บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหล ีจํากัด - คาบริการเพื่อสงออก 739 386 544 

บริษัท นํ้าตาลสะหวันนะเขด จํากัด - คาบริการเพื่อสงออก - - 580 

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย 

- คาฝากสินคาและขนถายนํ้าตาล

เพ่ือสงออก 

- รายไดอ่ืน ไดแก คาสวนลด 

- ลูกหน้ีอ่ืน 

- เจาหนี้อ่ืน 

2,254 

 

- 

- 

1 

4,782 

 

36 

1,616 

- 

6,100 

 

352 

- 

- 

บริษัทมีความจําเปนท่ีตองใชทาเทียบเรือ และ

บริการขนถ ายน้ํ าตาลเ พ่ือส งออกใหกลุ ม

โรงงานนํ้าตาล บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเน้ิล 

จํากัด (มหาชน) กําหนดคาบริการฝากสินคา

และคาขนถายน้ําตาลเพ่ือสงออก จากปริมาณ

สินคาและระยะเวลาการฝาก ซ่ึงเปนไปตาม

ราคาตลาดและมีเง่ือนไขเปนไปตามการคา

ปกติท่ัวไป 
บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด  - คาฝากสินคาและขนถายนํ้าตาล

เพ่ือสงออก 

- รายไดอ่ืน ไดแก คาสวนลด 

- เจาหนี้อ่ืน 

3,439 

 

- 

2,409 

 

10 

5,823 

 

499 
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ผูซื้อ / ผูรับบริการ ผูขาย / ผูใหบริการ ลักษณะรายการ / เง่ือนไขท่ี

สําคัญ 

มูลคาของรายการ 

(พันบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตสุมผล 

31 ต.ค. 65 31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 

- 500 243 

บริษัท โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย 

- คาฝากสินคาและขนถายนํ้าตาล

เพ่ือสงออก 

- รายไดอ่ืน ไดแก คาสวนลด 

- เจาหนี้อ่ืน 

381 

 

- 

- 

1,855 

 

16 

41 

11,102 

 

1,657 

63 

บริษัทมีความจําเปนท่ีตองใชทาเทียบเรือ และ

บริการขนถ ายน้ํ าตาลเ พ่ือส งออกใหกลุ ม

โรงงานนํ้าตาล บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเน้ิล 

จํากัด (มหาชน) กําหนดคาบริการฝากสินคา

และคาขนถายน้ําตาลเพ่ือสงออก จากปริมาณ

สินคาและระยะเวลาการฝาก ซ่ึงเปนไปตาม

ราคาตลาดและมีเง่ือนไขเปนไปตามการคา

ปกติท่ัวไป 

บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหล ีจํากัด  - คาฝากสินคาและขนถายนํ้าตาล

เพ่ือสงออก 

- รายไดอ่ืน ไดแก คาสวนลด 

- เจาหนี้อ่ืน 

14 

 

- 

- 

149 

 

4 

- 

98 

 

- 

14 

 

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที  

เซ็นเตอร จํากัด 

- คาจดัการคอมพิวเตอร  

- คาใชจายจายลวงหนา 

6,635 

- 

6,538 

453 

6,413 

499 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร จํากัด ได

จัดต้ังข้ึนเพ่ือเปนศูนยบริการคอมพิวเตอร

ใหบริการภายในกลุมบริษัท  บริษัทมีการ

กําหนดราคาคาบริการระหวางกันโดยคํานวณ

จากตนทุนเงินลงทุนและการดําเนินงานของ

บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด 

 

 - คาจดัการคอมพิวเตอร 

- คาใชจายจายลวงหนา 

2,008 

- 

1,915 

105 

2,046 

104 
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ผูซื้อ / ผูรับบริการ ผูขาย / ผูใหบริการ ลักษณะรายการ / เง่ือนไขท่ี

สําคัญ 

มูลคาของรายการ 

(พันบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตสุมผล 

31 ต.ค. 65 31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 

บริษัท โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด  - คาจดัการคอมพิวเตอร 

- คาใชจายจายลวงหนา 

2,501 

- 

2,535 

173 

3,073 

193 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร จํากัด และ

นําตัวเลขที่ไดมาจัดสรรเพ่ือคิดคาบริการตาม

ปริมาณการใชงานจริงของแตละบริษัท 

บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหล ีจํากัด บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที  

เซ็นเตอร จํากัด 

- คาจัดการคอมพิวเตอร 

- คาใชจายจายลวงหนา 

1,433 

- 

1,481 

68 

1,638 

68 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร จํากัด ได

จัดต้ังข้ึนเพ่ือเปนศูนยบริการคอมพิวเตอร

ใหบริการภายในกลุมบริษัท  บริษัทมีการ

กําหนดราคาคาบริการระหวางกันโดยคํานวณ

จากตนทุนเงินลงทุนและการดําเนินงานของ

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร จํากัด และ

นําตัวเลขที่ไดมาจัดสรรเพ่ือคิดคาบริการตาม

ปริมาณการใชงานจริงของแตละบริษัท 

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด  -  คาจัดการคอมพิวเตอร 214 175 130 

บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซปอรตเทรดด้ิง จํากัด  -  คาจัดการคอมพิวเตอร 352 229 187 

บริษัท นํ้าตาลสะหวันนะเขด จํากัด  -  คาจัดการคอมพิวเตอร 687 782 733 

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  -  คาจัดการคอมพิวเตอร 215 150 166 

Koh Kong Plantation Co., Ltd.  -  คาจัดการคอมพิวเตอร - - 18  
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คาเชาพ้ืนท่ี (สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2565  2564 และ 2563)  

ผูใหเชา ผูเชา ลักษณะรายการท่ีสําคัญ มูลคาของรายการ (พันบาท) ความจําเปนและความสมเหตสุมผล 

31 ต.ค. 65 31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ออนนุชกอสราง จํากัด เชาพ้ืนท่ีสํานักงาน 196.69 

ตารางเมตรและท่ีจอดรถ ตาราง

เมตรละ 300 บาท ตอเดือน โดย

ตอสัญญาทุก 3 ป (01/11/61 - 

31/10/64) ลดคาเชา 20% เปน

เวลา 3 เดือนจากเดือน เม.ย.63 

- มิ.ย.63 และในปจจุบันไดยุติ

การเชาแลวในเดือน ก.พ.64 

- 

 

236 

 

708 บริษัทใหพ้ืนท่ีเชาแกบริษัทในกลุมเปนระยะ

เวลานานแลว เน่ืองจากตองการใหบริษัทใน

กลุมต้ังสํานักงานในพ้ืนท่ีเดียวกัน เพ่ือสะดวก

ในการบริหารจัดการ โดยคิดคาเชาตามราคา

ตลาดและมีเงื่อนไขเปนไปตามการคาปกติ

ท่ัวไป ณ วันท่ีเร่ิมทําสัญญาเชาคร้ังแรก โดย

เ ง่ือนไขตางๆท่ีเ ก่ียวกับการเชา พ้ืนที่และ

ทรัพยสินไดกําหนดใหเปนไปตามสัญญาที่ตกลง

รวมกันโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปน

สําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ราชาชูรส จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชาพ้ืนท่ีโกดัง 200 ตารางเมตร 

ตารางเมตรละ 100 บาท ตอเดือน 

โดยตอสัญญาทุก 1 ป (01/08/65 

-  31/07/66)  และ เช า พ้ื น ท่ี

สํานักงานจํานวน 46.50 ตาราง

เมตร ตารางเมตรละ 300 บาท

ตอเดือน โดยตอสัญญาทุก 1 ป 

(01/04/65 – 31/03/66)  

ลดคาเชา 20% เปนเวลา 3 เดือน

จากเดือน เม.ย.63 - มิ.ย.63 และ

ลดคาเชา 10% เปนเวลา 3 เดือน

จาก พ.ย.64 - ม.ค.65 

403 

 

 

 

 

 

 

 

 

320 

 

 

 

 

 

 

 

 

236 
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ผูใหเชา ผูเชา ลักษณะรายการท่ีสําคัญ มูลคาของรายการ (พันบาท) ความจําเปนและความสมเหตสุมผล 

31 ต.ค. 65 31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 

 

 

 

 

 

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 

 

 

บริษัท ราชาชูรส จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทใหพ้ืนท่ีเชาแกบริษัทในกลุมเปนระยะ

เวลานานแลว เน่ืองจากตองการใหบริษัทใน

กลุมต้ังสํานักงานในพ้ืนท่ีเดียวกัน เพ่ือสะดวก

ในการบริหารจัดการ โดยคิดคาเชาตามราคา

ตลาดและมีเงื่อนไขเปนไปตามการคาปกติ

ท่ัวไป ณ วันท่ีเร่ิมทําสัญญาเชาคร้ังแรก โดย

เ ง่ือนไขตางๆท่ีเ ก่ียวกับการเชา พ้ืนที่และ

ทรัพยสินไดกําหนดใหเปนไปตามสัญญาที่ตกลง

รวมกันโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปน

สําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ราชาเซรามิค จํากดั เชาพ้ืนท่ีสํานักงาน 495.54 

ตารางเมตร และที่จอดรถ  

ตารางเมตรละ 300 บาท ตอ

เดือน โดยตอสัญญาทุก 1 ป 

(01/01/65 – 31/12/66)  ลดคา

เชา 20% เปนเวลา 3 เดือนจาก

เดือน เม.ย.63 – มิ.ย.63 และลด

คาเชา 10% เปนเวลา 3 เดือน

จาก พ.ย.64 - ม.ค.65 

1,739 1,739 1,695 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอทีเซ็นเตอร จํากัด เชาพ้ืนท่ีสํานักงาน 432.62 และ

ท่ีจอดรถ ตารางเมตรละ  

300 บาท ตอเดือน โดยตอ

สัญญาทุก 3 ป (01/08/64 - 

31/07/67) ลดคาเชา 20% เปน

เวลา 3 เดือนจากเดือน เม.ย.63 

- มิ.ย.63 และลดคาเชา 10% 

เปนเวลา 3 เดือนจาก พ.ย.64 - 

ม.ค.65 

1,518 1,518 1,480 
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ผูใหเชา ผูเชา ลักษณะรายการท่ีสําคัญ มูลคาของรายการ (พันบาท) ความจําเปนและความสมเหตสุมผล 

31 ต.ค. 65 31 ต.ค. 64 31 ต.ค. 63 

บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซปอรต 

เทรดด้ิง จํากัด 

เชาพ้ืนท่ีสํานักงาน 33.48 ตาราง

เมตร  ตารางเมตรละ 300 บาท 

ตอเดือน โดย ตอสัญญา ทุก 3 ป 

(01/10/63 - 30/09/66) ลดคา

เชา 20% เปนเวลา 3 เดือนจาก

เดือน เม.ย.63 - มิ.ย.63 และลด

คาเชา 10% เปนเวลา 3 เดือน

จาก พ.ย.64 - ม.ค.65 

118 118 115  

 

 

 

บริษัทใหพ้ืนท่ีเชาแกบริษัทในกลุมเปนระยะ

เวลานานแลว เน่ืองจากตองการใหบริษัทใน

กลุมต้ังสํานักงานในพ้ืนท่ีเดียวกัน เพ่ือสะดวก

ในการบริหารจัดการ โดยคิดคาเชาตามราคา

ตลาดและมีเงื่อนไขเปนไปตามการคาปกติ

ท่ัวไป ณ วันท่ีเร่ิมทําสัญญาเชาคร้ังแรก โดย

เ ง่ือนไขตางๆท่ีเ ก่ียวกับการเชา พ้ืนที่และ

ทรัพยสินไดกําหนดใหเปนไปตามสัญญาที่ตกลง

รวมกันโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปน

สําคัญ 
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เงินกูยืม / เงินใหกูยืมระหวางบริษัท บริษัทยอย กับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 2564 และ 2563) 

หนวย : พันบาท 

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

ผูกู ผูใหกู ยอดยกมา 1 

พ.ย. 64 

กูเพ่ิม 

ระหวางงวด 

ชําระคืน

ระหวางงวด 

ยอดคงเหลือ  

31 ต.ค. 65 

ดอกเบ้ียจาย ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด 

(มหาชน) 

นิติบุคคลอาคารชดุ 

เค.เอส.แอล ทาวเวอร 

4,100 1,000 - 5,100 45 บริษัทไดรับการสนับสนุนความชวยเหลือทางการเงิน จาก นิติบุคคล

อาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร ผานทางเงินกูยืมระยะส้ัน ในรูปต๋ัว

สัญญาใชเงิน ประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม  เงินกูยืมมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 

0.80 - 1.35 ตอป และจายชําระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

 

หนวย : พันบาท 

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

ผูกู ผูใหกู ยอดยกมา 1 

พ.ย. 63 

กูเพ่ิม 

ระหวางงวด 

ชําระคืน 

ระหวางงวด 

ยอดคงเหลือ  

31 ต.ค. 64 
ดอกเบ้ียจาย 

ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด 

(มหาชน) 

นิติบุคคลอาคารชดุ เค.

เอส.แอล ทาวเวอร 

4,100 - - 4,100 43 บริษัทไดรับการสนับสนุนความชวยเหลือทางการเงิน จาก นิติบุคคลอาหาร

ชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร ผานทางเงินกูยืมระยะส้ัน ในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน 

ประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม  เงินกูยืมมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเงินทุน

หมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.80 - 1.22 ตอป 

และจายชําระดอกเบ้ียทกุส้ินเดือน 
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หนวย : พันบาท 

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

ผูกู ผูใหกู ยอดยกมา 1 

พ.ย. 62 

กูเพ่ิม 

ระหวางงวด 

ชําระคืน 

ระหวางงวด 

ยอดคงเหลือ  

31 ต.ค. 63 

ดอกเบ้ียจาย ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

บริษัท นํ้าตาลขอนแกน 

จํากัด (มหาชน) 

นิติบุคคลอาคารชดุ เค.

เอส.แอล ทาวเวอร 

3,400 1,000 (300) 4,100 56 บริษัทไดรับการสนับสนุนความชวยเหลือทางการเงิน จาก นิติบุคคล

อาคารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร ผานทางเงินกูยืมระยะส้ัน ในรูปต๋ัว

สัญญาใชเงิน ประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม  เงินกูยืมมีวัตถุประสงคเพ่ือใช

เปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.22 - 

1.24 ตอป และจายชําระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

 

หนวย : พันบาท 

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

ผูกู ผูใหกู ยอดยกมา    

1 พ.ย. 64 

กูเพ่ิม 

ระหวางงวด 

ชําระคืน 

ระหวางงวด 

ยอดคงเหลือ  

31 ต.ค. 65 

ดอกเบ้ียจาย ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

บริษัท นํ้าตาลขอนแกน 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที 

เซ็นเตอร จํากัด 

3,000 - - 3,000 28 บริษัทไดรับการสนับสนุนความชวยเหลือทางการเงิน จากบริษัท เค.เอส.

แอล. ไอที เซ็นเตอร จํากัด ผานทางเงินกูยืมระยะส้ัน ในรูปตั๋วสัญญาใช

เงิน ประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม  เงินกูยืมมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน

เงินทนุหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิดอตัราดอกเบ้ียรอยละ 0.80 - 1.35 

ตอป และจายชําระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 
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หนวย : พันบาท 

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

ผูกู ผูใหกู ยอดยกมา    

1 พ.ย. 63 

กูเพ่ิม 

ระหวางงวด 

ชําระคืน 

ระหวางงวด 

ยอดคงเหลือ  

31 ต.ค. 64 

ดอกเบ้ียจาย ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

บริษัท น้ําตาลขอนแกน 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที 

เซ็นเตอร จํากัด 

3,000 - - 3,000 32 บริษัทไดรับการสนับสนุนความชวยเหลือทางการเงิน จากบริษัท เค.เอส.

แอล. ไอที เซ็นเตอร จาํกัด ผานทางเงินกูยืมระยะส้ัน ในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน 

ประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม  เงินกูยืมมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเงินทุน

หมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.80 - 1.22 ตอป 

และจายชําระดอกเบ้ียทกุส้ินเดือน 

 

หนวย : พันบาท 

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

ผูกู ผูใหกู ยอดยกมา    

1 พ.ย. 62 

กูเพ่ิม 

ระหวางงวด 

ชําระคืน 

ระหวางงวด 

ยอดคงเหลือ  

31 ต.ค. 63 

ดอกเบ้ียจาย ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

บริษัท น้ําตาลขอนแกน 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที 

เซ็นเตอร จํากัด 

- 4,400 - 3,000 9 บริษัทไดรับการสนับสนุนความชวยเหลือทางการเงิน จากบริษัท เค.เอส.

แอล. ไอที เซ็นเตอร จาํกัด ผานทางเงินกูยืมระยะส้ัน ในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน 

ประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม  เงินกูยืมมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเงินทุน

หมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.20 - 1.22 ตอป 

และจายชําระดอกเบ้ียทกุส้ินเดือน 
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9.2.3 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเก่ียวกับรายการ

ระหวางกันดังน้ี 

กรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันของ

บริษัทตามตารางท่ีแสดงขางตน และไดใหความเห็นวา เปนรายการท่ีมี

ความจําเปนและสมเหตุสมผลในการทํารายการ ซึ่งรายการท่ีเปนรายการ

คาตามปกติของการดําเนินธุรกิจน้ัน บริษัทไดกําหนดราคาตามราคา

ตลาด  

 

นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

1. รายการคาตามปกติของการดําเนินธุรกิจ เชน การใช

ทาเรือและคลังสินคาของบริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) 

และการซื้อขายนํ้าตาลระหวางบริษัทและบริษัทยอย รายการดังกลาวจะ

ยังคงมีอยูในอนาคต ซ่ึงบริษัทจะดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชนของ

บริษัทเปนสําคัญ และราคาท่ีคิดตองเปนไปตามราคาตลาด 

2. รายการเชาพ้ืนท่ีและทรัพยสิน จะเปนไปตามราคา

ตลาด และเปนราคาคาเชาท่ีเทากับการใหบุคคลอ่ืนเชา 

3. รายการซ้ือขายทรัพยสินและเงินลงทุน รายการซื้อขาย

ทรัพยสินและเงินลงทุนของบริษัท เปนรายการเพิ่มทุนเพ่ือรักษาสัดสวน

การถือหุนและการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจปจจุบันที่มีอยูและธุรกิจใน

อนาคต ซึ่งนโยบายท่ีซ้ือขายทรัพยสินระหวางกันและการซ้ือขายเงิน

ลงทุนระหวางกัน จะคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญและจะ

กระทําเทาท่ีจําเปนและเหมาะสม  

4. รายการกูยืมเงินกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง การ

กูยืมเงินกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง บริษัทจะกระทําเทาท่ีจําเปนและ

เหมาะสม  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ 

5.รายการพิเศษอ่ืนๆ เปนรายการอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอ    

1 - 4 ขางตน 

รายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสียหรืออาจมี

ความ ขัดแย งทางผลประโยชน อ่ืนใดในอนาคต บริษัทจะได ให

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและ

ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมี

ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทจะ

ไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็น

เก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจ

ของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี 

ทั้ ง น้ี  รายการระหว า งกันท่ีอาจเ กิดขึ้นในอนาคตนั้ น  

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติใหเปนตามกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย  และขอบังคับ ประกาศ  คําส่ัง  หรือขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกัน  และ

การไดมาหรือจําหนายทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย

นอกจากน้ี บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุงบการเงินให

เปนไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทยที่ออกโดยสภา

วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภซึ่งไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต และเปดเผยขอมูลดังกลาวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป

(56-1)ในปตอๆไป 

9.2.4 โครงสรางการถือหุนที่มีบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงถือหุนเกิน

กวารอยละ 10 

จากโครงสรางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยในปจจุบัน

ท่ีบริษัทยอยและบริษัทรวมบางบริษัทยังมีการถือหุนโดยบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแยงเกินกวารอยละ 10 นั้นมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเน้ิล จํากัด (มหาชน) มีบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงของบริษัทถือหุนอยู จํานวนรอยละ 16.65 และบริษัท 

นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัท ไทยชูการ เทอรมิเน้ิล 

จํากัด (มหาชน) จํานวนรอยละ 23.82 และไมมีนโยบายท่ีจะลงทุนเพ่ิม  

นอกจากนี้ ผูถือหุนและกรรมการไมมีแรงจูงใจท่ีจะกระทําการใดๆ เพ่ือ

ถายเทผลประโยชนไปท่ีบริษัทใดบริษัทหน่ึง นอกจากน้ีในบริษัท ไทยชู

การ เทอรมิเ น้ิลจํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ยังมีกรรมการอีกหลายทานที่มาจากบริษัท

นํ้าตาลอ่ืนๆ ดังน้ัน จึงมีการคานอํานาจกันภายในอยูแลวในท้ัง 2 บริษัท 

ทําใหการทํารายการระหวางบริษัทและบริษัทไทยชูการ เทอรมิเ น้ิล 

จํากดั (มหาชน) เปนไปตามราคาและกลไกทางการตลาด ซ่ึงจะกอใหเกิด

ผลประโยชนสูงสดุกับท้ังสองบริษัท 

จะเห็นไดวา โครงสรางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย

ในปจจุบันท่ีบางบริษัทยังมีการถือหุนโดยบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงเกิน

กวารอยละ 10 นั้น เปนผลมาจากเหตุการณในอดีต ซ่ึงในปจจุบันบริษัท

พยายามที่จะปรับโครงสรางใหมีความขัดแยงกันนอยที่สุด ท้ังน้ี บริษัทมี

นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในอนาคต โดย

บริษัทจะเขาลงทุนโดยตรงดวยตัวเอง และไมใหบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงเขาถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมเกินกวาท่ีกําหนดเวนแตจะ

กระทําเทาท่ีจําเปนและเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท

เปนสําคัญ  นอกจากน้ี บุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะไมเขาถือหุนหรือ

ลงทุนในธุรกิจที่จะทําใหเกิดความขัดแยงกับทางบริษัท หรือธุรกิจท่ีมี

ลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัท 
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รายงานงบการเงิน 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย ซ่ึงจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม

และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลและรอบคอบ รวมทั้งมีการ

เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอและโปรงใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ท้ังน้ี งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม

ดังกลาวไดผานการตรวจสอบและใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระ  

 

 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีและดํารงไวซ่ึงระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพื่อใหมีความม่ันใจไดวามีการ

บันทึกขอมูลทางบัญชีอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสิน ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการทุจริต

หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ โดยคณะกรรมการบริษทัไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการ

ที่เปนอิสระทําหนาที่กํากับดูแลสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมท้ังประเมินระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว 

 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถสรางความเช่ือมั่น

ไดวา งบการเงนิเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยแสดงสาํหรับปส้ินสุดวันท่ี 

31 ตุลาคม 2565 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตองในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

 

 

  นายมนู เลียวไพโรจน                    นายจํารูญ ชินธรรมมิตร 

         ประธานกรรมการ                    ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ  

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ข้าพ เจ้า ได้ตรว จสอ บง บกา ร เ งิ นรว มข องบ ริษัท  นําตา ล ข อ นแ ก่ น จํา กัด  (มห าชน )  แ ละบริ ษัท ย่อ ย  

(“กลุ่มบริษัท”) และงบการเ งินเฉพาะกิจการของบริษัท นําตาลข อนแก่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และงบกาํไรขาดทุนรวมและ

เฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

ข้าพเจ้า เ ห็นว่า  งบก ารเ งินรวมและงบกา รเ งิ นเฉ พา ะกิจ กา ร ข้า งต้นนีแ สดงฐานะ การ เ งิ นของบ ริษัท  

นาํตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั นาํตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 

31 ตุลาคม 2565 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกันโดยถูกต้องตามทีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของ

ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนด

โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้

ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านีตามประมวลจรรยาบรรณของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนยัสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ทงันีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบทีใช้เพือตอบสนอง 

ค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีชาวไร่

และลูกหนีเงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าเผือผลขาดทุน 

ทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีชาวไร่และลูกหนีเงินยืม

ส่งเสริมปลูกออ้ยทีมีนัยสําคัญต่องบการเงิน ซึงลูกหนี

ชาวไร่และลูกหนีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยมีลกัษณะและ

พฤติกรรมทีแตกต่างกนั 

 

ขา้พเจ้าให้ความสําคญัในเรืองการพิจารณามูลค่าของ 

ค่าเผอืผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนดงักล่าว เนืองจาก

การประมาณค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึนของลูกหนีชาวไร่และลูกหนีเงินยืมส่งเสริมปลูก

อ้อยนัน ถือเป็นประมาณการทางบัญชีทีสําคัญที

ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณาความ

สมเหตุสมผลของสมมติฐานทีใชส้ําหรับการประมาณ

การผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ขา้พเจ้าจึง

พิจารณาเรืองความเหมาะสมของสมมติฐานทีใชใ้นการ

พิจารณาค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

ของลูกหนีชาวไร่และลูกหนีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ยเป็น

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

 

ทงันี นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน

สําหรับค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนี

ชาวไร่ และลูกหนีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ย ไดเ้ปิดเผย

ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2 ขอ้ 3.12 ขอ้ 4 

ขอ้ 7.2 ขอ้ 15 และขอ้ 16 

วิธีการตรวจสอบทีสาํคญั รวมถึง 

 ทาํความเขา้ใจเกณฑใ์นการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึของลูกหนีชาวไร่และลูกหนีเงิน

ยืมส่งเสริมปลูกออ้ยกรณีทวัไปและแบบเฉพาะเจาะจง 

รวมถึงสอบทานความสมาํเสมอของการใชเ้กณฑ์ดงักล่าว  

 ประเมินการออกแบบและการนาํไปปฏิบติัของการควบคุม

ภายในสําหรับเรืองทีเกียวข้องกบัค่าเผือผลขาดทุนด้าน

เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

 สอบถามผูบ้ริหารเกียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ

และการควบคุมภายใน สําหรับการพิจารณาและหลกัเกณฑ ์                

ในการประมาณการค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน 

ซึงรวมถึงการประเมินความสมเหตุสมผลของโอกาส

หรือความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ผิดนดัชาํระหนี 

ร้อยละของความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนเมือลูกหนีผิดนัด

ชาํระหนีต่อยอดหนี และยอดหนีเมือลูกหนีปฏิบัติผิด

สัญญาโดยพิจารณาเหตุผลของผู้บริหารทีใช้ในการ

ประมาณการความเพียงพอของค่าเผอืผลขาดทุนทีคาดว่า

จะเกิดขึนสําหรับลูกหนีตามความเสียงด้านเครดิตทีมี 

และคาดว่าจะเกิดขึน 

 ให้ผู้เ ชียวชาญภายในของผู ้สอบบัญชีมีส่วนร่วมใน 

การประเมินความเหมาะสมของการออกแบบโมเดล สมมติฐาน 

ขอ้มูลนาํเขา้ สูตรการคาํนวณทีใช ้โดยสุ่มทดสอบขอ้มูลที

ใชใ้นการคาํนวณค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึนและสุ่มทดสอบการคาํนวณตามทีโมเดลกาํหนดไว ้

 ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิดเผย

ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ข้อมูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี ซึงคาดว่าจะถูก

จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้

ความเชือมนัต่อขอ้มูลอืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่าน

และพิจารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ 
 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงข้อมูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญ 

ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกตอ้ง

ตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่า

จาํเป็นเพือให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม

บริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และ

การใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือ

หยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมันอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า

รายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่านี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยียงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือ

เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

ซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้

ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที

อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดาํเนินงาน

ต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยข้อมูล

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชี

ทีไดร้ับจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ

เป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนือง 
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 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม ่

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้   

 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง  ๆทีสาํคญั ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีได้วางแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีมีนัยสําคัญในระบบ 

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลว่าข้าพเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึง

ขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้

ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเรืองทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัมากทีสุดในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้

อธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรือง

ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของ

ขา้พเจา้ เพราะการกระทําด ังกล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชนต์่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว 
 
 

 

 
 วมิลพร  บุณยษัเฐียร 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 

วนัที 23 ธนัวาคม 2565 บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 
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หมายเหตุ

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5.3 254,845,234         224,064,164        62,444,886          7,093,086             

ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน 7 1,058,208,289      1,064,093,678     1,472,303,918     930,706,618         

ลูกหนีตามสัญญาเชา่การเงินหมุนเวียน 8 380,574,156         19,336,762          - -

เงินให้กูยื้มระยะสัน 9 623,848,631         588,434,890        1,117,702,820     1,322,175,395      

สินค้าคงเหลือ 10 2,740,202,114      2,707,437,417     1,313,619,001     1,269,883,150      

สินทรัพยช์วีภาพหมุนเวียน 11 52,848,517           46,380,239          - -

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 12 655,361,777         91,232,880          655,094,819        90,966,450           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 47,629,495           39,628,287          12,349,054          9,477,738             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 5,813,518,213      4,780,608,317     4,633,514,498     3,630,302,437      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอืน 12 228,662,932         172,883,030        221,392,722        165,636,010         

เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 13 4,803,044,239      4,649,914,827     3,664,649,307     3,380,458,786      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 5,060,432,569     4,613,845,717      

ลูกหนีการค้าและลูกหนีไมห่มุนเวียนอืน 15 100,201,935         147,364,523        44,575,533          64,024,710           

ลูกหนีตามสัญญาเชา่การเงินไมห่มุนเวียน 8 - 361,250,792        - -

เงินให้กูยื้มระยะยาว 16 112,786,755         136,623,772        2,030,720,780     2,469,520,961      

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 17 6,296,687,431      6,111,603,918     2,179,171,421     2,009,268,162      

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 24,139,188,172    25,006,759,320   8,515,387,248     9,007,137,280      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 19 49,678,249           42,748,819          257,725,625        298,824,344         

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอืน 21,950,812           29,710,527          16,922,331          23,292,211           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27.2 1,271,483             1,131,195            - -

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอืน 82,947,933           80,825,441          38,624,515          54,700,404           

รวมสินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 35,836,419,941    36,740,816,164   22,029,602,051   22,086,708,585    

รวมสินทรัพย์ 41,649,938,154    41,521,424,481   26,663,116,549   25,717,011,022    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี

บริษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ตุลาคม 2565

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

2565 2564 2565 2564

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 20 4,731,071,000   5,981,934,281   2,550,000,000   3,755,159,281   

เจา้หนีการค้าและเจา้หนีหมุนเวียนอืน 21 1,076,779,711   1,064,170,817   682,206,511      638,609,737      

สว่นของหุ้นกูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 22 - 2,999,157,552   - 2,999,157,552   

สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 23 2,535,000,000   1,739,240,000   2,285,000,000   1,682,000,000   

สว่นของหนีสินตามสัญญาเชา่ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 24 12,313,936        9,987,752          42,319,222        39,138,288        

เงินกูย้ืมระยะสัน 5.2 8,100,000          7,100,000          1,056,100,000   409,100,000      

ภาษีเงินไดค้้างจา่ย 39,201,391        - - -

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 25 557,577,306      147,457,735      557,577,306      147,457,735      

หนีสินหมุนเวียนอืน 25,253,625        63,264,812        1,030,911          19,160,732        

รวมหนีสินหมุนเวียน 8,985,296,969   12,012,312,949 7,174,233,950   9,689,783,325   

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หุ้นกูร้ะยะยาว 22 2,648,671,833   2,648,442,958   2,648,671,833   2,648,442,958   

เงินกูย้ืมระยะยาว 23 6,759,404,167   5,167,208,590   6,009,404,167   4,853,068,590   

หนีสินตามสัญญาเชา่ 24 22,121,634        18,577,268        228,188,793      267,014,278      

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27.3 1,603,712,901   1,279,840,551   256,431,684      55,156,926        

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 28 198,213,297      210,312,887      74,785,641        87,247,880        

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 69,205,563        73,068,930        20,911,042        24,474,186        

รวมหนีสินไมห่มุนเวียน 11,301,329,395 9,397,451,184   9,238,393,160   7,935,404,818   

20,286,626,364 21,409,764,133 16,412,627,110 17,625,188,143 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ตุลาคม 2565

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หน่วย : บาท

รวมหนสิีน
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หมายเหตุ

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

2565 2564 2565 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ  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   

ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

ชาํระครบแลว้ 2,205,116,310   2,205,116,310   2,205,116,310   2,205,116,310   

สว่นเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 2,946,439,199   2,946,439,199   2,946,439,199   2,946,439,199   

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสํารองตามกฎหมาย 29 220,512,200      220,512,200      220,512,200      220,512,200      

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 13,180,188,151 12,113,767,259 4,320,559,470   2,121,592,608   

องค์ประกอบอืนของสว่นของผูถื้อหุ้น 2,338,092,417   2,094,967,350   557,862,260      598,162,562      

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 20,890,348,277 19,580,802,318 10,250,489,439 8,091,822,879   

472,963,513      530,858,030      - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 21,363,311,790 20,111,660,348 10,250,489,439 8,091,822,879   

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ ถือหุ้น 41,649,938,154 41,521,424,481 26,663,116,549 25,717,011,022 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี

บริษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท ี31 ตุลาคม 2565

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ตอ่)

สว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 16,177,796,811     10,326,121,745   9,281,007,351    5,311,366,785    

รายไดจ้ากการให้บริการ 151,285,483          143,594,747        41,389,696         33,535,680         

16,329,082,294     10,469,716,492   9,322,397,047    5,344,902,465    

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ

ตน้ทุนขาย (13,471,470,670)    (9,189,442,384)    (7,810,644,316)   (4,872,487,173)   

ตน้ทุนการให้บริการ (69,092,218)           (40,463,066)         (34,973,151)        (25,453,164)        

(13,540,562,888)    (9,229,905,450)    (7,845,617,467)   (4,897,940,337)   

กาํไรขนัตน้ 2,788,519,406       1,239,811,042     1,476,779,580    446,962,128       

รายไดอ้นื 219,724,191          190,568,205        117,523,814       202,557,639       

เงินปันผลรับ - - 1,598,528,052    437,549,414       

เงินนาํสง่เขา้กองทุนออ้ยและนาํตาลทราย 7.3 และ 26 - (37,671,647)         - (19,052,757)        

ตน้ทุนในการจดัจาํหนา่ย (434,208,945)         (293,985,338)       (258,528,458)      (185,471,232)      

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร (735,458,427)         (730,221,974)       (343,766,496)      (220,452,310)      

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีนเงินตราตา่งประเทศสุทธิ 41,850,531            (15,394,211)         164,674,840       48,575,097         

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลยีนแปลงมูลคา่ยุติธรรม

  ของสินทรัพยช์วีภาพ (7,000,462)             (5,394,092)           - 189,543              

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลคา่ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์

  เพอืการลงทุน 121,300,145          208,726,648        100,641,336       78,671,648         

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 65,336,126         40,498,684         

กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหนา่ยและตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์ 30,945,676            (14,054,907)         (967,935)             (12,302,799)        

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (58,980,430)           (17,323,711)         - -

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,966,691,685       525,060,015        2,920,220,859    817,725,055       

รายไดท้างการเงิน 105,323,156          95,398,934          120,746,613       126,098,477       

ตน้ทุนทางการเงิน (428,712,294)         (425,120,268)       (405,222,871)      (406,855,146)      

สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม 76,086,552            510,741,126        - -

กาํไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 1,719,389,099       706,079,807        2,635,744,601    536,968,386       

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 27.1 (390,539,317)         (91,623,438)         (203,513,245)      (76,124,406)        

กาํไรสําหรับปี  1,328,849,782       614,456,369        2,432,231,356    460,843,980       

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน):

สว่นทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,321,220,814       615,789,324        2,432,231,356    460,843,980       

สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม 7,628,968              (1,332,955)           - -

1,328,849,782       614,456,369        2,432,231,356    460,843,980       

กาํไรต่อหุ้น 33

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน บาท 0.300                     0.140                   0.551                  0.104                  

จาํนวนหุ้นสามัญขนัพนืฐาน หุ้น 4,410,232,619       4,410,232,619     4,410,232,619    4,410,232,619    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี

บริษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ตุลาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับปี 1,328,849,782    614,456,369   2,432,231,356    460,843,980    

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน: 

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหมไ่วใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 220,785,272       98,707,758     - -

ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 36.1 (29,657,075)        (91,118,884)    (28,200,696)        (92,575,263)     

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 26,449,450         12,594,976     26,449,450         12,594,976      

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหมไ่วใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 217,577,647       20,183,850     (1,751,246)          (79,980,287)     

รายการทีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผล (ขาดทุน) กาํไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยทียงัไมเ่กดิขึนจริง - สุทธิ

จากภาษีเงินได้ (30,020,085)        11,352,608     (7,202,702)          (175,379)          

สว่นแบง่ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของบริษทัรว่ม - สุทธิจากภาษีเงินได้ (143,603)             (77,483,172)    - -

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงสัดสว่นการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (1,451)                 - - -

รวมรายการทีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (30,165,139)        (66,130,564)    (7,202,702)          (175,379)          

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 187,412,508       (45,946,714)    (8,953,948)          (80,155,666)     

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,516,262,290    568,509,655   2,423,277,408    380,688,314    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,574,156,807    556,167,196   2,423,277,408    380,688,314    

สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม (57,894,517)        12,342,459     - -

1,516,262,290    568,509,655   2,423,277,408    380,688,314    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี

บริษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ตุลาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ รวม

ส่วนเกิน รวม ส่วนของ

มูลค่าหุ้น ยังไม่ได้ รวม ส่วนของ ผู้ ถือหุ้น

สามัญ จัดสรร องค์ประกอบอืน ผู้ ถือหุ้น

ของส่วนของ บริษัทใหญ่

ผู้ ถือหุ้น

กระแสเงินสด ทีใช้วธิีส่วนได้เสีย บริษัทย่อย

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ตุลาคม 2564

ยอดยกมา ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 2563 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    

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สําหรับปี

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

- โอนกาํไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ -              -                - 31,217,360           - - - (31,217,360) - - - (31,217,360) - - -                       

- ปรับปรุงผลกาํไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

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

- กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -              -                - 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 วนัที 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    

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ตุลาคม 2565

ยอดยกมา ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 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    

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สําหรับปี

- จ่ายเงินปันผล 29 -              -                - (264,610,848) - - - - - - - - (264,610,848) - (264,610,848)

- โอนกาํไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ -              -                - 38,549,056           - - - (38,549,056) - - - (38,549,056) - - -                       

- ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

     ทียงัไมเ่กดิขึนจริง - สุทธิจากภาษีเงินได้ -              -                - (28,738,130) - - - - - - - - (28,738,130) (1,281,955) (30,020,085)

- กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -              -                - 1,321,220,814      198,074,693    (29,657,075) 26,449,450        - (143,603) - 86,950,658           281,674,123        1,602,894,937     (56,612,562) 1,546,282,375      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 2,205,116,310    2,946,439,199    220,512,200       13,180,188,151    164,273,000    (122,995,973) (121,303,302) 2,878,327,168     (77,626,775) (263,275,867) (119,305,834) 2,338,092,417     20,890,348,277   472,963,513        21,363,311,790    

ถือหุ้นใน

งบการเงิน ควบคมุเดยีวกัน

สินทรัพย์ทางการเงินป้องกันความเสียง ของบริษัทร่วม

ตามกฎหมาย อัตราแลกเปลียน จากการตีราคา ภายในกิจการ

จากการแปลงค่า สินทรัพย์ ภายใต้การ

สัดส่วนการจากการวดัมูลค่าจากการ เบ็ดเสร็จอืน

ทุนสํารอง ผลต่างของ ผลกําไร (ขาดทุน) การปรับโครงสร้าง จากการเปลียนแปลง ควบคมุผล (ขาดทุน) กําไรผลขาดทุน ส่วนแบ่งขาดทุน

และชําระแล้ว จัดสรรแล้ว ผลขาดทุนจาก ผล (ขาดทุน) กําไร อํานาจกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี

บริษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ตุลาคม 2565

ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ส่วนได้เสีย

ทุนทีออก กําไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ทีไม่มี
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หมายเหตุ ส่วนเกิน รวม

มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร รวม ส่วนของ

สามัญ ทุนสํารอง ผลขาดทุน ผล (ขาดทุน) กาํไร ผลกาํไร (ขาดทุน) องค์ประกอบอืน ผู้ถือหุ้น

ตามกฎหมาย จากการ จากการวดัมูลค่า จากการตรีาคา ของส่วนของ

ป้องกันความเสียง สินทรัพย์ทางการเงนิ สินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

กระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ตลุาคม 2564

ยอดยกมา ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 2563 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              

การเปลยีนแปลงในสว่นของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี

- โอนกาํไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ -                         -                         -                         31,217,360                  -                           -                             (31,217,360) (31,217,360) -                             

- ปรับปรุงผลกาํไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทียงัไมเ่กดิขนึจริง -                         -                         -                         (175,379)                      -                           -                             -                           -                           (175,379)                        

- กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         460,843,980               (92,575,263) 12,594,976                   -                           (79,980,287) 380,863,693                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ตลุาคม 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              

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ตลุาคม 2565

ยอดยกมา ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 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              

การเปลยีนแปลงในสว่นของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี

- จา่ยเงินปันผล 29 -                         -                         -                         (264,610,848)              -                           -                             -                           -                           (264,610,848)                

- โอนกาํไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ -                         -                         -                         38,549,056                  -                           -                             (38,549,056)                  (38,549,056) -                             

- ปรับปรุงผลกาํไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทียงัไมเ่กดิขนึจริง -                         -                         -                         (7,202,702)                   -                           -                             -                           -                           (7,202,702)                    

- กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         2,432,231,356            (28,200,696) 26,449,450                   -                           (1,751,246) 2,430,480,110              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ตลุาคม 2565 2,205,116,310            2,946,439,199            220,512,200               4,320,559,470            (122,995,973)                (121,303,302)                802,161,535                 557,862,260                 10,250,489,439           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี

และชําระแล้ว กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

บริษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ทุนทีออก กาํไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

1,719,389,099   706,079,807      2,635,744,601   536,968,386      

รายไดเ้งินปันผล - - (1,598,528,052) (437,549,414)    

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกดิขนึ (โอนกลบั) (76,537,383)      201,049,243      12,293,330        (4,345,396)        

กาํไรจากการเปลียนแปลงสัดสว่นการถือหุ้นในบริษทัรว่ม 13 (58,130,196)      - - -

สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม (76,086,552)      (510,741,126)    - -

สว่นเกนิมูลคา่พนัธบตัรเพิมขนึ (23,190)             (22,616)             - -

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงาน 15,130,427        16,349,413        5,468,159          6,424,797          

ขาดทุนทียงัไมเ่กดิขึนจริงจากการป้องกนัความเสียงในมูลคา่ยุติธรรม 38,899,798        - 38,899,798        -

ขาดทุน (กาํไร) จากการเปลยีนแปลงมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพยช์วีภาพ 7,229,730          5,413,858          - (189,543)           

โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลคา่และเสือมสภาพของสินค้าคงเหลือ (300,188)           (56,740,441)      (743,162)           (60,119,015)      

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยช์วีภาพ - 108,314             - 108,314             

กาํไรจากการรับโอนทีดินตามสัญญา - (44,251,469)      - (44,251,469)      

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 1,180,464,343   1,092,052,178   519,817,830      451,543,126      

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหนา่ยและตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์ (30,714,717)      13,666,765        967,935             12,024,287        

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 64,888,391        18,652,036        - -

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (65,336,126)      (40,498,684)      

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลคา่ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (121,300,145)    (208,726,648)    (100,641,336)    (78,671,648)      

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทียงัไมเ่กดิขึน (10,680,521)      9,036,019          18,537,348        (46,674,084)      

ดอกเบียรับ (105,323,156)    (95,398,934)      (120,746,613)    (126,098,477)    

ดอกเบียจา่ย 428,712,294      425,120,268      405,222,871      406,855,146      

2,975,618,034   1,571,646,667   1,750,956,583   575,526,326      

ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอนื (112,553,341)    (110,603,761)    304,683,008      (291,503,169)    

สินค้าคงเหลือ (32,448,142)      (601,398,616)    (42,992,689)      (88,945,116)      

สินทรัพยช์วีภาพหมุนเวียน (13,698,008)      (10,222,121)      - 4,765,647          

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื (5,317,503)        1,110,037          5,700,319          (291,697)           

ลูกหนีการค้าและลูกหนีไมห่มุนเวียนอืน 89,653,500        (113,380,551)    12,452,082        (34,505,944)      

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอืน 22,682,229        18,658,029        16,075,889        18,404,524        

102,544,919      101,587,536      96,123,185        (41,903,912)      

หนีสินทางการเงินหมุนเวียน - 39,045,532        - 37,225,060        

(38,011,187)      11,320,027        (18,129,820)      841,852             

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (64,755,123)      (52,664,848)      (26,933,774)      (28,658,907)      

(3,863,367)        (12,600,595)      (3,563,144)        (4,173,780)        

เงินสดรับจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,919,852,011   842,497,336      2,094,371,639   146,780,884      

จา่ยดอกเบีย (445,161,459)    (409,420,285)    (400,928,790)    (368,637,784)    

จา่ยคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ (46,787,362)      (38,325,637)      (8,571,636)        (4,675,019)        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 2,427,903,190   394,751,414      1,684,871,213   (226,531,919)    

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

เจา้หนีการค้าและเจา้หนีหมุนเวียนอืน

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขนึ) ลดลง

งบกระแสเงินสด

บริษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ตุลาคม 2565

หนีสินหมุนเวียนอืน

หนีสินดาํเนินงานเพิมขนึ (ลดลง)

กาํไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้

ปรับปรุงดว้ย :

งบการเงนิรวม
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หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจา่ยซือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน - (2,457)               - -

เงินสดจา่ยซือสินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอนื (22,694,900)      - (22,694,900)      -

เงินให้กูยื้มระยะสัน(เพิมขนึ)ลดลง (28,946,237)      134,019,856      (81,610,988)      698,575,363      

เงินสดจา่ยลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (381,250,725)    (999,700)           

เงินสดจา่ยลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัรว่ม (284,190,521)    - (284,190,521)    -

ลูกหนีเงินยืมสง่เสริมปลูกออ้ยลดลง (เพิมขึน) 48,249,571        20,942,481        17,101,579        (6,125,034)        

เงินให้กูยื้มระยะยาวลดลง  (เพิมขนึ) 7,897,365          (55,963,792)      (224,000,000)    114,202,875      

เงินสดรับจากดอกเบยีรับ 82,830,417        58,522,409        109,730,517      101,944,310      

เงินสดรับจากเงินปันผล 265,134,254      56,544,369        1,598,528,052   437,549,414      

เงินสดรับจากลูกหนีตามสัญญาเชา่การเงิน 19,350,000        19,350,000        - -

เงินสดจา่ยซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (188,147,382)    (209,088,453)    (39,738,819)      (23,531,718)      

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,450,725          17,854,756        2,343,884          11,866,731        

เงินสดจา่ยซืออสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (5,194,458)        (9,906,206)        (4,871,864)        (668,241)           

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 10,071,935        - - -

เงินสดจา่ยซือสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - (916,685)           - -

เงินสดจา่ยซือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (192,605)           (270,005)           (103,880)           (215,000)           

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยสินทรัพยที์ไมไ่ดใ้ชด้าํเนินงาน 42,184,900        398,827             - -

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (44,196,936)      31,485,100        689,242,335      1,332,599,000   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงินลดลง 5.2 (1,251,703,999) (929,740,000)    (1,206,000,000) (1,145,000,000) 

เงินกูยื้มระยะสันเพมิขนึ (ลดลง) 5.2 1,000,000          - 647,000,000      (136,400,000)    

เงินสดจา่ยคืนหุน้กูร้ะยะยาว 5.2 (3,000,000,000) (1,350,000,000) (3,000,000,000) (1,350,000,000) 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 5.2 4,250,000,000   3,900,000,000   3,250,000,000   3,500,000,000   

เงินสดจา่ยคืนเงินกูย้ืมระยะยาว 5.2 (2,053,380,000) (1,945,620,000) (1,682,000,000) (1,917,000,000) 

เงินสดจา่ยคืนหนีสินตามสัญญาเชา่ 5.2 (15,168,053)      (13,064,609)      (63,150,900)      (62,260,000)      

เงินสดจา่ยปันผลแกผู่ถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (264,610,848)    - (264,610,848)    -

เงินสดจา่ยปันผลแกผู่ถื้อหุ้นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม - (521,496)           - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงิน (2,333,862,900) (338,946,105)    (2,318,761,748) (1,110,660,000) 

สว่นปรับปรุงจากการแปลงคา่เงินสดของบริษทัยอ่ยในตา่งประเทศ (19,062,284)      (955,738)           - -

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 30,781,070        86,334,671        55,351,800        (4,592,919)        

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

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายปี 5.3 254,845,234      224,064,164      62,444,886        7,093,086          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ตุลาคม 2565

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษทั นาํตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ตุลาคม 2565 

1. ข้อมูลทัวไปและการดําเนินงานของบริษทั 

บริษทั นาํตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกัด 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ตามทะเบียนเลขที 1163/2519 เมือวนัที 6 ตุลาคม 2519 และจดทะเบียน 

เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมือวนัที 18 มีนาคม 2547 ทะเบียน บมจ. 32 เลขที 0107547000214 และจดทะเบียน 

กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือวนัที 7 มีนาคม 2548 โดยมีสํานกังานใหญ่ตงัอยู่ที เลขที 503 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

และมีโรงงาน (สาํนกังานสาขา) 5 แห่ง ดงันี 

สาขาที 1 เลขที 43 หมู่ 10 ตาํบลนาํพอง อาํเภอนาํพอง จงัหวดัขอนแก่น  

สาขาที 2 เลขที 255 หมู่ 4 ตาํบลหนองหญา้ปลอ้ง อาํเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 

สาขาที 3 เลขที 99 หมู่ 6 ตาํบลหลุมรัง อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี 

สาขาที 4 เลขที 14/1 หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ตาํบลท่ามะกา อาํเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี  

สาขาที 5 เลขที 24 หมู่ 1 ถนนบา้นหนองบวั ตาํบลหมอนนาง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี  

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทรายและกากนาํตาล และจดัจาํหน่ายอะไหล่

และวสัดุสินเปลืองใหแ้ก่บริษทัยอ่ย ผูรั้บเหมาช่วงและชาวไร่ซึงมีธุรกรรมกบับริษทัและ/หรือบริษทัย่อย

และบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัตามหมายเหตุขอ้ 2.2 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิง จาํกดั ซึงเป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย

ถือหุน้ร้อยละ 33.29 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทาํใหเ้กิดการชะลอตัว

ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึง 

ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของ

กลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนืองและจะประเมินผลกระทบ

ทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนอยา่งสมาํเสมอ 

 

 



รายงานประจําป 2565 :  บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จาํกัด (มหาชน) 

56-1 One Report 

131 

 

2. เกณฑ์การจดัทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยจัดทาํบัญชีเป็นเงินบาท และจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็น

ภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีและวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

ทีรับรองทวัไปในประเทศไทย 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทเพอืจดัทาํงบการเงินรวม (ดูหมายเหตุขอ้ 3.20) 

2.1 งบการเงินของบริษัทได้จัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 1 เรือง “การนําเสนองบการเ งิน”  

และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที 2 ตุลาคม 2560 เรือง “การจดัทาํ

และส่งงบการเงินและรายการเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 

พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือง “กาํหนดรายการย่อทีตอ้งมีในงบการเงิน 

(ฉบับที 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัที 26 ธันวาคม 2562 ซึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีที

สาํคญั 

2.2 งบการเงินรวมนีจัดทําขึนโดยรวมรายการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษทั”) โดยบริษัท               

และบริษทัย่อยไดต้ดัรายการคา้และยอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญัระหวา่งกนัแลว้ ดงันี 

ชือบริษัท อตัราของการถือหุ้น จัดตงัขนึ ประเภทกจิการ 

 ณ วันที  

31 ตุลาคม 2565 

ณ วนัที 

31 ตุลาคม 2564 

ในประเทศ  

 ร้อยละ ร้อยละ   

บริษทัยอ่ยทีบริษทัถือหุน้โดยตรง     

บริษทั โรงงานนาํตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 95.78 95.78 ไทย ผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทรายและกากนาํตาล 

บริษทั นาํตาลท่ามะกา จาํกดั 90.21 90.21 ไทย ผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทรายและกากนาํตาล 

บริษทั นาํตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั 99.21 98.61 ไทย ผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทรายและกากนาํตาล 

บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จาํกดั  100.00 100.00 ไทย ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ย และซือมาขายไปวสัดุการเกษตร 

บริษทั โรงไฟฟ้านาํตาลขอนแก่น จาํกดั 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง จาํกดั 100.00 100.00 ไทย ซือมาขายไปนาํตาลทรายในประเทศ  

    การให้บริการขนส่งและรับจ้างผลิต และ

ดาํเนินกิจการทางการเกษตร 

บริษทั ดบับลิวเอสพ ีโลจิสติกส์ จาํกดั 100.00 100.00 ไทย บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ 

บริษทั คุณชวน จาํกดั (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 99.97 99.97 ไทย ธุรกิจวสิาหกิจเพอืสงัคม 

บริษทั นาํตาลสะหวนันะเขด จาํกดั 98.00 98.00 ลาว ดําเนินกิจการทางการเกษตร ผลิตและจาํหน่าย

นาํตาลทรายและกากนาํตาล 

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.*** 100.00 88.02 กมัพชูา ผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทราย และกากนาํตาล 

Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซือมาขายไปและบริการให้คาํปรึกษา   
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ชือบริษทั อัตราของการถือหุ้น จัดตังขนึ ประเภทกจิการ 
 ณ วันที  

31 ตุลาคม 2565 
ณ วันที  

31 ตุลาคม 2564 
ในประเทศ  

 ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทัยอ่ยทีบริษทัถือหุน้โดยออ้ม     

บริษทั เค. เอส. แอล. เอก็ซ์ปอร์ตเทรดดิง จาํกดั* 79.55 79.55 ไทย ส่งออกนาํตาลทราย โดยเป็นตวัแทนในการ
ส่งออก 

บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จาํกดั** 91.02 91.02 ไทย จดัสรรทีดินเพือการอยู่อาศัยและการเกษตรทาํ
กิจการรีสอร์ตเพอืการพกัผ่อน และเป็นศูนย์
ฝึกอบรมสมัมนาและอาคารสาํนกังานให้เช่า 

บริษทัยอ่ยทีบริษทัถือหุน้โดยออ้มผา่น 

  Wynn In Trading Co., Ltd. และบริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์เทรดดิง จาํกดั*** 

  

Koh Kong Plantation Company Limited**** 100.00 80.00 กมัพชูา ดาํเนินกิจการทางการเกษตร 
 

* บริษทัถือหุน้โดยออ้มผา่นบริษทั โรงงานนาํตาลนิวกรุงไทย จาํกดั บริษทั นาํตาลท่ามะกา จาํกดั และบริษทั นาํตาลนิวกวา้งสุน้หลี จาํกดั 

** บริษทัถือหุน้โดยออ้มผ่านบริษทั นาํตาลท่ามะกา จาํกดั 

***    ในปี 2565 บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง จาํกดั ไดม้ีการไปถือหุน้ใน Koh Kong Plantation Company Limited ในสดัส่วน

ร้อยละ 20 

**** บริษทัยอ่ยในกมัพชูามีผลการดาํเนินงานเป็นขาดทุนสะสมอย่างต่อเนือง ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจึงมีแผนการหยดุการดาํเนินงาน เพอืปรับ

โครงสร้างภายในของบริษทัยอ่ย ซึงบริษทัไดว้ดัมูลค่าและพิจารณาจดัประเภทสินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทัยอ่ยดงักล่าวทีอยู่ใน 

งบการเงินรวมให้เหมาะสมแลว้ 

รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัย่อยสินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั (รอบบญัชีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม) 

ยกเวน้บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั และบริษทั คุณชวน จาํกดั ซึงมีรอบระยะเวลาบญัชี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวมจดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนั สาํหรับรายการบญัชีทีเหมือนกันหรือ

เหตุการณ์บญัชีทีคลา้ยคลึงกนั 

ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัทีมีสาระสาํคญัของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุน  

ในบริษทัย่อยในบญัชีของบริษทั และทุนเรือนหุน้ของบริษทัย่อยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับ

งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบแนวคิด

สาํหรับการรายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา

บัญชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน                   

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน การปรับปรุงคํานิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคํานิยามของความมี

สาระสาํคญั และขอ้กาํหนดทางการบญัชีเกียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง การนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั  



รายงานประจําป 2565 :  บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จาํกัด (มหาชน) 

56-1 One Report 

133 

 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ฉบบัปรับปรุง ไดเ้พิม

ขอ้กาํหนดสาํหรับขอ้ยกเวน้ชวัคราวทีเกิดขึนจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง โดยกิจการตอ้ง

ถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทงันีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช้ได ้

ซึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงนีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมือวนัที 27 มกราคม 2564 

ผูบ้ริหารกลุ่มบริษัทจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องมาเริมถือปฏิบัติกับ 

งบการเงินของกลุ่มบริษัทเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดย

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และ

เห็นว่าการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั 

เมือวนัที 26 กนัยายน 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีมีการปรับปรุงไดป้ระกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแลว้ โดยจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป ซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีมีการปรับปรุง

และเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั มีดงันี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 16 เรือง ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

การปรับปรุงดงักล่าวกาํหนดใหกิ้จการรับรู้สิงตอบแทนทีไดรั้บจากการขายสินคา้ทีผลิตไดก่้อนที

สินทรัพย์จะใช้ได้ตามประสงค์ในกําไรหรือขาดทุน แทนการนําไปหักออกจากต้นทุนของ

สินทรัพยน์นั การปรับปรุงดงักล่าวตอ้งถือปฏิบัติแบบปรับยอ้นหลงั เฉพาะกบัรายการของทีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ทีมีการทาํให้อยู่ในสถานทีและสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์

ของฝ่ายบริหารทีเริมในหรือหลงัวนัเริมตน้ของรอบระยะเวลาแรกสุดทีนาํเสนอในงบการเงินที

กิจการถือปฏิบติัตามการปรับปรุงนีเป็นครังแรก กิจการตอ้งรับรู้ผลกระทบสะสมของการเริมต้น

ถือปฏิบติัตามการปรับปรุงนีให้เป็นรายการปรับปรุงในกาํไรสะสมยกมา (หรือองค์ประกอบอืน

ของส่วนของเจา้ของ ตามความเหมาะสม) ณ วนัเริมตน้ของรอบระยะเวลาแรกสุดทีนาํเสนอ 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 37 เรือง ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน 

การปรับปรุงนีไดอ้ธิบายให้ชดัเจนว่า “ตน้ทุนการปฏิบติัครบตามสญัญา” ประกอบดว้ย “ตน้ทุนที

เกียวขอ้งโดยตรงกบัสญัญา” ซึงตน้ทุนทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสัญญา ประกอบดว้ยตน้ทุนส่วนเพิม

ในการปฏิบติัครบตามสัญญา (ตวัอย่างเช่น ค่าแรงงาน หรือค่าวตัถุทางตรง) และการปันส่วน

ตน้ทุนอืนทีเกียวขอ้งโดยตรงในการปฏิบติัครบตามสัญญา (ตวัอยา่งเช่น การปันส่วนค่าเสือมราคา

ของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีใช้ในการปฏิบติัครบตามสัญญานนั) การปรับปรุงดงักล่าว

ต้องถือปฏิบัติกับสัญญาซึงยังปฏิบัติไม่ครบตามภาระผูกพันทังหมด ณ วนัเริมต้นของรอบ

ระยะเวลารายงานประจําปี ซึงกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงนีเป็นครังแรก โดยไม่ต้อง

ปรับปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบ แต่ตอ้งรับรู้ผลกระทบสะสมของการเริมตน้ถือปฏิบติัตาม

การปรับปรุงนีให้เป็นรายการปรับปรุงในกาํไรสะสมยกมา หรือองค์ประกอบอืนของส่วนของ

เจา้ของ (ตามความเหมาะสม)  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 41 เรือง เกษตรกรรม 

การปรับปรุงดงักล่าวไดต้ดัขอ้กาํหนดทีระบุใหกิ้จการไม่ตอ้งรวมกระแสเงินสดสาํหรับการชาํระ

ภาษีเมือมีการวดัมูลค่ายุติธรรม เพือให้สอดคลอ้งข้อกาํหนดเกียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรมตาม 

TFRS 13 เรือง “การวดัมูลค่ายติุธรรม” ทีระบุให้ใชก้ระแสเงินสดและอตัราคิดลดทีสอดคลอ้งกนั

ภายในกิจการ และเพือให้กิจการสามารถพิจารณาไดว่้าจะใชก้ระแสเงินสดก่อนภาษีเงินได้หรือ

หลงัภาษีเงินไดแ้ละใชอ้ตัราคิดลดใดเพือใหเ้หมาะสมทีสุดในการวดัมูลค่ายุติธรรม การปรับปรุง

ดงักล่าวใหถื้อปฏิบติัแบบเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 เรือง การรวมธุรกิจ 

การปรับปรุง TFRS 3 เพือใหส้อดคลอ้งตามกรอบแนวคิดฯ ฉบบัทีมีผลบังคบัใชอ้ยู่ ณ ปัจจุบนั

นอกจากนี ยงัมีการเพิมขอ้กาํหนดเกียวกบัภาระผูกพนัภายในขอบเขตของ TAS 37 โดยกาํหนดให้

ผูซื้อตอ้งถือปฏิบติัตาม TAS 37 ในการกาํหนดว่า ณ วนัซือ มีภาระผูกพนัปัจจุบนัซึงเป็นผลจาก

เหตุการณ์ในอดีตหรือไม่ และเพิมข้อกําหนดสําหรับเงินทีนําส่งรัฐทีอยู่ภายในขอบเขตของ 

TFRIC 21 โดยผูซื้อตอ้งถือปฏิบตัิตาม TFRIC 21 ในการกาํหนดว่ามีเหตุการณ์ทีก่อให้เกิดภาระ

ผูกพนัทีทาํให้เกิดหนีสินทีจะจ่ายเงินทีนําส่งรัฐเกิดขึนไม่เกินวนัทีซือหรือไม่ และมีการเพิม

คาํอธิบายให้ชดัเจนวา่ผูซื้อตอ้งไม่รับรู้สินทรัพยที์อาจเกิดขึนในการรวมธุรกิจ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน 

การปรับปรุงนีได้อธิบายให้ชัดเจนเกียวกับการพิจารณาตัดรายการหนีสินทางการเงินด้วยวิธี 

ร้อยละ 10 โดยใหกิ้จการรวมเฉพาะค่าธรรมเนียมจ่ายหรือรับระหวา่งกิจการ (ผูกู้ย้มื) และผูใ้ห้กูย้ืม 

โดยรวมค่าธรรมเนียมจ่ายหรือรับทีกิจการหรือผูใ้ห้กูย้ืมกระทาํในนามของผูอื้นดว้ย การปรับปรุง

ดงักล่าวใหถื้อปฏิบติัแบบเปลียนทนัทีเป็นตน้ไปกบัการเปลียนแปลงเงือนไขและการแลกเปลียน 

ทีเริมในหรือหลงัวนัทีทีกิจการถือปฏิบตัิตามการปรับปรุงดงักล่าวครังแรก 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งมาเริมถือปฏิบัติกับ 

งบการเงินของกลุ่มบริษัทเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดย

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวทีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์

กระแสรายวนัและประจาํไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสันซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 

3 เดือน ซึงปราศจากภาระผกูพนั 

3.2 ลูกหนีการคา้ ลูกหนีชาวไร่ และลูกหนีอืน 

 ลูกหนีการคา้ ลูกหนีชาวไร่ และลูกหนีอืน แสดงตามมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ โดยแสดงยอดลูกหนี

สุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (ดูหมายเหตุขอ้ 3.12) 

3.3 สินคา้คงเหลือ 

 สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตาํกว่า และปรับด้วย 

ค่าเผือสินค้าเสือมสภาพหรือลา้สมยัและค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ โดยราคาทุน

มีวิธีการคาํนวณ ดงันี 

- สินคา้ระหวา่งผลิตและสินคา้สาํเร็จรูป - นาํตาลทรายและกากนาํตาล คาํนวณจากต้นทุนการผลิต

ถวัเฉลียในแต่ละปีการผลิต ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน 

- สินคา้สาํเร็จรูป - ปุ๋ยอินทรีย ์คาํนวณดว้ยตน้ทุนทีเกิดขึนจริงตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน 

- สินคา้ระหวา่งผลิต - ปุ๋ยอินทรีย ์คาํนวณดว้ยตน้ทุนทีเกิดขึนจริงตามวิธีเฉพาะเจาะจง  
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- ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์คาํนวณดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึงประกอบดว้ย มูลค่าทีดิน ค่าถมทีดิน 

ค่าก่อสร้าง ค่าพฒันาระบบสาธารณูปโภค และค่าใชจ่้ายโดยตรงเพือให้ไดม้าซึงสินคา้และ

พร้อมทีจะขาย 

- วสัดุโรงงานคาํนวณตามวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

- กากออ้ย วตัถุดิบทางตรง และสินคา้สาํเร็จรูปทีซือมาขายไป คาํนวณตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน 

- อะไหล่เพือการซ่อมแซมคาํนวณตามวีธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

กากออ้ยและผลพลอยไดอื้นทีเกิดขึนจากการผลิตนาํตาลทราย ไม่ไดม้ีการจดัสรรตน้ทุนการผลิต

ร่วมทีเกิดขึนจากกระบวนการผลิตให้ ดังนันรายได้จากการขายผลพลอยไดด้ังกล่าวจะแสดงเป็น

รายการหกัจากตน้ทุนผลิตในแต่ละฤดูการผลิต 

3.4 สินทรัพยชี์วภาพ 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยชี์วภาพเป็นต้นออ้ย และผลิตผลทางการเกษตรเป็นออ้ยทีเก็บเกียว  

ซึงจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย ณ จุดเกบ็เกียว 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพและผลิตผลทางการเกษตรทีเกิดขึนในประเทศคาํนวณโดยใช้

วิธีอา้งอิงการคาํนวณจากสาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนาํตาลทรายและสาํหรับส่วนทีเกิดขึน

ในต่างประเทศคาํนวณโดยใชร้าคาทีกาํหนดจากราคาขายซึงผูซื้อและผูข้ายทีร่วมตลาดเข้าทาํ

รายการ 

ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพและผลิตผล

ทางการเกษตรบนัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดเมือเกิดขึน 

ในกรณีทีไม่สามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหัก

ค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) อยา่งไรก็ตาม เมือสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยชี์วภาพไดอ้ย่างน่าเชือถือ สินทรัพยชี์วภาพตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนใน

การขายในทนัที 

3.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแสดงตามวิธีราคาทุนสุทธิดว้ยค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สียสาํหรับงบการเงินรวม 

ในกรณีทีมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว จะบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
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3.6 อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

 อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ประกอบดว้ย ทีดิน ส่วนปรับปรุงทีดิน และอาคารและโกดงัเพือให้เช่า 

ทีถือครองไวเ้พือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิมขึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือ

ทงัสองอย่าง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านโดยกิจการในกลุ่มบริษทั 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนแสดงรายการดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาในตลาด 

ทีมีการซือง่ายขายคล่อง ปรับปรุงตามความแตกต่างของลกัษณะ ทาํเลทีตงั หรือ สภาพของสินทรัพย ์

ทีมีลกัษณะเฉพาะ กรณีทีไม่สามารถหาขอ้มูลเหล่านีได ้กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีอืนในการวดัมูลค่า เช่น 

ราคาล่าสุดของตลาดทีมีระดบัการซือขายคล่องรองลงมา มลูค่าทดแทน หรือประมาณการกระแสเงินสด

คิดลด การวดัมูลค่าจะกระทาํ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานโดยใชก้ารประเมินมูลค่าจากผูป้ระเมิน

ราคาอิสระ 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน รายการอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

จะถูกตดัออกเมือกิจการจาํหน่ายหรือเลิกใช้อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนนันอย่างถาวร และคาดว่า

จะไม่ไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจาํหน่าย 

3.7 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ทีดินแสดงดว้ยราคาทีตีใหม่หักดว้ยค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ราคาทีตีใหม่ หมายถึงมูลค่า

ยติุธรรมซึงกาํหนดจากราคาตลาด ณ วนัทีมีการตีราคาใหม่ อาคารและอุปกรณ์ และพืชเพือการให้

ผลิตผล แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึงมีนโยบายทีจะให้ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคา

สินทรัพยด์ังกล่าวเป็นครังคราว เพือมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่า

ยติุธรรมอย่างมีสาระสาํคญั ส่วนทีเพิมขึนของราคาทีประเมินใหม่จะถูกบนัทึกตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้

ภายใตบ้ญัชีผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์สําหรับส่วนทีลดลงของราคาทีประเมินใหม่จากราคาทุน 

จะถือเป็นรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยล์ดลงในงบกาํไรขาดทุน 

ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และพืชเพือการให้ผลิตผลคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง 

ตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ (ยกเวน้เครืองจกัรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจผลิต

และจาํหน่ายนาํตาลทรายและกากนาํตาล) ดงันี 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 3 - 60 ปี 
อาคารและสิงปลูกสร้าง 2 - 76 ปี 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 50 ปี 
ยานพาหนะและเครืองมือกลทุ่นแรง 3 - 28 ปี 
เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน 2 - 37 ปี 
พืชเพอืการใหผ้ลิตผล 2 ปี 
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เครืองจกัรของบริษทัและบริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทรายและกากนาํตาล

คาํนวณค่าเสือมราคาตามจาํนวนชวัโมงการผลิตของเครืองจกัรโดยคิดเทียบเป็นประมาณ 5 - 50 

ฤดูการผลิต โดยใชข้อ้มูลจากกาํลงัการผลิตของเครืองจกัรซึงประมาณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั 

ค่าเสือมราคาทีคาํนวณไดข้า้งตน้ไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสือมราคา

สาํหรับทีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

ตน้ทุนทางการเงินทีเกิดจากเงินทีกูย้ืมมาโดยเฉพาะเพือใชใ้นโครงการระหวา่งก่อสร้าง และอุปกรณ์

ระหว่างติดตงั ไดน้าํไปรวมเป็นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างดงักล่าวจนกว่าจะอยูใ่นสภาพพร้อม

ใชง้านตามวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหาร (ถา้มี) 

3.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าสิทธิสัมปทานทีดินแสดงในราคาทุนหัก

ดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าตดัจาํหน่ายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาํนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์3 - 10 ปี 

ค่าตดัจาํหน่ายของค่าสิทธิสัมปทานทีดินคาํนวณโดยใช้วิธีเสน้ตรงตามอายสิุทธิสมัปทาน 50 - 60 ปี 

ผลขาดทุนทีเกิดจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอืนในงบกาํไรขาดทุนเมือเกิดรายการ 

3.9 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 ณ วนัทีรายงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยจะประเมินว่า

มีขอ้บ่งชีซึงแสดงว่าสินทรัพยด์อ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่า บริษทัและบริษทัย่อย

จะทาํการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์และหากพบว่าราคาตามบญัชีของ

สินทรัพย์นนั มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน บริษทัและบริษัทย่อยจะลดมูลค่าของ

สินทรัพยล์งให้เท่ากบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ในงบกาํไรขาดทุน (มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ประมาณขึนจากจาํนวนทีสูงกวา่ของมูลค่า 

จากการใชก้บัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่ายสินทรัพย)์ 
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การกลบัรายการด้อยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอืน ๆ ทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะ

ถูกประเมิน ณ ทุกวนัทีทีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการด้อยค่าลดระดบัลงหรือหมดไป 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใชใ้นการคาํนวณ

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึงไม่เคย

มีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

3.10 ประมาณการหนีสิน 

 บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนีสินเมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการเกิด

ภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต 

ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลใหสู้ญเสียทรัพยากรทีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพือจ่ายชาํระ

ภาระผูกพนัและจาํนวนทีต้องจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเชือถือ หากคาดว่าจะไดรั้บคืน

รายจ่ายทีจ่ายชาํระไปตามประมาณการหนีสินทงัหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษทัและบริษทัย่อย

จะรับรู้รายจ่ายทีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก แต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนประมาณการหนีสินที

เกียวขอ้ง และแสดงค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัประมาณการหนีสินในงบกาํไรขาดทุนโดยแสดงสุทธิ

จากจาํนวนรายจ่ายทีจะไดรั้บคืนทีรับรู้ไว ้

3.11 ผลประโยชนพ์นกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนกังาน

จ่ายสะสมและเงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลียงชีพได้

แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน และตามแผนสวสัดิการพนักงานซึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  
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 กลุ่มบริษทัคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected 

Unit Credit Method) โดยผู ้เชียวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

สินทรัพยโ์ครงการ คือ สินทรัพยที์ถือไวโ้ดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน สินทรัพย์

โครงการไม่สามารถใชใ้นการจ่ายชาํระเจา้หนีและไม่สามารถจ่ายโดยตรงมายงักลุ่มบริษัทได้ 

ยกเวน้ส่วนทีเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของกองทุนสาํรองเลียงชีพ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยโ์ครงการโดยใชข้อ้มูลราคาตลาด 

 สินทรัพย์หรือหนีสินโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม

โครงการผลประโยชน์หักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการทีสามารถนาํไปจ่ายภาระ

ผกูพนัไดโ้ดยตรง 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชนร์ะยะยาวอืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทงัจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนก่อนหนา้ทีมีการแกไ้ขโครงการ

หรือลดขนาดโครงการ หรือเมือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวขอ้ง 

3.12 เครืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทัเมือกลุ่ม

บริษทัเป็นคู่สญัญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเครืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีรับรู้ทงัหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม 

ขึนอยู่กบัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน  

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพย์

ทางการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ไดพิ้จารณาตามแผน

ธุรกิจของกิจการในการจัดหาสินทรัพย์ทางการเงิน และลกัษณะกระแสเงินสดตามสัญญาของ

สินทรัพยท์างการเงิน ซึงสรุปไดด้งันี 
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(1) ราคาทุนตดัจาํหน่ายและวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง 

วิธีดอกเบียทีแทจ้ริงเป็นวิธีการคํานวณราคาทุนตัดจาํหน่ายของตราสารหนีและปันส่วน

ดอกเบียรับตลอดช่วงระยะเวลาทีเกียวขอ้ง 

ดอกเบียรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนและรวมในรายการ “รายไดท้างการเงิน” 

(2) ตราสารทุนทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุน

ซึงไม่ไดถื้อไวเ้พือคา้เป็นตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน โดยไม่สามารถเปลียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทงันี การจดัประเภทรายการ

จะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลกาํไรหรือขาดทุนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของสินทรัพยท์างการเงินนีจะไม่

สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ไม่มีขอ้กาํหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า 

(3) สินทรัพยท์างการเงินทีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินทีไม่เขา้เงือนไขสําหรับการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 เงินลงทุนในตราสารทุน (ไม่ใช่เงินลงทุนเพือคา้) แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 ตราสารหนีทีไม่เข้าเงือนไขราคาทุนตัดจําหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน จดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

สินทรัพย์ทางการเงินทีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                           

ณ วนัสินรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงานกบักาํไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมใด ๆ ทีรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนกบัเงินลงทุนใน

ตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อืนและลูกหนีการคา้ จาํนวนเงินของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนจะถูกวดัมูลค่าใหม่

ทุกวนัทีรายงานเพือให้สะทอ้นการเปลียนแปลงของความเสียงดา้นเครดิตจากทีเคยรับรู้รายการ

เมือเริมแรกของเครืองมือทางการเงินทีเกียวขอ้ง 
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กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุเสมอสาํหรับลูกหนี

การคา้ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนกบัสินทรัพยท์างการเงินเหล่านีประมาณการ

โดยใชต้ารางการตงัสาํรองขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทั

ปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของผูกู้ ้ยืม สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัวไป และการประเมินทิศทางทงัใน

ปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัทีรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

(1) นโยบายการตดัรายการ 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพย์ทางการเงินเมือมีขอ้มูลทีบ่งชีว่าลูกหนีมีปัญหาดา้นการเงิน

อย่างร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปไดที้จะไดรั้บคืน เช่น เมือลูกหนีถูกชาํระบญัชีหรือเขา้สู่

กระบวนการลม้ละลายหรือในกรณีของลูกหนีการคา้เมือพน้กาํหนดชาํระเกินสองปีแลว้แต่

อยา่งใดจะเกิดขึนก่อน สินทรัพยท์างการเงินทีถูกตดัรายการอาจขึนอยู่กบัวิธีการบงัคบัภายใต้

กระบวนการทวงถามของกลุ่มบริษทัโดยใชค้าํปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม เงินที

ไดรั้บคืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

(2) การวดัมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 

การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็นการคาํนวณความน่าจะเป็นของ 

การปฏิบัติผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนเมือลูกหนีปฏิบัติผิดสัญญา (เช่น 

ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหนีเมือลูกหนีปฏิบตัิผิดสัญญา 

การประเมินคาํนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายที

อาจจะเกิดขึนเมือลูกหนีปฏิบติัผิดสัญญาขึนอยู่กบัขอ้มูลในอดีตปรับปรุงดว้ยการคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต สําหรับยอดหนีเมือลูกหนีปฏิบติัผิดสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

แสดงโดยมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์ณ วนัทีรายงาน กลุ่มบริษทัทาํความเขา้ใจความ

จาํเป็นดา้นการเงินในอนาคตโดยเฉพาะเจาะจงของลูกหนีและขอ้มูลการคาดการณ์เหตุการณ์ใน

อนาคตทีเกียวขอ้งอืน ๆ 

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินเฉพาะเมือสิทธิตามสัญญาทีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก

สินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือเมือโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดของสินทรัพยใ์ห้กิจการอืน หากกลุ่มบริษทัไม่ได้

โอนหรือไม่ไดค้งไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของและยงัคงมีการควบคุม

สินทรัพยที์โอน กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งกบัจาํนวนเงินทีอาจ

ตอ้งจ่ายหากกลุ่มบริษทัยงัคงไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินทรัพยท์าง
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การเงินทีโอน กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้สินทรัพยท์างการเงินและรับรู้การกูยื้มทีมีหลกัประกนัสาํหรับ

สิงตอบแทนทีไดรั้บ 
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ณ วนัทีตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหวา่งมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละผลรวมของสิงตอบแทนทีคาดวา่จะไดรั้บและคา้งรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

หนีสินทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเริมแรกสําหรับหนีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ 

และจัดประเภทเป็นหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยใช้วิธี

ดอกเบียทีแทจ้ริง ยกเวน้หนีสินตราสารอนุพนัธ์ซึงเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 36 “เครืองมือทางการเงิน” 

การคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายกลุ่มบริษทัคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนทีถือเป็นส่วนหนึง

ของอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงนนัดว้ย ทงันี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึง

ของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัเขา้ทาํสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินรับรู้รายการเมือเริมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม               

ณ วนัทีเขา้ทาํสัญญาอนุพันธ์และวดัมูลค่าใหม่ในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสินรอบของ                

แต่ละรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีเวน้แต่อนุพันธ์

ดังกล่าวถูกเลือกกาํหนดให้เป็นเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียงทีมีประสิทธิผลในเหตุการณ์ที

ช่วงเวลาของการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนขึนอยูก่บัลกัษณะความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสียง 

อนุพนัธ์ทีมูลค่ายุติธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินตรงกันข้ามกับอนุพันธ์ทีมูลค่า

ยติุธรรมเป็นลบรับรู้เป็นหนีสินทางการเงิน อนุพนัธ์จะไม่หกักลบในงบการเงินเวน้แต่กลุ่มบริษทัจะ

มีทงัสิทธิทางกฎหมายและมีความตงัใจในการหกักลบ อนุพนัธ์แสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือ

หนีสินไม่หมุนเวียนหากระยะเวลาทีเหลืออยูข่องอนุพนัธ์มีมากกว่า 12 เดือนและไม่คาดว่าจะถูกรับรู้

หรือจ่ายภายใน 12 เดือน อนุพนัธอื์นแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหนีสินหมุนเวียน 

การบญัชีป้องกนัความเสียง 

กลุ่มบริษทัมีประเภทอนุพนัธ์ทีเขา้เงือนไขเป็นเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียงทีเกียวข้องกับ 

ความเสียงเงินตราต่างประเทศ และความเสียงอตัราดอกเบีย รวมถึงการป้องกนัความเสียงราคา

นาํตาลทราย (สินคา้โภคภณัฑ์)  โดยผ่านอนุพนัธ์ทางการเงินหลกั ไดแ้ก่ สัญญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียและเงินต้นทีต่างสกุลกัน สัญญาซือขาย

นาํตาลทรายล่วงหนา้ และสญัญาใชสิ้ทธิเลือกซือขายนาํตาลทรายล่วงหนา้ 
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การป้องกนัความเสียงในมูลค่ายติุธรรม 

การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทีใชใ้นการป้องกนัความเสียงทีเขา้เงือนไขรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้เมือเครืองมือทีใชใ้นการป้องกนัความเสียงในการป้องกนัความเสียงตราสารทุน

ทีเลือกกาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนซึงกรณีดงักล่าวจะรับรู้

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 

ณ การเริมตน้ของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียง กลุ่มบริษทัจดัทาํเอกสารซึงระบุถึง

ความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงระหวา่งเครืองมือทีใชป้้องกนัความเสียงและรายการทีมี

การป้องกนัความเสียง และวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสียงสําหรับรายการที

เกียวขอ้งกบัการป้องกนัความเสียง นอกจากนี ณ วนัทีเริมตน้ป้องกนัความเสียงและต่อเนืองไป 

กลุ่มบริษทัจดัทาํเอกสารว่า เครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงมีประสิทธิผลในการหักกลบการ

เปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมหรือกระแสเงินสดของรายการทีมีการป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้ง

กบัความเสียงทีมีการป้องกนัความเสียง เมือความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงเขา้เงือนไข

ความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงส่วนทีมีประสิทธิผล

สาํหรับการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  ซึงจะโอนไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนเมือกระแสเงินสดทีมีการป้องกนัความเสียงส่งผลกระทบต่อส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนหรือเมือคาดว่าจะไม่เกิดขึนแล้ว  ทังนี ผลสะสมภายใต้รายการสํารองการป้องกัน                

ความเสียงในกระแสเงินสด ไม่เกินผลสะสมจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที

มีการป้องกันความเสียงนับจากการเริมต้นของการป้องกันความเสียง  ผลกาํไรหรือขาดทุนที

เกียวกบัส่วนทีไม่มีประสิทธิผลรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน และรวมอยู่ในรายการ “กาํไรและ

ขาดทุนอืน” 

3.13 ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 

 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ใน

กรณีทีบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญสูงกว่ามูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว ้บริษทัต้องนําค่าหุ้นส่วนเกินนี 

ตงัเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญันีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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3.14 องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

3.14.1 ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่างระหว่าง

ราคาสุทธิตามบญัชีของเงินลงทุนทีไดรั้บมากบัต้นทุนการซือเงินลงทุนทีเกิดขึนจากการปรับ

โครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซึงการลงทุนดงักล่าวเป็นการรวมกิจการทีมี 

ผูถื้อหุน้เดิมและผูบ้ริหารชุดเดียวกนั โดยผลขาดทุนดังกล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้นและตดัจาํหน่ายเมือมีการขายเงินลงทุน 

3.14.2 ผลขาดทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย เป็นผลต่างระหว่าง                     

เงินลงทุนตามสัดส่วนของบริษัทย่อยทีเปลียนแปลงกบัมูลค่าตามบญัชีของบริษัทย่อย                    

ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัย่อย โดยผลขาดทุนดงักล่าวได้

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ส่วนของผูถื้อหุ้นและตัดจาํหน่ายเมือมีการขาย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยนนั 

3.15 ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึง มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยตามสัดส่วน

การถือหุ้นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมหรือส่วนไดเ้สียทีไม่ไดเ้ป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมแยกแสดงรายการในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

และรายการส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมสาํหรับปีแยกแสดงรายการ

ในงบกาํไรขาดทุนรวม  

3.16 การรับรู้รายได ้

 รายไดที้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิมและภาษีขายอืนๆ แสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ มีนโยบายดงันี 

3.16.1 รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ 

กล่าวคือ เมือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าทีไดรั้บหรือคาดว่าจะ

ได้รับสําหรับสินค้าทีได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลดและ

ค่าธรรมเนียมปฏิบติัของธุรกิจโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 

3.16.2 รายไดค้่าเช่าและค่าบริการทีเกียวขอ้งจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการทีเกียวข้องจากอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนรับรู้โดยวิธี

เส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึง

ค่าเช่านนัเกิดขึน และค่าบริการทีเกียวขอ้งรับรู้ตลอดช่วงเวลาทีใหบ้ริการตามอายสุัญญาเช่า 
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3.16.3 รายไดจ้ากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาทีใหบ้ริการ 

3.16.4 รายไดจ้ากการขายทีดินรับรู้เป็นรายไดเ้มือโอนกรรมสิทธิในทีดินใหก้บัผูซื้อแลว้ 

3.16.5 ดอกเบียรับและส่วนลดรับจากการซือลดตวัเงินรับรับรู้รายไดต้ามงวดระยะเวลา 

3.16.6 เงินปันผลรับรู้รายไดเ้มือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

3.16.7 รายไดอื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  

3.17 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายอืนบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง  

3.18 ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบียจ่ายของเงินกูย้ืม และสิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่าย  

ตน้ทุนการกูย้ืมทีไม่ไดเ้กียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์เขา้เงือนไข รับรู้ใน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

3.19 สญัญาเช่า 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเริมต้นของ

สัญญาเช่า กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่าทีเกียวข้องกับการเช่า

ทงัหมด ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสัน (อายุการเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่า) และสัญญาเช่าซึงสินทรัพยมี์

มูลค่าตาํ กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายดาํเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอด

อายุสัญญาเช่าเวน้แต่เกณฑ์ทีเป็นระบบอืนทีดีกว่าซึงเป็นตัวแทนของรูปแบบเวลาทีแสดงถึง

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยที์เช่า 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเริมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทียงัไม่ไดจ่้าย

ชาํระ ณ วนันนั โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานนัไม่สามารถกาํหนด

ได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิม 
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การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหนีสินตามสญัญาเช่าประกอบดว้ย 

 การจ่ายชาํระคงที (รวมถึง การจ่ายชาํระคงทีโดยเนือหา) หกัสิงจูงใจตามสัญญาเช่าใด  ๆทีไดร้ับ 

 การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรทีขึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา ซึงการวดัมูลค่าเริมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา 

ณ วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล 

 จาํนวนเงินทีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

 ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซือหากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนนั และ 

 การจ่ายชาํระค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่าหากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าจะมีการ

ใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

หนีสินตามสญัญาเช่าไดแ้ยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ 

มูลค่าภายหลงัของหนีสินตามสัญญาเช่าโดยการเพมิมูลค่าตามบญัชีเพือสะทอ้นดอกเบียจากหนีสินตาม

สญัญาเช่า (ใชวิ้ธีดอกเบียทีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพือสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ทีเกียวขอ้ง) 

เมือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนี 

 มีการเปลียนแปลงอายสุัญญาเช่าหรือมีเหตุการณ์สาํคญัหรือการเปลียนแปลงในสถานการณ์ที

ส่งผลให้มีการเปลียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซือสินทรัพย์อ ้างอิง ในกรณี

ดงักล่าวหนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีปรับปรุง

โดยใชอ้ตัราคิดลดทีปรับปรุง  

 มีการเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าเนืองจากการเปลียนแปลงดชันีหรืออตัราหรือการ

เปลียนแปลงจํานวนเงินทีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ  

ในกรณีดังกล่าว หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที

ปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นผลมา

จากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิดลดทีปรับปรุง) หรือ 

 มีการเปลียนแปลงสัญญาเช่าและการเปลียนแปลงสญัญาเช่าไม่บนัทึกเป็นสญัญาเช่าแยกต่างหาก 

ในกรณีนีหนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ขึนอยูก่บัอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่าทีเปลียนแปลง 

โดยคิดลดการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีปรับปรุงด้วยอัตราคิดลดทีปรับปรุง ณ วันทีการ

เปลียนแปลงสัญญามีผล 
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กลุ่มบริษทัไม่มีรายการปรับขา้งตน้ดงักล่าวทีแสดงระหวา่งปี 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยการวดัมูลค่าเริมแรกกับหนีสินตามสัญญาเช่าทีเกียวข้อง                          

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ทีจ่ายชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญา 

เริมมีผล หกัสิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเริมแรกใด ๆ มูลค่าภายหลงั

ของสินทรัพย์สิทธิการใช้วดัโดยใช้ราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการ 

ดอ้ยค่าสะสม 

เมือกลุ่มบริษทัมีประมาณการตน้ทุนทีจะเกิดขึนในการรือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง เวน้การ

บูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยู่ในสภาพตามทีกาํหนด

ไวใ้นขอ้ตกลงและเงือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดงักล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตามมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัที 37 เพืออธิบายต้นทุนทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหนึง

ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้เกียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่านนัเกิดขึนเพือผลิตสินคา้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชคิ้ดค่าเสือมราคาตลอดช่วงเวลาทีสันกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิง

หรือราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซึงสะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซือ สินทรัพย์

สิทธิการใช้ทีเกียวข้องคิดค่าเสือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยอ์้างอิง  

การคิดค่าเสือมราคาเริม ณ วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้แยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 36 เพือประเมินว่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้อ้ยค่า

หรือไม่และบนัทึกสําหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่าใด ๆ ทีระบุไดต้ามทีกล่าวในนโยบายเรือง 

“ทีดิน อาคารและอุปกรณ์” 

ค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่า

และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การจ่ายชาํระทีเกียวขอ้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายสําหรับงวดทีมีเหตุการณ์

หรือเงือนไขการจ่ายชาํระเหล่านนัเกิดขึนและรวมอยู่ในบรรทดั “ค่าใช้จ่ายอืน” ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 อนุญาตให้ผูเ้ช่า 

ไม่แยกส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าและบนัทึกสัญญาเช่าใด ๆ และส่วนประกอบทีไม่เป็น

การเช่าทีเกียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัไม่ใชข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัดงักล่าว 
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3.20 รายการทีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 รายการทีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลียน  

ณ วนัทีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตัวเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ  

ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลียน ณ วนันนั ผลกาํไร

หรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวทงัทีเกิดขึนจริงและยงัไม่เกิดขึนจริงแสดงรวมไวเ้ป็นรายได้

หรือค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 

 การแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศเป็นเงินบาทเพือทาํงบการเงินรวมใชอ้ตัราแลกเปลียน

ดงัต่อไปนี 

ก. สินทรัพยแ์ละหนีสิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

ค. รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนถวัเฉลียระหวา่งปี 

กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินทีใช้เงินตราต่างประเทศ แสดงไวเ้ป็นรายการองคป์ระกอบอืน

ส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

3.21 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักับบริษทัและบริษทัย่อย หมายถึงบุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจ

ควบคุมบริษทัและบริษทัย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัและบริษทัย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง

หรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบับริษทัและบริษทัย่อย นอกจากนี บุคคลหรือ

กิจการทีเกียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึงถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารทีสําคญั กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ

บริษทัและบริษทัย่อย ตลอดทงัสมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกับบุคคลดงักล่าวซึงมีอาํนาจชักจูง

หรืออาจชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการทีบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพล

อยา่งเป็นสาระสาํคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

3.22 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจาํนวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 

3.22.1 ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดที้ต้องชาํระในงวดปัจจุบนัคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสําหรับปี กาํไรทางภาษี

แตกต่างจากกาํไรทีแสดงในงบกาํไรขาดทุน เนืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการ 

ทีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีอืนๆ และไม่ไดร้วมรายการทีไม่สามารถ
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ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี หนีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัคาํนวณโดยใชอ้ตัรา

ภาษีทีบงัคบัใชอ้ยูห่รือทีคาดวา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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3.22.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชวัคราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพย์

และหนีสินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทีใช้ในการคํานวณกําไร 

ทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับ

ผลแตกต่างชัวคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสาํหรับ

ผลแตกต่างชวัคราวเท่าทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอ 

ทีจะนาํผลแตกต่างชวัคราวนนัมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที

ในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เมือกาํไร

ทางภาษีทีจะนาํมาใช้ประโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง

แน่วา่บริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชี

บางส่วนหรือทงัหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้

บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษี

ทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีหรือในงวดทีคาดว่าจะจ่าย

ชาํระหนีสินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่หรือทีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้

ภายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน 

ในงบการเงินรวม สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี

จะแยกการพิจารณาของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั และบริษทัจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีของบริษทัหนึงในกลุ่มบริษทัมาหักกลบกบัหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของอีกบริษทั

หนึงในกลุ่มบริษัทได้ก็ต่อเมือบริษทัทังสองมีสิทธิตามกฏหมายทีจะจ่ายชาํระหรือรับคืน

ภาษีด้วยจาํนวนสุทธิจาํนวนเดียวได ้และบริษทัทงัสองตงัใจทีจะจ่ายชาํระหรือรับคืนภาษีเงินได้

ดว้ยจาํนวนสุทธิจาํนวนเดียว และบริษทัทงัสองตงัใจจะรับชาํระสินทรัพยห์รือชาํระหนีสินในเวลา

เดียวกนั 

3.23 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐาน 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั

ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีสุทธิจากหุ้นทุนซือคืน 

และกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด (ถา้มี) คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนักทีรวม

สมมติฐานวา่หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สามญัทงัหมด 
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3.24 ขอ้มูลเกียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน 

 ขอ้มูลเกียวกบัส่วนงานดาํเนินงานเปิดเผยแยกตามส่วนงานดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงาน

ดาํเนินงานเป็นส่วนงานตามธุรกิจหลกัทีจดัหาผลิตภณัฑห์รือใหบ้ริการทีมีความเสียงและผลตอบแทน

ซึงแตกต่างไปจากความเสียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริการทีใหข้องส่วนงานดาํเนินงานอืน 

3.25 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึน

ในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานนัจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือ

ประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือ

หนีสินรายการใดรายการหนึง บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพย์หรือหนีสินนัน                   

ซึงผูร่้วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพย์หรือหนีสิน ณ วนัทีวดัมูลค่า  

โดยการวดัมูลค่ายติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมนีใชต้ามเกณฑต์ามทีกล่าว  

นอกจากนี การวดัมูลค่ายุติธรรมไดจ้ดัลาํดบัชนัเป็นระดบัที 1 ระดบัที 2 และระดบัที 3 โดยแบ่งตามลาํดบั

ขนัของข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ และตามลาํดับความสําคัญของข้อมูลทีใช้วดัมูลค่ายุติธรรม 

ซึงมีดงัต่อไปนี 

- ระดบัที 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์

หรือหนีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนนั ณ วนัทีวดัมูลค่า 

- ระดบัที 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพย์นนั

หรือหนีสินนนันอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที 3 เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนั 

4. การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและประมาณการทางบัญชีทสํีาคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหาร

ของบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งอาศยัดุลยพินิจในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตงัขอ้

สมมติฐานหลายประการซึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หนีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกับ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีอาจเกิดขึน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทงัการแสดงรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย

ของรอบระยะเวลารายงาน ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้

เหตุการณ์ ณ ขณะนนั ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการดงักล่าว  



รายงานประจําป 2565 :  บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จาํกัด (มหาชน) 

56-1 One Report 

154 

 

ประมาณทางการบญัชีทีสาํคญั ซึงอาศยัการใชดุ้ลยพินิจทีมีนยัสาํคญัของผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

- ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีชาวไร่ และลูกหนีเงินส่งเสริมปลูกอ้อย 

(สินทรัพยท์างการเงิน) 

 ในการประมาณการค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีชาวไร่ และลูกหนีเงินยืม

ส่งเสริมปลูกออ้ย ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึนจากลูกหนีชาวไร่แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การชาํระหนีในอดีต อายุของหนีทีคงคา้งและ

สภาวะเศรษฐกิจทีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกหนีชาวไร่ทีมีความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทงันี

ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจ

ไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสญัญาของชาวไร่ทีเกิดขึนจริงในอนาคต 

- ประมาณการค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในต่างประเทศ และค่าเผือการดอ้ยค่าของอาคาร

และเครืองจกัรของบริษทัย่อยในต่างประเทศ 

ในกรณีทีบริษทัย่อยในต่างประเทศดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนือง บริษทัพิจารณาค่าเผือการดอ้ยค่าจากมูลค่า

การใช ้โดยใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารเกียวกบัขอ้สมมติทีสาํคญัในการคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตที

คาดวา่จะไดรั้บ อนัไดแ้ก่ สภาวะตลาดของธุรกิจและปัจจยัทีเกียวขอ้งอืนตามกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจ ทีได้

เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.5 และ 3.9 และในกรณีทีบริษทัย่อยทีอยู่ในช่วงชะงกัการดาํเนินงาน ผูบ้ริหาร

ของบริษทัพิจารณาว่าขอ้บ่งชีการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในต่างประเทศในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ และการดอ้ยค่าของอาคารและเครืองจกัรในงบการเงินรวม โดยบริษทัประมาณมูลค่าทีจะไดรั้บคืน

ของเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั และของอาคารและเครืองจกัรของบริษทัยอ่ยดงักล่าว เพือพิจารณาผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึงมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนประมาณขึนจากมูลค่าทีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่าจากการใช้

ตามทีกล่าวขา้งตน้และมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่ายของสินทรัพย ์

ทงันี มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยไ์ด้ประมาณโดยใช้ผูป้ระเมินราคาอิสระทีได้รับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และต้นทุนในการจาํหน่ายสินทรัพย์

ประมาณขึนโดยผูบ้ริหารของบริษทั 

-  มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนและทีดิน 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนและทีดินของกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมเพือวตัถุประสงค์ใน

การรายงานทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมประมาณโดยผูป้ระเมินราคาอิสระทีได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ขอ้มูลเกียวกบัเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลทีใช้ในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์

เพือการลงทุนและทีดินไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 17 และ 18 
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- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทียงัไม่ไดรั้บรู้ 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีซึงคาํนวณขึนจากผลแตกต่างชวัคราว ณ วนัทีใน

งบการเงินระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนีสินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหนีสินนัน 

โดยผูบ้ริหารไดใ้ช้ประมาณการในการประเมินความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตของกลุ่มบริษัท   

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเฉพาะส่วนทีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษทัจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จาก

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาํนวนนนั (ดูหมายเหตุขอ้ 27) 

5. ข้อมูลเพิมเติมเกยีวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

5.1 รายการทีไม่เป็นตวัเงินทีมีสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ซึงยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 37,241 21,868 10,458 7,412 

โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (64,390) (73,875) (64,390) (73,875) 

โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอืนเป็นสินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอืน 24,805 20,957 - 8,717 

โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 450 - 450 

โอนเงินใหกู้ย้มืระยะสนัและดอกเบียคา้งรับเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น - - 936,572 - 

5.2 การเปลียนแปลงในหนีสินเกิดขึนจากกิจกรรมจดัหาเงิน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

2565 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 ยอด  กระแสเงินสด  การเปลยีนแปลง  ยอด 

 ณ วันท ี  จากกจิกรรม  ทไีม่ใช่เงนิสด  ณ วันท ี 

 1 พฤศจิกายน  จัดหาเงนิ    31 ตุลาคม 

 2564      2565 

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 5,981,934 (1,251,704) 841 4,731,071 

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัและกิจการอืน 7,100  1,000  -  8,100 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6,906,448  2,196,620  191,336  9,294,404 

หุน้กูร้ะยะยาว 5,647,601  (3,000,000)  1,071  2,648,672 

หนีสินตามสญัญาเช่า 28,565  (15,168)  21,039  34,436 

รวม 18,571,648  (2,069,252)  214,287  16,716,683 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอด  กระแสเงินสด  การเปลยีนแปลง  ยอด 

 ณ วันท ี  จากกจิกรรม  ทไีม่ใช่เงนิสด  ณ วันท ี 

 1 พฤศจิกายน  จัดหาเงนิ    31 ตุลาคม 

 2564      2565 

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 3,755,159 (1,206,000) 841 2,550,000 

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทเีกียวขอ้งกนัและกิจการอืน 409,100  647,000  -  1,056,100 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6,535,068  1,568,000  191,336  8,294,404 

หุ้นกูร้ะยะยาว 5,647,601  (3,000,000)  1,071  2,648,672 

หนีสินตามสญัญาเช่า 306,153  (63,151)  27,506  270,508 

รวม 16,653,081  (2,054,151)  220,754  14,819,684 

2564 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงนิรวม 

 ยอด  กระแสเงินสด  การเปลยีนแปลง  ยอด 

 ณ วันท ี  จากกจิกรรม  ทไีม่ใช่เงนิสด  ณ วันท ี 

 1 พฤศจิกายน  จัดหาเงนิ    31 ตุลาคม 

 2563      2564 

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 6,912,515 (929,740) (841) 5,981,934 

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทเีกียวขอ้งกนัและกิจการอืน 7,100 -  - 7,100 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,852,000 1,954,380  100,069 6,906,449 

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

หนีสินตามสญัญาเช่า -  (13,065) 41,630  28,565 

รวม 18,767,612 (338,425)  142,462 18,571,649 

 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอด  กระแสเงินสด  การเปลยีนแปลง  ยอด 

 ณ วันท ี  จากกจิกรรม  ทไีม่ใช่เงนิสด  ณ วันท ี 

 1 พฤศจิกายน  จัดหาเงนิ    31 ตุลาคม 

 2563      2564 

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 4,901,000 (1,145,000) (841) 3,755,159 

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัและกิจการอืน 545,500  (136,400)  -  409,100 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,852,000  1,583,000  100,069  6,535,069 

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

หนีสินตามสญัญาเช่า -  (62,260)  368,413  306,153 

รวม 17,294,497  (1,110,660)  469,245  16,653,082 
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5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

เงินสด 941  961 123  182 

เงินฝากธนาคารแบบกระแสรายวนั 172,003  16,336 55,374  1,068 

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ 62,224  46,248 6,948  5,843 

เงินฝากระหว่างทาง 19,677  160,519  -  - 

รวม 254,845  224,064 62,445  7,093 

6. รายการกบับุคคลและกิจการทเีกยีวข้องกนั 

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการบญัชีทีเกิดขึนกบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

หรือมีกรรมการร่วมกนั ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันทีสาํคญัระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยกบับุคคล

และกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงันี 

6.1 ยอดคงเหลือทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

   หน่วย : ล้านบาท

ประเภทของยอดคงเหลือ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 

บริษทัยอ่ย - - 983.89 224.72 

บริษทัร่วม 0.46 0.48 0.46 0.48 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 27.40 91.90 9.60 35.49 

รวม 27.86 92.38  993.95 260.69 
     
ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงินหมุนเวียน (ดูหมายเหตุขอ้ 8)      

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 380.57 19.34  - - 
     
เงินใหกู้ย้มืระยะสัน (ดูหมายเหตขุอ้ 9)      

บริษทัยอ่ย - - 193.23 934.42 

        
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ 

ภายในหนึงปี (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

       

บริษทัยอ่ย - -  632.00 100.00 
     
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน    

บริษทัยอ่ย - - 32.75 105.01 

บริษทัร่วม 5.50      5.50 5.50 5.50 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 0.06 0.80  - 0.45 

รวม 5.56 6.30  38.25 110.96 
     
ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ      

ภายในหนึงปี      

กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 361.25  - - 
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   หน่วย : ล้านบาท

ประเภทของยอดคงเหลือ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

 (ไม่รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 

    

บริษทัยอ่ย - - 1,950.00 2,358.00 

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  

บริษทัยอ่ย - - 3.27 3.27 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 0.02 0.02 -  - 

รวม 0.02 0.02 3.27 3.27 

     เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน  

บริษทัยอ่ย - -  75.82 70.39 

บริษทัร่วม - 2.16  - 1.62 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.55 20.15  - - 

รวม 3.55 22.31  75.82 72.01 

 
คา่ใชจ่้ายอืนคา้งจ่าย (รวมอยูใ่นเจา้หนีอืน)  

บริษทัยอ่ย - -  14.28 0.03 

     ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี      

บริษทัยอ่ย - -  36.60 34.72 

     เงินกูย้มืระยะสนั  

บริษทัยอ่ย - -  1,048.00 402.00 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 8.10 7.10  8.10 7.10 

รวม 8.10 7.10  1,056.10 409.10 

     หนีสินหมุนเวียนอืน    

บริษทัยอ่ย - -  -  0.04 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 0.02  - - 

รวม - 0.02  - 0.04 

     หนีสินตามสญัญาเช่า      

บริษทัยอ่ย - -  219.64 256.23 

     หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 

บริษทัยอ่ย - - 0.47 0.47 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1.04 1.04 1.04 1.04 

รวม 1.04 1.04 1.51 1.51 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัย่อย เป็นเงินใหกู้ย้ืมในรูปตวัสัญญา

ใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเมือทวงถาม คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.30 ต่อปี และร้อยละ 1.19 - 2.90 ต่อปี ตามลาํดบั 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย เป็นเงินใหกู้ย้ืมครบกาํหนด

ชาํระคืนภายในปี 2565 - 2570 คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 2.28 - 3.90 ต่อปี และ อตัราร้อยละ 2.03 - 3.90 ต่อปี 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 เงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัย่อยและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

เป็นเงินกูย้ืมในรูปตวัสัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเมือทวงถาม คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.33 - 1.35 ต่อปี 

และร้อยละ 0.80 ต่อปี ตามลาํดบั 
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6.2 รายการคา้ทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

  หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทรายการ งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564 2565  2564 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ  

บริษทัย่อย - - 1,707.64  1,605.14 

บริษทัร่วม - 0.13  - - 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,466.55 1,170.57  715.50 478.23 

รวม 1,466.55 1,170.70  2,423.14 2,083.37 

     
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 

บริษทัย่อย - - 1,043.88  836.67 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 47.90 19.65  -  - 

รวม 47.90 19.65  1,043.88  836.67 

     
รายไดด้อกเบียจากสญัญาเช่าการเงิน   

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 19.34 19.34 - - 

     
รายไดอื้น   

บริษทัย่อย - - 109.59  163.80 

บริษทัร่วม 6.20 10.10  6.20  5.39 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7.54 8.59  5.08  5.09 

รวม 13.74 18.69  120.87  174.28 

     
เงินปันผลรับ      

บริษทัย่อย -  -  1,333.39  381.01 

บริษทัร่วม 265.14  56.54  265.14  56.54 

รวม 265.14  56.54  1,598.53  437.55 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 

บริษทัย่อย - - 6.98  25.81 

บริษทัร่วม 6.09 9.19 2.25  4.78 

รวม 6.09 9.19 9.23 30.59 

     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

บริษทัย่อย - - 0.39  0.18 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 17.15 16.32 7.51  6.62 

นิติบคุคลทีเกียวขอ้งกนั 23.65 16.78  21.60  15.30 

รวม 40.80 33.10  29.50  22.10 

     
ตน้ทุนทางการเงิน 

บริษทัย่อย - - 27.62  26.74 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 0.03 0.03 0.03  0.03 

นิติบคุคลทีเกียวขอ้งกนั 0.04 0.04  0.04  0.04 

รวม 0.07 0.07  27.69  26.81 

     
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ผลประโยชนร์ะยะสนัของพนกังาน 83.09 90.17  35.52  42.46 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1.51 3.15  0.01  1.32 

รวม 84.60 93.32  35.53  43.78 
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นโยบายการกาํหนดราคาระหวา่งกนั 

- การซือ-ขายนาํตาลทรายดิบระหว่างกนัในกลุ่มบริษทั กาํหนดราคาเดียวกนักบัสัญญาซือขาย

นาํตาลทรายกบัลูกคา้ 

- กรณีสญัญาซือขายนาํตาลทรายทีจดัทาํในนามของกลุ่มบริษทั ซึงไดจ้ดัสรรปริมาณการขายใน

แต่ละบริษทัแลว้ หากบริษทัใดในกลุ่มมีนาํตาลทรายไม่พอขาย จะซือสินคา้จากบริษทัในกลุ่ม

ดว้ยราคาเดียวกนักบัสญัญาซือ-ขายนาํตาลทรายดงักล่าว 

- สินคา้อืน  ๆ(นอกเหนือจากนาํตาลทราย) ทีซือ-ขายระหวา่งกนัใชร้าคาตามสัญญาทีตกลงร่วมกัน

ซึงสูงกวา่ราคาทุน 

- ราคาซือ-ขายสินทรัพยก์บักิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นไปตามราคาทีตกลงร่วมกนั ซึงสูงกวา่ราคาทุน

หรือราคาตลาดตามแต่ละประเภทของสินทรัพย ์

- รายไดจ้ากการขายวสัดุสินเปลืองเป็นไปตามราคาทีตกลงร่วมกนั ซึงสูงกวา่ราคาทุน 

- รายไดจ้ากการใหเ้ช่าทีดินแก่บริษทัยอ่ยแห่งหนึงเป็นไปตามสัญญาเช่า ซึงมีอายุ 30 ปี นบัแต่

วนัที 25 มกราคม 2548 ถึงวนัที 24 มกราคม 2578 อตัราค่าเช่าปีละ 0.11 ลา้นบาท และเพิมขึน

ร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี เมือครบกาํหนดสัญญา กรรมสิทธิในบรรดาสิงปลูกสร้างทงัหมดทีได้

ก่อสร้างในทีดินทีเช่าจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่า 

- รายไดจ้ากการใหเ้ช่าทีดิน สิงปลูกสร้างและเครืองจกัรมีอายุสญัญาเช่า 1 - 3 ปี ซึงเป็นไปตามราคาที

ตกลงร่วมกนั 

- รายไดค้่าบริการ รายไดอื้น และค่าใชจ่้ายระหว่างกนั เป็นไปตามราคาปกติทีคิดกบัลูกคา้ทวัไป 

- ค่าฝากสินคา้คิดตามปริมาณสินคา้และระยะเวลาการฝากซึงเป็นไปตามราคาตลาด 

- ค่าใชจ่้ายทีจ่ายแทนกนัจะเรียกเก็บตามทีจ่ายจริง 

6.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการทีเกียวข้องกัน นอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ประกอบดว้ย 

รายชือบริษัท ลกัษณะความสัมพันธ์ เกยีวข้องโดย 

 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จาํกดั กิจการทีเกียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดยีวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 

 บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จาํกดั กิจการทเีกียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดยีวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 

 บริษทั ราชาเซรามิค จาํกดั กิจการทเีกียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 บริษทั ราชาชูรส จาํกดั กิจการทเีกียวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 

      บริษทั พ ีเอม็ ที พรีเชียส กรุ๊ป จาํกดั กิจการทเีกียวขอ้งกนั ผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั 

 นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์  นิติบุคคลทีเกียวขอ้งกนั เจา้ของร่วมในอาคารชุด 

 บริษทั บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชนั จาํกดั (มหาชน)”) 

 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 

ผูถ้ือหุน้และผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั 

 บริษทั บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จาํกดั 

   (เดิมชือ “บริษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จาํกดั”) 

 

กิจการทเีกียวขอ้งกนั 

 

ผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั 
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กิจการทีเกียวขอ้งกนัขา้งตน้ทงัหมดเป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย 

นอกจากนนัมีบริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั ซึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของกลุ่มบริษัท 

แต่เป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการของบริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั บางท่านเป็น

กรรมการในบริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อร์ต เทรดดิง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั นาํตาลขอนแก่น 

จาํกดั (มหาชน) 

7. ลูกหนกีารค้าและลูกหนีหมุนเวยีนอืน   

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ลูกหนีการคา้  434,282 549,612 122,638 303,530 

ลูกหนีชาวไร่หมุนเวยีน 341,536 248,747 288,555 215,300   

ลูกหนีกองทุนออ้ยและนาํตาลทราย 26,591 132,794 - 64,113 

ลูกหนีอืน 92,145 15,621 30,729 188,740 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น (ดูหมายเหตุขอ้ 14) - - 938,113 - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 67,089 30,989 24,229 22,040 

เงินทดรองจ่าย 7,079 9,538 464 301 

รายไดค้า้งรับ 89,486 76,793 67,576 136,683 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน  1,058,208 1,064,094 1,472,304 930,707 

7.1 ลูกหนีการคา้ ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 27,250 90,988 29,171 74,890 

กิจการอืน 407,032 458,624 93,467 228,640 

รวมลูกหนีการคา้  434,282 549,612 122,638 303,530 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้ ณ วนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

7.1.1 ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ลูกหนีการคา้ในประเทศ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 25,794 90,988 22,916 74,890 

เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 1,456 - 6,255 - 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 27,250 90,988  29,171  74,890 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ ซึงเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนัของบริษทัและบริษทัย่อย  

มีระยะเวลาตงัแต่ 7 วนัถึง 30 วนั 



รายงานประจําป 2565 :  บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จาํกัด (มหาชน) 

56-1 One Report 

162 

 

7.1.2 ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทรายและกากนาํตาล     

ลูกหนีการคา้ในประเทศ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 127,011 140,083 51,208 53,097 

เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 30,719 54,653 15,658 16,745 

รวม 157,730 194,736 66,866 69,842 

     
ลูกหนีการคา้ต่างประเทศ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 32,673 161,747 15,349 158,798 

เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 48,395 200 11,252 - 

รวม 81,068 161,947 26,601 158,798 

รวมธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทราย 

 และกากนาํตาล 238,798 356,683 93,467 228,640 

   
ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า   

ลูกหนีการคา้ในประเทศ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 111,734 61,295 - - 

เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 53,065 35,323 -  - 

รวมธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 164,799 96,618 -  - 

    

ธุรกิจอืน     

ลูกหนีการคา้ในประเทศ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,021 1,650 -  - 

เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 872 2,267 -  - 

เกินกาํหนดชาํระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 715 880 -  - 

เกินกาํหนดชาํระ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 827 465 -  - 

เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 12 เดือน - 61 -  - 

รวมธุรกิจอืน 3,435 5,323 -  - 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการอืน 407,032 458,624 93,467 228,640 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาตงัแต่ 7 วนัถึง 90 วนั 
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7.2 ลูกหนีชาวไร่หมุนเวียน ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ลูกหนีค่าออ้ย     

ฤดูการผลิตปี 2564/2565 4,700 - 4,142 - 

ฤดูการผลิตปี 2563/2564 15,167 35,353 14,174 22,190 

ฤดูการผลิตปี 2562/2563 25,776 42,915 3,188 5,036 

ฤดูการผลิตปี 2561/2562 38,932 58,513 7,947 10,471 

ฤดูการผลิตปี 2560/2561 8,900 13,619 5,181 5,758 

ฤดูการผลิตก่อนปี 2560/2561 134,674 178,187 39,242 42,324 

รวมลูกหนีค่าออ้ย (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 228,149 328,587  73,874 85,779 

เงินทดรองจ่ายค่าออ้ย     

ฤดูการผลิตปี 2565/2566 341,536 - 288,555 - 

ฤดูการผลิตปี 2564/2565 - 248,747 - 215,300 

รวมเงินทดรองจ่ายค่าออ้ย 341,536 248,747  288,555 215,300 

ลูกหนีค่านาํมนั ค่าปุ๋ยและบริการอนื (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 16,971 18,016 15,581 16,128 

รวม 586,656 595,350 378,010 317,207 

หกั  ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (153,764) (207,676) (44,880) (37,882) 

รวมลูกหนีชาวไร่ 432,892 387,674 333,130 279,325 

หกั  ส่วนทีคาดวา่จะไดรั้บชาํระเกินกวา่หนึงปี (91,356) (138,927) (44,575) (64,025) 

รวมลูกหนีชาวไร่หมุนเวยีน 341,536 248,747 288,555 215,300 

ลูกหนีค่าออ้ยเป็นลูกหนีชาวไร่ทียงัคา้งส่งออ้ยตามสัญญา ซึงส่วนใหญ่จะมีหลกัทรัพยค์าํประกนั 

7.3 ลูกหนีกองทุนออ้ยและนาํตาลทราย ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ลูกหนีเงินชดเชยคา่ออ้ย - 1,245,584  - 726,439 

ลูกหนีเงินชดเชยคา่ผลตอบแทนการผลิตและ      

   จาํหน่ายนาํตาลทราย 132,794 96,289  64,113 65,967 

รวม 132,794 1,341,873  64,113 792,406 

บวก ลูกหนีเงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิต      

และจาํหน่ายนาํตาลทรายปี 2564/2565 14,914 -  -  

หกั เงินชดเชยคา่ผลตอบแทนการผลิตและ      

            จาํหน่ายนาํตาลทราย  - (44,628)  - (33,107) 

หกักลบ เงินกูย้มืระยะสนัและดอกเบียจากกองทนุออ้ย      

                 และนาํตาลทราย - (1,031,438)  - (627,916) 

              เงินนาํส่งเขา้กองทุนออ้ยและนาํตาลทราย (121,117) (133,013)  (64,113) (67,270) 

รวมลกูหนีกองทุนออ้ยและนาํตาลทรายหมุนเวียน 26,591 132,794  - 64,113 
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เมือวนัที 4 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการสํานักงานกองทุนออ้ยและนาํตาลทรายไดมี้มติและอนุมติั 

การชาํระเงินชดเชยค่าออ้ยและเงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทราย สาํหรับฤดูกาล

ผลิตปี 2560/2561 ให้กับบริษทัและบริษัทย่อยโดยการนาํเงินกู ้ยืมระยะสันและดอกเบียค้างจ่ายของ

สํานกังานกองทุนออ้ยและนาํตาลทรายภายใตโ้ครงการสินเชือเพือเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับ

โรงงานนาํตาลทีบริษทัและบริษทัย่อยคา้งชาํระจาํนวน 627.92 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการและ

จาํนวน 1,031.44 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมมาหักกลบลบหนีกบัเงินชดเชยดงักล่าว ทงันีมีเงินชดเชยคงเหลือ

จากการหักกลบลบหนีเป็นจาํนวน 33.11 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการและจาํนวน 44.63 ลา้นบาท 

ในงบการเงินรวมซึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระเงินชดเชยแลว้ในวนัที 15 กมุภาพนัธ์ 2564 

เมือวนัที 6 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการสํานกังานกองทุนออ้ยและนาํตาลทรายไดม้ีมติและอนุมติั                          

การชาํระเงินชดเชยค่าออ้ยและเงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทราย สาํหรับฤดูกาล

ผลิตปี 2561/2562 ให้กบับริษทัและบริษทัย่อยโดยการหักกลบลบหนีกับเงินทีต้องนาํส่งตามมาตรา 57 

แห่งพระราชบญัญติัออ้ยและนาํตาลทราย พ.ศ. 2527 สาํหรับฤดูการผลิตปี 2562/2563 จาํนวน 19.05 ลา้นบาท 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และจาํนวน 37.67 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม  

เมือวนัที 13 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการสาํนกังานกองทุนออ้ยและนาํตาลทรายไดมี้มติเรียกเก็บเงิน

นาํส่งเขา้กองทุนออ้ยและนาํตาลทราย เพือใชด้าํเนินการตามวตัถุประสงคข์องกองทุนออ้ยและนาํตาลทราย 

พ.ศ. 2563 สาํหรับฤดูการผลิตปี 2563/2564 ในอตัราตนัละ 20 บาท/ตนัออ้ย เป็นจาํนวน 48.22 ลา้นบาท

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และจาํนวน 95.34 ลา้นบาทในงบการเงินรวม โดยให้หักกลบลบหนีให้แก่

บริษทัและบริษทัยอ่ยไปจนกวา่ยอดหนีทีกองทุนออ้ยและนาํตาลคา้งชาํระคืนแก่บริษทัและบริษทัย่อยจะหมด 

เมือวนัที 4 เมษายน 2565 คณะกรรมการสํานักงานกองทุนอ้อยและนาํตาลทรายได้มีมติและอนุมัติ                          

การชาํระเงินชดเชยค่าออ้ยและเงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทราย สาํหรับฤดูกาล

ผลิตปี 2561/2562 ให้กบับริษทัและบริษทัย่อยโดยการหักกลบลบหนีกับเงินทีต้องนาํส่งตามมาตรา 57 

แห่งพระราชบญัญติัออ้ยและนาํตาลทราย พ.ศ. 2527 สาํหรับฤดูการผลิตปี 2563/2564 จาํนวน 19.29 ลา้นบาท 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และจาํนวน 38.14 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

เมือวนัที 1 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการสาํนกังานกองทุนออ้ยและนาํตาลทรายไดมี้มติเรียกเก็บเงิน

นาํส่งเขา้กองทุนออ้ยและนาํตาลทราย เพือใชด้าํเนินการตามวตัถุประสงคข์องกองทุนออ้ยและนาํตาลทราย 

พ.ศ. 2563 สําหรับฤดูการผลิตปี 2564/2565 ในอตัราตนัละ 20 บาท/ตนัออ้ย เป็นจาํนวน 44.82 ลา้นบาท

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และจาํนวน 82.98 ลา้นบาทในงบการเงินรวม โดยใหห้ักกลบลบหนีใหแ้ก่บริษทั

และบริษทัย่อยไปจนกวา่ยอดหนีทีกองทุนออ้ยและนาํตาลคา้งชาํระคืนแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะหมด 
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ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไดร้ับเงินชดเชยจากกองทุนออ้ยและนาํตาล

ทราย เนืองจากในฤดูการผลิตปี 2564/2565 คาดวา่ราคาออ้ยขนัสุดทา้ยและผลตอบแทนการผลิตและ

จาํหน่ายนาํตาลทรายขันสุดทา้ยจะตาํกวา่ขันตน้ ซึงตามพระราชบญัญตัิออ้ยและนาํตาลทราย พ.ศ. 

2527 มาตรา 56 กาํหนดให้กองทุนออ้ยและนาํตาลทรายจ่ายเงินชดเชยส่วนของค่าออ้ยและเงินชดเชย

ค่าผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทรายให้แก่บริษทัและบริษทัย่อยเท่ากบัส่วนต่างดงักล่าว 

โดยชาวไร่ออ้ยไม่ตอ้งส่งคืนค่าออ้ยทีไดรั้บเกิน 

8. ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 

เมือวนัที 1 พฤศจิกายน 2562 บริษทัย่อยแห่งหนึงทาํสัญญาเช่าการเงินเพือให้เช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 

และเครืองจกัรซึงรวมถึงทรัพยสิ์นอืนๆ ตามทีระบุไวใ้นสัญญากบักิจการทีเกียวข้องกันแห่งหนึงโดย

กิจการทีเกียวข้องกันสามารถซือทรัพย์สินนันภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตังแต่ว ันทําสัญญา  

เมือวนัที 20 กรกฎาคม 2565 กิจการทีเกียวข้องกนัไดแ้จง้ความประสงค์จะขอรับโอนทรัพยสิ์นทงัหมด

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน มียอดคงเหลือดงัต่อไปนี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2565  2564 

ภายใน 1 ปี 19,350  19,350 

เกินกว่า 1 - 5 ปี 408,640  427,990 

 427,990  447,340 

หกั  รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (47,416)  (66,752) 

 380,574  380,588 

หกั  ส่วนทถึีงกาํหนดรับชาํระภายในหนึงปี (ดูหมายเหตุขอ้ 6.1) (380,574)  (19,337) 

รวม -  361,251 

9. เงินให้กู้ยืมระยะสัน 

เงินให้กูยื้มระยะสัน ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ยและกิจการทีเกียวขอ้งกนั  

(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1) 

 

- 

 

- 

 

193,233 

 

934,416 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่ชาวไร่ 495,099 468,385  241,870 232,664 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยทีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึงปี      

(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1) - - 632,000 100,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอืนทีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึงปี 14,600 13,297  13,600 13,297 

ลูกหนีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยทีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึงปี 114,150 106,753  37,000 41,798 
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รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสนั 623,849 588,435 1,117,703 1,322,175 
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เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่ชาวไร่ ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 ในงบการเงินรวมจาํนวน 393.82 ลา้นบาท 

และ 401.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 241.87 ลา้นบาท และ 232.66 

ลา้นบาท เป็นการให้กูยื้มในรูปการรับซือลดเช็คสาํหรับเช็คลงวนัทีล่วงหนา้ทีบริษทัและบริษทัย่อยออก

ใหแ้ก่ชาวไร่ในการรับซือออ้ย โดยชาวไร่นาํมาขายลดให้กบับริษทัและบริษทัย่อยซึงมีการคิดดอกเบียใน

อตัราอา้งอิงกับอตัราดอกเบียเงินกู้ของธนาคารพาณิชยโ์ดยเฉลีย ส่วนทีเหลือในงบการเงินรวม ณ วนัที                   

31 ตุลาคม 2565 และ 2564 จาํนวน 101.28 ลา้นบาท และ 67.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นเงินจ่ายล่วงหน้า

ใหแ้ก่ชาวไร่เพอืสนับสนุนการปลูกออ้ยโดยมีขอ้กาํหนดและเงือนไขบางประการและมีการคิดดอกเบีย

ในอตัราอา้งอิงกบัอตัราดอกเบียเงินกูข้องธนาคารพาณิชย ์

10. สินค้าคงเหลือ  

สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

นาํตาลทรายและกากนาํตาล 1,936,716 1,997,480 1,166,642 1,137,138 

ปุ๋ ยอินทรีย ์ 5,586 5,253 - - 

กากออ้ย 207,806 146,410 - - 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 119,750 119,750 - - 

วสัดุโรงงาน 107,578 64,540 37,670 15,574 

อะไหล่เพือการซ่อมแซม 386,933 398,471 109,807 118,414 

 2,764,369 2,731,904 1,314,119 1,271,126 

หกั คา่เผือสินคา้เสือมสภาพหรือลา้สมยั (21,591) (22,876) (500) (1,243) 

คา่เผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (2,576) (1,591) - - 

รวมสินคา้คงเหลือ  2,740,202 2,707,437 1,313,619 1,269,883 

รายการเคลือนไหวของค่าเผอืสินคา้เสือมสภาพหรือลา้สมยั สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564 2565  2564 

ยอดยกมาตน้ปี  (22,876) (25,324) (1,243) (5,480) 

บวก โอนกลบัตน้ทุนขายสาํหรับปี 1,285 2,448 743 4,237 

ยอดคงเหลือปลายปี  (21,591) (22,876) (500) (1,243) 

รายการเคลือนไหวของค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564 2565  2564 

ยอดยกมาตน้ปี  (1,591) (55,883) - (55,883) 

บวก  (เพิมขึน) โอนกลบัตน้ทุนขายสาํหรับปี (985) 54,292 - 55,883 

ยอดคงเหลือปลายปี  (2,576) (1,591) - - 
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11. สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวยีน 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ราคาตามบญัชีตน้ปี 46,380 41,680 - 4,684 

(ขาดทุน) กาํไรจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม (7,230) (5,414) - 190 

เพมิขนึเนืองจากการปลูกในระหว่างปี 58,458 55,868 - 216 

ลดลงเนืองจากการเก็บเกียวในระหวา่งปี (44,549) (45,646) - (4,982) 

ขาดทุนจากออ้ยเสียหาย (210) (108) - (108) 

ราคาตามบญัชีปลายปี 52,849 46,380 - - 

การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพคาํนวณโดยใชว้ิธีอา้งอิงจากราคามูลค่ายุติธรรม

หกัตน้ทุนในการขาย การประเมินมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการ

บางประการเกียวกบัราคาออ้ยขนัสุดท้ายสาํหรับฤดูกาลถดัไป ระดบัความหวาน และปริมาณออ้ย การ

วดัมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจดัเป็นลาํดบัชนัที 3 

12. สินทรัพย์ทางการเงินอืน 

สินทรัพยท์างการเงินอืน ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

2565 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมนุเวียน  ไม่หมนุเวียน  หมนุเวียน  ไม่หมนุเวียน 

เงนิลงทุนในตราสารทนุทเีลือกกาํหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

    

ตราสารทุนทีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด - 198,371 - 198,371 

สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียและเงนิตน้ทีต่างสกุลเงนิกนั 309,132 - 309,132 - 

สญัญาซือขายนาํตาลทรายล่วงหนา้  345,963 - 345,963 - 

    
เงินลงทุนในตราสารทุนทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน    

เงนิลงทุนทวัไป - 23,492 - 23,022 

     
สินทรัพย์ทางการเงนิทีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย     

เงินฝากประจาํทีมีกาํหนดระยะเวลามากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 267 - - - 

พนัธบตัร - 6,800 - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิอืน 655,362 228,663 655,095 221,393 
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2564 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมนุเวียน  ไม่หมนุเวียน  หมนุเวียน  ไม่หมนุเวียน 

เงนิลงทุนในตราสารทนุทเีลือกกาํหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

    

ตราสารทุนทีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด - 165,309 - 165,309 

สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียและเงนิตน้ทีต่างสกุลเงนิกนั 90,966  90,966  

     
เงินลงทุนในตราสารทุนทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน     

เงนิลงทุนทวัไป - 797 - 327 

     
สินทรัพย์ทางการเงนิทีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย     

เงินฝากประจาํทีมีกาํหนดระยะเวลามากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 267 - - - 

พนัธบตัร - 6,777 - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอืน 91,233 172,883 90,966 165,636 

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงนิรวม 

หน่วย : พนับาท 

ชือบริษัท ทุนทชํีาระแล้ว สัดส่วนการลงทุน 2565  2564 

   ร้อยละ ร้อยละ เงินลงทุน  เงินปันผล เงินลงทุน  เงินปันผล 

 2565 2564 2565 2564 วธีิราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  สําหรับปี วธีิราคาทุน  วธิีส่วนได้เสีย  สําหรับปี 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จาํกดั (มหาชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  605,635  18,260 90,267  555,066  15,978 

บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จาํกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061 - 2,061  2,061 - 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนาํมนั จาํกดั* 300,000 300,000 0.62 0.62 1,855  1,485 370 1,855  1,855 - 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)* 398,664 398,664 0.07 0.07 391  28 58 391  85 54 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  317 - 509  317 - 

บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จาํกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508 - 40,508  40,508 - 

บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (มหาชน) 3,615,000 2,532,000 29.88 40.00 3,529,058  4,153,010  246,446 3,244,868  4,050,023  40,512 

รวม     3,664,649  4,803,044  265,134 3,380,459  4,649,915  56,544 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน่วย : พนับาท 

ชือบริษทั ทุนทชํีาระแล้ว สัดส่วนการลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน  เงินปันผล 

   ร้อยละ ร้อยละ     สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ตุลาคม

 2565 2564 2565 2564 2565  2564  2565  2564 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จาํกดั (มหาชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267 90,267 18,260 15,978 

บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จาํกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061 2,061 - - 

บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนาํมนั จาํกดั* 300,000 300,000 0.62 0.62 1,855 1,855 370 - 

บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)* 398,664 398,664 0.07 0.07 391 391 58 54 

บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509 509  - - 

บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จาํกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508 40,508 - - 

บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (มหาชน) 3,615,000 2,532,000 29.88 40.00 3,529,058 3,244,868 246,446 40,512 

รวม 3,664,649 3,380,459 265,134 56,544 

* บริษทัร่วมโดยพิจารณาจากการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัของบริษทัต่อบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งนี  
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สรุปขอ้มูลฐานะทางการเงินของบริษทัร่วมและผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 30 กนัยายน มีดงันี 
หน่วย : ล้านบาท 

 สัดส่วน

ความเป็น

เจ้าของ 

(ร้อยละ) 

  

สินทรัพย์

หมุนเวียน 

  

สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียน 

  

สินทรัพย์

รวม 

  

หนีสิน

หมุนเวียน 

  

หนีสิน 

ไม่หมุนเวียน 

  

หนีสินรวม 

  

รายได้ 

รวม 

  

ค่าใช้จ่าย 

รวม 

  

กําไร  

2565       

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จาํกดั (มหาชน)* 23.82 1,677  4,311  5,988 1,460 500 1,960 2,453 2,268 185 

บริษทั บบีีจไีอ จาํกดั (มหาชน)* 29.88 5,940  9,698  15,638 2,146 2,521 4,667 14,147 13,939 208 

       
2564       

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จาํกดั (มหาชน)* 23.82 841  3,887  4,728 434 474 908 2,149 1,959 190 

บริษทั บบีีจไีอ จาํกดั (มหาชน)* 40.00 3,854  9,784  13,638 2,759 3,670 6,429 14,573 13,112 1,461 

* บริษทัร่วมดงักล่าวมีรอบบญัชีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม  

เมือวนัที 9 พฤศจิกายน 2564 ทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 9/2564 ของบริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (มหาชน) 

มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 ในอตัรา   

หุน้ละ 0.79 บาท เมือวนัที 8 ธนัวาคม 2564 ซึงบริษทัไดรั้บเงินปันผลแลว้เป็นจาํนวน 160.02 ลา้นบาท 

เมือวนัที 24 ธนัวาคม 2564 ทีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัร่วม) ไดมี้มติ

อนุมติัเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไวข้องบริษทัร่วมจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 2.50 บาท 

บริษัทร่วมดังกล่าวได้จดทะเบียนเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์เรียบร้อยแลว้ เมือวนัที 6 มกราคม 2565 ทงันีการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไวด้งักล่าว  

มีผลใหจ้าํนวนหุ้นของบริษทัร่วมเพิมขึนจากเดิม 506 ลา้นหุน้ เป็น 1,013 ลา้นหุน้ 

เมือวนัที 14 มีนาคม 2565 บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้สนอขายหุ้นใหแ้ก่ประชาชนเป็นครังแรก 

จาํนวน 433.20 ลา้นหุ้น ดว้ยราคาเสนอขาย 10.50 บาทต่อหุ้น (ราคาตามมูลค่า 2.50 บาทและส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น 8.00 บาท) เป็นจาํนวนเงิน 4,549 ลา้นบาท โดยบริษทัร่วมไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนชาํระแลว้

กบักระทรวงพาณิชย ์ เมือวนัที 15 มีนาคม 2565 โดยหุ้นสามญัของบริษทัร่วมไดเ้ริมทาํการซือขาย 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตังแต่วนัที 17 มีนาคม 2565 ผลจากการเสนอขายหุ ้นต่อ

ประชาชนเป็นครังแรก ทาํให้ส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทร่วมดังกล่าว ลดลงจากร้อยละ 40.00  

เป็นร้อยละ 28.02 ทําใหบ้ริษทัรับรู้กําไรจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ ้นเป็นรายได ้อืน 

ในงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565 จาํนวน 58.13 ลา้นบาท และในเดือนมีนาคม 

2565 บริษัทได้ซือหุ้นสามัญของ บริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน) เพิมเติม ทาํให้บริษัทมีสัดส่วน 

การถือหุน้ในบริษทัร่วมอยูที่ร้อยละ 29.88  

เมือวนัที 11 พฤษภาคม 2565 ทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 4/2565 ของบริษทั บีบีจีไอ จาํกดั 

(มหาชน) มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท โดย

บริษทัไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวน 64.82 ลา้นบาท ในวนัที 9 มิถุนายน 2565 
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เมือวนัที 9 สิงหาคม 2565 ทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 6/2565 ของบริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (มหาชน) 

มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรสําหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยบริษทัได้รับเงินปันผลดังกล่าวแล้วเป็นจํานวน  

21.61 ลา้นบาท ในวนัที 7 กนัยายน 2565 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หน่วย : พนับาท 

ชือบริษัท ทุนทชํีาระแล้ว สัดส่วนการลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน  เงินปันผล 

  ร้อยละ ร้อยละ     สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ตุลาคม 

 2565 2564 2565 2564 2565  2564 2565  2564 

บริษทั โรงงานนาํตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 1,000,000 1,000,000 95.78 95.78 834,394 834,394 - - 

บริษทั นาํตาลทา่มะกา จาํกดั 600,000 600,000 90.21 90.21 523,337 523,337 - - 

บริษทั นาํตาลนิวกวา้งสุน้หลี จาํกดั** 881,250 500,000 99.21 98.61 950,534 569,284 - - 

บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จาํกดั 840,000 840,000 40.77 40.77 319,134 319,134 - - 

บริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อร์ต เทรดดิง จาํกดั 20,000 20,000 33.88 33.88 6,775 6,775 - 1,016 

บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จาํกดั 480,000 480,000 100.00 100.00 479,119 479,119 13,440 60,000 

บริษทั โรงไฟฟ้านาํตาลขอนแก่น จาํกดั 800,000 800,000 100.00 100.00 799,972 799,972 1,319,954 319,989 

บริษทั เคเอสแอล. อะโกรแอนด ์ เทรดดิง จาํกดั 300,000 300,000 100.00 100.00 300,000 300,000 - - 

บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสตกิส์ จาํกดั 250 250 100.00 100.00 250 250 - - 

บริษทั คุณชวน จาํกดั 1,000 1,000 99.97 99.97 1,000 1,000 - - 

บริษทั นาํตาลสะหวนันะเขด จาํกดั 687,727 687,727 98.00 98.00 674,178 674,178 - - 

Koh Kong Sugar Industry Company Limited*  1,946,687 1,946,687 100.00 88.02 1,711,617 1,711,616 - - 

Wynn In Trading Co., Ltd.* 487,497 487,497 100.00 100.00 487,497 487,497 - - 

     รวม     7,087,807 6,706,556 1,333,394 381,005 

หกั  คา่เผือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     (2,027,374) (2,092,710) - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      5,060,433 4,613,846 1,333,394 381,005 

* เป็นบริษทัย ่อยในต่างประเทศ ซึงรวมถึง Koh Kong Plantation Company Limited ซึงบริษัทถือหุ้นทางอ ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 80     
โดย Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Company Limited มีข ้อกาํหนดให้เลิกกิจการหากมีผลขาดทุนเกินกว่าร้อยละ 75 ของ
ทุนจดทะเบียน และไม่สามารถแก้ไขการขาดทุนดังกล่าว ได้ภายใน 1 ปี ทังนี  ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 ผลขาดทุนของ Koh Kong Plantation Company Limited เกิน
กว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ดังนันผูบ้ริหารของบริษทัจึงให้หยุดการดาํเนินงานเป็นการชัวคราว เพือปรับโครงสร้างภายในของบริษทัย่อย และอยู่ระหว่างการ
เพิมทุนจดทะเบียน 

** ในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษทั นาํตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั ได้จดทะเบียนเพือเพิมทุนจดทะเบียนและทุนทีชาํระแลว้ เป็นจาํนวนเงิน 1,525.00 ลา้นบาท และ 381.25 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564 
ยอดยกมาตน้ปี 4,613,846 4,572,347 
ลงทุนเพมิใน   

บริษทั นาํตาลนิวกวา้งสุน้หลี จาํกดั 381,250 - 
บริษทั คุณชวน จาํกดั - 1,000 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited 1 - 

ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเพิมขนึ   
Koh Kong Sugar Industry Company Limited - (39,398) 
Wynn In Trading Co., Ltd. (75,539) (5,714) 

โอนกลบัค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จาํกดั - 5,884 
บริษทั นาํตาลสะหวนันะเขด จาํกดั 140,875 79,727 

ยอดคงเหลือปลายปี 5,060,433 4,613,846 
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เมือวนัที 26 มีนาคม 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริหารบริษทั ครังที 5/2563-2564 อนุมติัให้มีการจด

ทะเบียนจดัตงับริษทัย่อยแห่งใหม่ คือ บริษทั คุณชวน จาํกดั เพือดาํเนินธุรกิจเกียวกบัวิสาหกิจเพือสังคม 

โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,000,000 บาท (จาํนวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท) ซึงไดมี้การเรียก

และรับชาํระค่าหุ้นแลว้เต็มจาํนวน บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตงับริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือ

วนัที 1 เมษายน 2564 โดยบริษทัลงทุนโดยตรงร้อยละ 99.97 

เมือวนัที 20 พฤษภาคม 2565 ทีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครังที 1/2565 ของบริษทั นาํตาลนิวกวา้งสุ้นหลี 

จาํกดั (บริษทัย่อย) มีมติอนุมติัให้เพิมทุนจดทะเบียน จาํนวน 1,525.00 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน

จาํนวน 500.00 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 2,025.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 

152,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท และ เมือวนัที 31 พฤษภาคม 2565 บริษทัยอ่ย ไดด้าํเนินการ

จดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนดังกล่าวเรียบร้อยแลว้ รวมถึงไดด้าํเนินการเรียกชาํระค่าหุ้นทีออกใหม่ 

152,500,000 หุน้ จาํนวนหุน้ละ 2.50 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 381.25 ลา้นบาท 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 Koh Kong Sugar Industry Company Limited อยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดทะเบียนเพิมทุน

จาํนวน 25.20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยออกหุ้นเพิมจาํนวน 70 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 360,000 ดอลลาร์สหรัฐ  

โดยบริษทัไดจ่้ายค่าหุ้นเพิมทุนเป็นจาํนวน 938.11 ลา้นบาทโดยส่วนหนึง ดว้ยการหักกลบกบัเงินให้กู้ยืม

ระยะสันและดอกเบียคา้งรับแก่บริษทัย่อยดังกล่าว และ Koh Kong Plantation Company Limited อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการจดทะเบียนเพิมทุนจาํนวน 5.10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพือลดผลขาดทุนสะสม โดยออกหุ้นเพิม

จาํนวน 34 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษทัย่อยแห่งหนึงได้จ่ายค่าหุ้นเพิมทุนเป็น

จาํนวน 181.23 ลา้นบาท 

15. ลูกหนีการค้าและลูกหนไีม่หมุนเวยีนอืน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

     หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 39,912  27,132  3,928  3,928 

ลูกหนีชาวไร่ (ดูหมายเหตุขอ้ 7.2) 245,120  346,603  89,455  101,907 

            รวม 285,032  373,735  93,383  105,835 

หกั  ค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขนึ (184,830)  (226,371)  (48,808)  (41,810) 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน - สุทธิ 100,202  147,364  44,575  64,025 
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รายการเคลือนไหวของบญัชีค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการคา้และ

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม                   

มีรายละเอียดดงันี 

     หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ยอดยกมาตน้ปี (226,371)  (143,434)  (41,810)  (54,284) 

(สาํรอง) โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (30,071)  (84,262)  (14,144)  12,448 

ตดัจาํหน่าย 71,612  1,325  7,146  26 

ยอดคงเหลือปลายปี (184,830)  (226,371)  (48,808)  (41,810) 

16. เงินให้กู้ยืมระยะยาว 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565 2564  2565 2564 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัย่อย   - - 2,582,000 2,458,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอืน 49,400 57,297 44,400 57,297 

ลูกหนีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 381,893 428,319 109,431 126,532 

รวม 431,293 485,616 2,735,831 2,641,829 

หกั  ค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน (189,756) (228,942) (22,510) (17,213) 

หกั  ส่วนทถึีงกาํหนดรับชาํระภายในหนึงปี (ดูหมายเหตุขอ้ 9) (128,750) (120,050) (682,600) (155,095) 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 112,787 136,624 2,030,721 2,469,521 

รายการเคลือนไหวของบญัชีค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสินสุดวนัที 31 ตุลาคม มีรายละเอียดดงันี 

     หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ยอดยกมาตน้ปี (228,942)  (104,903)  (17,213)  (15,411) 

สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (90)  (125,165)  (7,139)  (1,802) 

ตดัจาํหน่าย 39,276  1,126  1,842  - 

ยอดคงเหลือปลายปี (189,756)  (228,942)  (22,510)  (17,213) 
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ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 ลูกหนีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ยในงบการเงินรวมจาํนวน 360.24 ลา้นบาท และ 

406.67  ลา้นบาท ตามลาํดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 87.78 ลา้นบาท และ 104.88 ลา้นบาท 

ตามลําดับ เป็นเงินให้กู้ยืมแก่ชาวไร่เพือซือทีดินเพือการเพาะปลูกอ้อย และซือเครืองจักรกลการเกษตร                      

และอุปกรณ์การเกษตรโดยทาํสัญญากูร้ะยะเวลาตงัแต่ 1 - 8 ปีขึนไป คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 3.50 - 8.00 

ต่อปีและอตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี ตามลาํดบั ซึงส่วนใหญ่มีทีดินและยานพาหนะเป็นหลกัทรัพยค์าํประกนั

และส่วนทีเหลือจาํนวน 21.65 ลา้นบาท เท่ากนัทงัสองปี เป็นเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลและกิจการอืน เพือซือ

เครืองจกัรกลการเกษตรไปเพาะปลูกออ้ยให้กบับริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหนึงของบริษทั สัญญาเงินกูยื้ม

ดงักล่าวมีอาย ุ3 - 4 ปี อตัราดอกเบียร้อยละ MLR+1.00 ต่อปี กาํหนดให้จ่ายชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบีย

เป็นรายปี โดยมีเครืองจกัรกลการเกษตรดงักล่าวเป็นหลกัประกนั 

17. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  

รายการเคลือนไหวของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

2565 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ทีดนิ  อาคาร 

และโกดัง 

งานระหว่าง

ก่อสร้าง 

รวม  ทีดนิ  อาคาร 

และโกดัง 

 รวม 

มูลค่ายุติธรรม: 

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 2564 4,019,344 2,092,260 - 6,111,604 1,360,365 648,903 2,009,268 

ปรับปรุงและจดัประเภท 64,390 - - 64,390 64,390 - 64,390 

ซือเพมิ 5,084 58 52 5,194 4,872 - 4,872 

จาํหน่าย (4,040) (1,761) - (5,801) - - - 

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม      

   ของอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 187,325 (66,025) - 121,300 62,942 37,699 100,641 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 4,272,103 2,024,532 52 6,296,687 1,492,569 686,602 2,179,171 

2564 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ทีดนิ  อาคาร 

และโกดัง 

งานระหว่าง

ก่อสร้าง 

รวม  ทีดนิ  อาคาร 

และโกดัง 

 รวม 

มูลค่ายุติธรรม: 

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 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 

ซือเพมิ 52,687 - 1,471 54,158 44,920 - 44,920 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม      

   ของอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 169,483 39,244 - 208,727 51,847 26,825 78,672 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564 4,019,344 2,092,260 - 6,111,604 1,360,365 648,903 2,009,268 
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สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

ซึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนรวมจาํนวน 165.61 ล้านบาท และ 166.83 ลา้นบาท ตามลาํดับ และในงบกําไร

ขาดทุนเฉพาะกิจการจาํนวน 53.15 ลา้นบาท และ 45.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนประเมินโดยผู ้ประเมินราคาอิสระแห่งหนึงทีได้รับ 

ความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ิธีคิดรายได้

ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) และวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 

Approach) ซึงเป็นลาํดบัชนัระดบัที 3 

18. ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์  

รายการเคลือนไหวของทีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

2565 

 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม 

 ทดีนิ  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครืองจักร  ยานพาหนะและ  เครืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พืชเพือการ  รวม 

   ทดีนิ  สิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เครืองมือกล  และเครืองใช้  ระหว่าง  ให้ผลิตผล   

         ทุ่นแรง  สํานักงาน  ก่อสร้าง      

ราคาทุน:  

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 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 

ปรับปรุงและจดัประเภท (16,223) - - 112 - (112) (655) - (16,878) 

ซือเพมิ - - - 4,371 4,703 3,379 184,919 14,570 211,942 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (293) (2,178) (38,258) (12,545) (5,757) - (2,881) (61,912) 

โอนเขา้ (โอนออก) - 17,341 42,737 129,322 672 760 (190,832) - - 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - 79,300 81,790 190,362 6,070 2,373 - 33,601 393,496 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 1,134,940 1,770,530 6,986,566 25,347,497 1,524,095 297,300 162,540 345,221 37,568,689 

        

ค่าเสือมราคาสะสม:        

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 2564 - (532,196) (1,957,976) (11,154,860) (1,136,988) (273,382) - (282,044) (15,337,446) 

คา่เสือมราคาสาํหรับปี - (37,556) (171,079) (881,354) (46,522) (10,211) - (11,518) (1,158,240) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - 293 834 30,668 10,596 5,733 - 2,679  50,803 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - (28,388) (18,806) (31,165) (4,208) (2,356) - (26,850) (111,773) 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 - (597,847) (2,147,027) (12,036,711) (1,177,122) (280,216) - (317,733) (16,556,656) 

              

              

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิม:         

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 2564 3,743,813 - - - - - - - 3,743,813 

ปรับปรุงและจดัประเภท (48,186) - - - - - - - (48,186) 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 3,695,627 - - - - - - - 3,695,627 

              

ค่าเผือการด้อยค่าสินทรัพย์:         

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 2564 (77,081) (58,035) (57,322) (241,477) (1,379) - - (6,355) (441,649) 

(เพิมขึน) ลดลง - (8,748) - (72,106) - - - 1,881  (78,973) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - (8,479) (7,445) (24,927) (248) - - (6,751)  (47,850) 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 (77,081) (75,262) (64,767) (338,510) (1,627) - - (11,225) (568,472) 

         

มูลค่าสุทธติามบญัชี:         

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 4,753,486 1,097,421 4,774,772 12,972,276 345,346 17,084 162,540 16,263 24,139,188 
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2564 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม 

 ทดีนิ  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครืองจักร  ยานพาหนะและ  เครืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พืชเพือการ  รวม 

   ทดีนิ  สิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เครืองมือกล  และเครืองใช้  ระหว่าง  ให้ผลิตผล   

         ทุ่นแรง  สํานักงาน  ก่อสร้าง      

ราคาทุน:  

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 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) 

ซือเพมิ 5,937 - - 5,448 4,225 2,545 187,455 9,909 215,519 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (827) - - (43,319) (27,425) (2,690) - (29,942) (104,203) 

โอนเขา้ (โอนออก) - 23,142 174,010 358,071 4,186 998 (560,407) - - 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - 32,434 33,452 77,911 2,540 977 - 13,743 161,057 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 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 

        

ค่าเสือมราคาสะสม:        

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 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 

คา่เสือมราคาสาํหรับปี - (37,095) (174,101) (770,337) (59,813) (12,522) - (17,345) (1,071,213) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - 18,422 22,105 2,656 - 29,099  72,282 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - (11,611) (7,692) (12,798) (1,767) (965) - (10,982) (45,815) 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564 - (532,196) (1,957,976) (11,154,860) (1,136,988) (273,382) - (282,044) (15,337,446) 

              

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิม:         

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 2563 3,782,834 - - - - - - - 3,782,834 

ปรับปรุงและจดัประเภท (39,021) - - - - - - - (39,021) 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564 3,743,813 - - - - - - - 3,743,813 

              

ค่าเผือการด้อยค่าสินทรัพย์:         

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 2563 (77,081) (54,567) (54,278) (214,170) (1,298) - - (3,594) (404,988) 

(เพิมขึน) ลดลง - - - (18,652) - - - -  (18,652) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - 2 -  - -  2 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - (3,468) (3,044) (8,655) (83) - - (2,761)  (18,011) 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564 (77,081) (58,035) (57,322) (241,477) (1,379) - - (6,355) (441,649) 

         

มูลค่าสุทธติามบญัชี:         

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564 4,817,895 1,083,951 4,848,919 13,665,251 386,828 23,275 169,108 11,532 25,006,759 

          

ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันท ี31 ตุลาคม       

2565       พนับาท 1,158,240 

2564        พนับาท 1,071,213 
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2565 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ทดีนิ  ส่วนปรับปรุง อาคารและ  เครืองจักร  ยานพาหนะ  เครืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พืชเพือการ  รวม 

   ทดีนิ  สิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  และเครืองมือกล  และเครืองใช้  ระหว่าง  ให้ผลิตผล   

         ทุ่นแรง  สํานักงาน  ก่อสร้าง      

ราคาทุน:         

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 2564 455,302  479,491  2,320,200  9,599,016  535,152  132,919  20,965  -  13,543,045 

ปรับปรุงและจดัประเภท (16,223) -  - - - - -  -  (16,223) 

ซือเพมิ -  -  -  384  12  1,247  41,375  -  43,018 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - -  (2,019) (7,393)  (1,096) (2,359) - -  (12,867) 

โอนเขา้ (โอนออก) - - 87 22,244 - 426 (22,757)  -  - 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 439,079  479,491  2,318,268  9,614,251  534,068  132,233  39,583  -  13,556,973 

     

ค่าเสือมราคาสะสม:     

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 2564 -  (119,234)  (591,759)  (4,346,925)  (381,829)  (120,500)  -  -  (5,560,247) 

คา่เสือมราคาสาํหรับปี -  (19,387)  (68,170)  (353,891)  (19,841)  (5,757)  -  -  (467,046) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  -  675  5,483  1,048  2,348  -  -  9,554 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 -  (138,621)  (659,254)  (4,695,333)  (400,622)  (123,909)  -  -  (6,017,739) 

       

ผลต่างจากการตรีาคาสินทรัพย์เพมิ:       

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 2564 1,050,888 -  -  -  -  -  - - 1,050,888 

ปรับปรุงและจดัประเภท (48,186) -  -  -  -  -  - - (48,186) 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 1,002,702 -  -  -  -  -  - - 1,002,702 

          

ค่าเผือการด้อยค่าสินทรัพย์:          

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 2564 (26,549)  -  -  -  -  -  - - (26,549) 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 (26,549)  -  -  -  -  -  - - (26,549) 

      

มูลค่าสุทธติามบญัชี:      

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 1,415,232 340,870 1,659,014 4,918,918 133,446 8,324 39,583 - 8,515,387 

5 
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2564 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ทดีนิ  ส่วนปรับปรุง อาคารและ  เครืองจักร  ยานพาหนะ  เครืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พืชเพือการ  รวม 

   ทดีนิ  สิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  และเครืองมือกล  และเครืองใช้  ระหว่าง  ให้ผลิตผล   

         ทุ่นแรง  สํานักงาน  ก่อสร้าง      

ราคาทุน:         

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 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) 

ซือเพมิ 109  -  -  912  1,600  875  26,537  -  30,033 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (827) -  - (24,279)  (7,590) (965) - (29,942)  (63,603) 

โอนเขา้ (โอนออก) - 23,142 165,980 59,531 4,185 683 (253,521)  -  - 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564 455,302  479,491  2,320,200  9,599,016  535,152  132,919  20,965  -  13,543,045 
     

ค่าเสือมราคาสะสม:     

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 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 

คา่เสือมราคาสาํหรับปี -  (19,240)  (69,457)  (280,595)  (23,135)  (6,673)  -  (281)  (399,381) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  -  -  5,806  3,950  949  -  29,098  39,803 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564 -  (119,234)  (591,759)  (4,346,925)  (381,829)  (120,500)  -  -  (5,560,247) 
       

ผลต่างจากการตรีาคาสินทรัพย์เพมิ:       

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 2563 1,089,910 -  -  -  -  -  - - 1,089,910 

ปรับปรุงและจดัประเภท (39,022) -  -  -  -  -  - - (39,022) 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564 1,050,888 -  -  -  -  -  - - 1,050,888 
          

ค่าเผือการด้อยค่าสินทรัพย์:          

ณ วนัที 1 พฤศจิกายน 2563 (26,549)  -  -  -  -  -  - - (26,549) 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564 (26,549)  -  -  -  -  -  - - (26,549) 
      

มูลค่าสุทธติามบญัชี:      

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564 1,479,641 360,257 1,728,441 5,252,091 153,323 12,419 20,965 - 9,007,137 

 

ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันท ี31 ตุลาคม       

2565       พนับาท 467,046 

2564       พนับาท 399,381 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 อาคารและสิงปลูกสร้าง ของบริษทัย่อยสองแห่งในต่างประเทศ ซึงมีมูลค่า

ตามบญัชีในงบการเงินรวมจาํนวน 437.46 ลา้นบาท และ 381.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตงัอยู่บนทีดินสัมปทาน

ซึงเมือครบกาํหนดสัญญาสมัปทานแลว้กรรมสิทธิจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 35.8.3) 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์ราคาทุนในงบการเงินรวมจาํนวน 6,630.04 ลา้นบาท และ 

6,221.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 3,078.25 ลา้นบาท และ 2,939.40 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ไดต้ดัค่าเสือมราคาหมดแลว้ทงัจาํนวนแต่ยงัคงใชง้านอยู ่
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ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 ทีดินบนัทึกดว้ยราคาทีตีใหม่มีมูลค่าสุทธิในงบการเงินรวมจาํนวน 

4,753.49 ลา้นบาท และ 4,817.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 1,415.23 ลา้นบาท 

และ 1,479.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นมูลค่ายุติธรรมของทีดินซึงมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ

แห่งหนึงทีไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใช้

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึงเป็นลาํดับชันระดับที 3 และมูลค่าสุทธิตามบัญชีโดย                       

วิธีราคาทุน ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 ในงบการเงินรวมมีจาํนวน 1,134.94 ลา้นบาท และ 1,151.16                 

ล้านบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 433.08 ล้านบาท และ 455.30 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 บริษทัไม่มีตน้ทุนการกูยื้มรวมเป็นราคาทุนของ ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

19. สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

2565 ยอด  เพมิขึน  ผลต่างจากการ  ยอด 

 ณ วันท ี    แปลงค่างบ  ณ วันท ี 

 1 พฤศจิกายน    การเงนิ  31 ตุลาคม 

 2564      2565 

ราคาทุน         

เครืองใชส้าํนกังาน -  2,762  -  2,762 

ยานพาหนะ 41,661  16,501  -  58,162 

สิทธิสมัปทาน 13,569  -  1,982  15,551 

รวมราคาทุน 55,230  19,263  1,982  76,475 

        

ค่าเสือมราคาสะสม        

เครืองใชส้าํนกังาน -  (1,089)  -  (1,089) 

ยานพาหนะ (12,306)  (12,999)  -  (25,305) 

สิทธิสมัปทาน (175)  (184)  (44)  (403) 

รวมคา่เสือมราคาสะสม (12,481)  (14,272)  (44)  (26,797) 

             สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 42,749      49,678 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

2564 ยอด  ผลกระทบ  เพมิขึน  ผลต่างจากการ  ยอด 

 ณ วันท ี  จากการนํา     แปลงค่างบ  ณ วันท ี 

 1 พฤศจิกายน  TFRS 16     การเงนิ  31 ตุลาคม 

 2563  มาใช้ครังแรก      2564 

ราคาทุน           

ยานพาหนะ -  29,430  12,231  -  41,661 

สิทธิสมัปทาน -  12,758  -  811  13,569 

รวมราคาทุน -  42,188  12,231  811  55,230 

          
ค่าเสือมราคาสะสม          

ยานพาหนะ -  -  (12,306)  -  (12,306) 

สิทธิสมัปทาน -  -  (166)  (9)  (175) 

รวมคา่เสือมราคาสะสม -  -  (12,472)  (9)  (12,481) 

             สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ -        42,749 

 

ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันท ี31 ตุลาคม         

2565       พนับาท  14,272 

2564       พนับาท  12,472 

 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2565 ยอด  เพมิขึน  ลดลง  ยอด 

 ณ วันท ี      ณ วันท ี 

 1 พฤศจิกายน      31 ตุลาคม 

 2564      2565 

ราคาทุน         

อาคารและโกดงั 294,941  -  -  294,941 

เครืองจกัร 28,957  -  -  28,957 

เครืองใชส้าํนกังาน -  1,859  -  1,859 

ยานพาหนะ 20,404  3,341  -  23,745 

รวมราคาทุน 344,302  5,200  -  349,502 

        
ค่าเสือมราคาสะสม        

อาคารและโกดงั (36,388)  (36,389)  -  (72,777) 

เครืองจกัร (3,620)  (3,620)  -  (7,240) 

เครืองใชส้าํนกังาน -  (738)  -  (738) 

ยานพาหนะ (5,470)  (5,551)  -  (11,021) 

รวมคา่เสือมราคาสะสม (45,478)  (46,298)  -  (91,776) 

             สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 298,824      257,726 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2564 ยอด  ผลกระทบ  เพมิขึน  ลดลง  ยอด 

 ณ วันท ี  จากการนํา       ณ วันท ี 

 1 พฤศจิกายน  TFRS 16       31 ตุลาคม 

 2563  มาใช้ครังแรก      2564 

ราคาทุน           

อาคารและโกดงั -  -        294,941  -  294,941 

เครืองจกัร -  -          28,957  -  28,957 

ยานพาหนะ -    15,133  5,271  -  20,404 

รวมราคาทุน -  15,133  329,169  -  344,302 

          
ค่าเสือมราคาสะสม          

อาคารและโกดงั -  -  (36,388)  -  (36,388) 

เครืองจกัร -  -  (3,620)  -  (3,620) 

ยานพาหนะ -  -  (5,470)  -  (5,470) 

รวมคา่เสือมราคาสะสม -  -  (45,478)  -  (45,478) 

             สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ -        298,824 
 

ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันท ี31 ตุลาคม         

2565       พนับาท  46,298 

2564       พนับาท  45,478 

20. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565 2564 2565 2564 

ตวัสญัญาใชเ้งิน 4,731,071 5,981,934 2,550,000 3,755,159 

รวมเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 4,731,071 5,981,934 2,550,000  3,755,159 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 ตวัสัญญาใช้เงินเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาท ในงบการเงินรวม 

จาํนวน 4,731.07 ลา้นบาท และ 5,382.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.18 - 2.50 ต่อปี 

และร้อยละ 0.80 - 2.10 ต่อปี ตามลาํดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 2,550.00 ลา้นบาท  

และ 3,156.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.18 - 1.40 ต่อปี และร้อยละ 0.80 - 1.58 ต่อปี 

ตามลาํดบั  

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564 ตวัสัญญาใช้เงินเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการจํานวน 17.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 600 ล้านบาท โดยได้ทาํสัญญา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและแลกเปลียนอตัราดอกเบีย (Cross Currency and Interest Rate Swap) 

เพือป้องกันความเสียงเต็มทงัจาํนวนตลอดระยะเวลาตามสัญญากูยื้ม โดยบริษทัจะชําระหนีเป็นเงิน

จาํนวนสุทธิ 600 ลา้นบาท ตามลาํดบั เมือครบกาํหนดสัญญา และชาํระดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.03 ต่อปี 
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21. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3,523 1,311 40,080 41,129 

เจา้หนีการคา้ - อืนๆ 365,346 309,663 286,199 161,965 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 129,897 305,215  75,386 181,813 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายอืน 307,065 256,711  164,371 174,832 

เจา้หนีคา่ซือสินทรัพย ์ 75,254 52,135  11,190 7,931 

เจา้หนีอืน 195,695 139,136  104,981 70,940 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 1,076,780 1,064,171 682,207 638,610 

22. หุ้นกู้ระยะยาว  

หุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565 2564 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 2,648,672 5,647,601 

หกั  ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - (2,999,158) 

สุทธิ 2,648,672 2,648,443 

บริษทัออกหุน้กู้สกุลเงินบาทชนิดระบุชือผูถื้อประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่าทีตราไว ้

หน่วยละ 1,000 บาท แก่ผูล้งทุนในวงจาํกดั ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วันท ี31 ตุลาคม 2565 

หุ้นกู้  

ชุดท ี

ชือย่อ อายุ ครบ 

กําหนด 

อตัรา 

ดอกเบยี 

ต่อปี 

จํานวนหน่วย 

ทอีอก 

 มูลค่ารวม ค่าใช้จ่าย 

ในการออก 

หุ้นกู้รอตัดจ่าย 

สุทธิ  มูลค่า 

ยุตธิรรม 

1 KSL27DA 10 ปี 7 ธ.ค. 70 3.74 2,000,000  2,000,000  1,169  1,998,831  1,799,884 

2 KSL285A 10 ปี 3 พ.ค. 71 3.60 650,000  650,000  159  649,841  572,757 

รวมหุน้กูร้ะยะยาว 2,650,000 2,650,000 1,328 2,648,672 2,372,641 
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หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วันท ี31 ตุลาคม 2564 

หุ้นกู้  

ชุดท ี

ชือย่อ อายุ ครบ 

กาํหนด 

อตัรา 

ดอกเบยี 

ต่อปี 

จํานวนหน่วย 

ทอีอก 

 มูลค่ารวม ค่าใช้จ่าย 

ในการออก 

หุ้นกู้รอตัดจ่าย 

สุทธิ  มูลค่า 

ยุตธิรรม 

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 

รวมหุน้กูร้ะยะยาว 5,650,000 5,650,000 2,399 5,647,601 5,456,044 

รายการเคลือนไหวของหุน้กูร้ะยะยาวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัที                   

31 ตุลาคม มีดงัต่อไปนี 

หน่วย : พนับาท 

 2565 2564 

ราคาตามบญัชีตน้ปี 5,647,601  6,995,997 

ไถถ่อนระหว่างปี (3,000,000)  (1,350,000) 

ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้ (ตดัจาํหน่าย) 1,071  1,604 

ราคาตามบญัชีปลายปี 2,648,672  5,647,601 

ข้อปฏิบติัอืนทีสาํคญัตามขอ้กาํหนดในการออกหุ้นกู ้ มีดงันี 

- บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนีสินทีมีดอกเบียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตามงบการเงินรวม ณ วนัที 31 ตุลาคม

ของทุกปีไม่เกินกวา่ 2 : 1 ตลอดอายุของหุน้กู ้

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 บริษทัดาํรงอตัราส่วนหนีสินทีมีดอกเบียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น

เป็นไปตามเงือนไข (ดูหมายเหตุขอ้ 31) 

- บริษทัตอ้งจดัลาํดบัความน่าเชือถือของหุ้นกูต้ลอดอายุของหุ้นกู ้กรณีทีอนัดบัความน่าเชือถือของ

หุน้กูอ้ยูต่าํกวา่อนัดบัความน่าเชือถือของบริษทั ณ ขณะนนั บริษทัตอ้งดาํเนินการจดัหาทรัพยสิ์นไปเป็น

หลกัประกนัให้กบัผูถื้อหุ้นกู้หรือดาํเนินการใดๆ เพือแกไ้ขอนัดบัความน่าเชือถือของหุ้นกูใ้ห้อยู่ใน

อนัดบัเดียวกนัหรือดีกว่าอนัดบัความน่าเชือถือของบริษทั  

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 อนัดบัความน่าเชือถือของหุน้กูไ้ม่ตาํกว่าอนัดบัความน่าเชือถือของบริษทั 
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23. เงินกู้ยืมระยะยาว  

เงินกู ้ยืมระยะยาว ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบด้วยเงินกู ้ยืมระยะยาวในสกุลเงินบาท และดอลลาร์สหรัฐ                  

จากสถาบนัการเงิน ดงันี 

     หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

เงินกูย้มืระยะยาว 9,294,404  6,906,449  8,294,404  6,535,069 

หกั  ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (2,535,000)  (1,739,240)  (2,285,000)  (1,682,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 6,759,404  5,167,209  6,009,404  4,853,069 

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาว สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ราคาตามบญัชีตน้ปี 6,906,449  4,852,000  6,535,069  4,852,000 

กูเ้พมิระหวา่งปี (ดูหมายเหตุขอ้ 5.2) 4,250,000  3,900,000  3,250,000  3,500,000 

จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งปี (ดูหมายเหตุขอ้ 5.2) (2,053,380)  (1,945,620)  (1,682,000)  (1,917,000) 

ปรับปรุงอตัราแลกเปลยีน 191,335  100,069  191,335  100,069 

ราคาตามบญัชีปลายปี 9,294,404  6,906,449  8,294,404  6,535,069 

อตัราดอกเบียของเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัที 31 ตุลาคม มีรายละเอียดดงันี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

เงนิกูย้มื - สกลุเงนิบาท 1.975 - 3.25  1.975 - 3.25  1.975 - 3.25  1.975 - 3.25 

เงนิกูย้มื - สกลุดอลลาร์สหรัฐ 2.85  2.85  2.85  2.85 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาว 

     หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ภายใน 1 ปี 2,535,000  1,739,240  2,285,000  1,682,000 

มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 6,759,404  5,167,209  6,009,404  4,853,069 

 9,294,404  6,906,449  8,294,404  6,535,069 
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เงินกูย้ืมดงักล่าวมีเงือนไขทีสาํคญั ดงันี 

วงเงิน ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบยี การชําระ การชําระ เริมชําระ ครบกาํหนดชําระ 

 ณ วนัท ี31 ตุลาคม ต่อปี คืนเงินต้น ดอกเบยี   

 2565  2564      

 พนับาท  พนับาท      

เฉพาะบริษทั         

สกลุเงินบาท         

1. 1,000 ลา้นบาท 150,000 320,000 อตัราคงที ทุก 6 เดือน รายเดือน เมษายน 2561 ตุลาคม 2566 

2. 1,000 ลา้นบาท 100,000 300,000 อตัราคงที ทุก 6 เดือน รายเดือน มิถุนายน 2561 ธนัวาคม 2565 

3. 1,000 ลา้นบาท 200,000 400,000 MLR-อตัราคงที ทุก 6 เดือน รายเดือน พฤศจิกายน 2561 พฤษภาคม 2566 

4. 1,000 ลา้นบาท 200,000 400,000 MLR-อตัราคงที ทุก 6 เดือน รายเดือน มีนาคม 2562 กนัยายน 2566 

5. 1,000 ลา้นบาท* 223,000 445,000 AMLR-อตัราคงที ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน สิงหาคม 2562 สิงหาคม 2566 

6. 1,000 ลา้นบาท* 340,000 560,000 AMLR-อตัราคงที ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มกราคม 2563 มกราคม 2567 

7. 1,000 ลา้นบาท* 340,000 560,000 AMLR-อตัราคงที ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน กมุภาพนัธ์ 2563 กมุภาพนัธ์ 2567 

8. 2,000 ลา้นบาท 1,900,000 2,000,000 อตัราคงที ทุก 6 เดือน รายเดือน มกราคม 2565 กรกฎาคม 2568 

 

9. 1,750 ลา้นบาท 

 

1,750,000 

 

- 

ปีที 1-3 อตัราคงที 

ปีที 4-5 THOR+อตัราคงที 

 

ทุก 6 เดือน 

 

รายเดือน 

 

เมษายน 2566 

 

ตุลาคม 2569 

10. 500 ลา้นบาท 500,000 - อตัราคงที ทุก 6 เดือน รายเดือน มกราคม 2566 กรกฎาคม 2568 

11.  1,000 ลา้นบาท 1,000,000 - THOR+อตัราคงที ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มีนาคม 2566 มีนาคม 2570 

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ        

12. 48.08 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ** 1,591,404 1,550,069 LIBOR+อตัราคงที ทุก 6 เดือน ทุก 6 เดือน กนัยายน 2564 มีนาคม 2567 

รวม 8,294,404 6,535,069      

บริษทัยอ่ย        

สกลุเงินบาท        

13. 400 ลา้นบาท - 371,380 MLR-อตัราคงที รายเดือน รายเดือน พฤษภาคม 2564 เมษายน 2571 

 

14. 1,000 ลา้นบาท 

 

1,000,000 

 

- 

ปีที 1-3 อตัราคงที 

ปีที 4 MLR-อตัราคงที 

 

ทุก 6 เดือน 

 

รายเดือน 

 

มกราคม 2566 

 

กรกฎาคม 2569 

รวม 1,000,000 371,380      

 รวม 9,294,404 6,906,449      

หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 

 

(2,535,000) 

 

(1,739,240) 

    

สุทธิ 6,759,404 5,167,209     

*  AMLR คือ อตัราดอกเบีย MLR เฉลียของสถาบนัการเงินในประเทศไทยขนาดใหญ่ 4 แห่ง 

** เงินกูส้กุลเงินดอลลาร์สหรัฐไดท้าํสัญญาแลกแปลียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย (Cross Currency and Interest Rate Swap) เพือป้องกนัความเสียงเตม็

ทงัจาํนวนตลอดระยะเวลาตามสัญญากูย้มื และชาํระดอกเบียในอตัรา 2.85% ตอ่ปี ทุก 6 เดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 36.4) 

ทังนี บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงือนไขทางการเงินบางประการ โดยบริษัทและบริษัทย่อย 

ตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนีสินทีมีดอกเบียต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (ดูหมายเหตุขอ้ 31) และสําหรับสัญญา

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหนึงมีเงือนไขให้บริษทัตอ้งดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั

ในบริษทัย่อยดงักล่าว และการดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี ซึง ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 

และ 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถดาํรงสดัส่วนต่างๆ ตามทีระบุในสญัญาดงักล่าว 

24. หนีสินตามสัญญาเช่า 

หนีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

หนีสินตามสญัญาเช่า 37,975 31,263  359,918  417,397 

หกั  ดอกเบียรอตดัจาํหน่าย (3,539) (2,698)  (89,410)  (111,245) 

รวม 34,436 28,565  270,508  306,152 

หกั  ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (12,314) (9,988)  (42,319)  (39,138) 

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 22,122 18,577  228,189  267,014 
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กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกับบริษทัลีสซิงเพือเช่ายานพาหนะใช้ในการดาํเนินงานของกิจการ โดยมี

กาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลา 5 ปี 

ค่าใช้จ่ายเกียวกับสัญญาเช่าทีรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมและงบการเ งิน 

เฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

คา่เสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 14,272 12,472  46,298  45,478 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสญัญาเช่า 1,776 1,520  22,377  24,110 

คา่ใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซึงสินทรัพยมี์มูลคา่ตาํ 3,578 846  2,618  442 

25. หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2565  2564 

หนีสินทางการเงินหมุนเวยีนอืน   

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ทใีช้การบัญชีป้องกนัความเสียง   

สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 514,632 58,996 

สญัญาใชสิ้ทธิเลือกซือขายเงินตราต่างประเทศและสิทธิเลือกซือขายนาํตาลทรายล่วงหนา้ 4,045 60,067 

สญัญาซือขายนาํตาลทรายลว่งหนา้ - 28,395 

สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 38,900 - 

รวมหนีสินทางการเงนิหมุนเวยีนอืน 557,577 147,458 

26. เงินนําส่งเข้ากองทุนอ้อยและนําตาลทราย 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริษทัได ้จ่ายเงินเขา้กองทุนออ้ยและนาํตาลทราย                 

ตามระเบียบคณะกรรมการออ้ยและนาํตาลทราย ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการนาํส่งเงินเข้ากองทุน               

ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและนําตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยจะมีการเรียกเก็บหลังจาก                    

ลงประกาศราคาออ้ยขนัสุดทา้ยและผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายขนัสุดทา้ยในราชกิจจานุเบกษา 

สาํหรับฤดูการผลิตปี 2562/2563 ซึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 2 เมษายน 2564 โดยคาํนวณ

จากปริมาณออ้ยทีส่งให้แก่โรงงานในแต่ละฤดูการผลิตในอตัรา 7 บาทต่อตนัออ้ย 
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27. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

27.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ภาษเีงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 58,500 4,607  -  - 

     
ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี     

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

กบัผลต่างชวัคราวทีเกิดขึน 332,039 87,016  203,513  76,124 

รวม 390,539 91,623  203,513  76,124 

การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไรทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม 

มีดงันี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

- ส่วนทีไดรั้บการส่งเสริม - ยกเวน้ภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 50  

ของอตัราภาษีเงินได ้

 

155,532 

 

- 

 

- 

 

- 

- ส่วนทีไม่ไดรั้บการส่งเสริม 1,563,857 706,080 2,635,745 536,968 

รวมกาํไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,719,389 706,080 2,635,745 536,968 

อตัราภาษตีามกฎหมาย (ร้อยละ)  20 20 20 20 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้     

- ส่วนทีไดรั้บการส่งเสริม - ยกเวน้ภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 50  

ของอตัราภาษีเงินได ้ 15,553 - 

 

- 

 

- 

- ส่วนทีไม่ไดรั้บการส่งเสริม 312,771 141,216 527,149 107,394 

รวมภาษีเงินได ้ 328,324 141,216 527,149 107,394 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ (รายได)้ ค่าใชจ่้ายทีแตกต่างกนั 

ระหวา่งฐานบญัชีและฐานภาษี (272,927) (136,043) 

 

(527,149) 

 

(107,394) 

 55,397 5,173 - - 

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดปี้ก่อน 3,103 (566) - - 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 332,039 87,016 203,513 76,124 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 390,539 91,623 203,513 76,124 

     
อตัราภาษีทีแทจ้ริง ( %) 22.71 12.98 7.72 14.18 

27.2 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 148 597 - - 

ขาดทนุสะสมยกไป 1,123 534 - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 1,271 1,131 - - 
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รายการเคลือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

2565 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วันท ี

1 พฤศจิกายน  

2564 

 รายการทรัีบรู้ 

ในกําไร 

ขาดทุน 

รายการทรัีบรู้ 

ในกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน 

 

ณ วันท ี

31 ตุลาคม 

2565 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ     

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน 

  สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

 

597 
 

 

(475) 

 

26 

 

148 

ขาดทนุสะสมยกไป 534  589 - 1,123 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 1,131  114 26 1,271 

2564 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วันท ี

1 พฤศจิกายน  

2563 

 รายการทรัีบรู้ 

ในกําไร 

ขาดทุน 

รายการทรัีบรู้ 

ในกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน 

 

ณ วันท ี

31 ตุลาคม 

2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ     

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน 

  สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

 

1,014 
 

 

(479) 

 

62 

 

597 

ขาดทนุสะสมยกไป -  534 - 534 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 1,014  55 62 1,131 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดที้ยงัไม่ไดรั้บรูข้องบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 3 แห่ง ณ วนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2565  2564 

รายการดงัต่อไปนีไม่ไดร้ับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

ผลแตกต่างชวัคราว (72,329)  (54,314) 

ขาดทุนสะสมยกไป 283,941  215,182 

 211,612  160,868 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 ผูบ้ริหารของบริษทัประเมินว่าจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีได้ทังจาํนวน เนืองจากบริษทัย่อยจะมีกาํไรสุทธิทางภาษีในอนาคต 

ไม่เพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าว โดยขาดทุนทางภาษี 

จาํนวน 283.94 ลา้นบาท ทีไม่ไดร้ับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดงักล่าวจะหมดอายุในปี 

2566 ถึง 2570  



รายงานประจําป 2565 :  บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 

56-1 One Report 

189 

 

27.3 หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธ ิ        

คา่เผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (60,083) (76,342) (13,326) (10,867) 

คา่เผือการลดมูลคา่ของสินคา้ (3,533) (4,636) - - 

คา่เผือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (405,475) (418,542) 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (42,277) (40,648) (14,957) (17,450) 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 746,173 755,811 200,540 210,178 

ขาดทุนสะสมยกไป (526,719) (761,188)  (487,750) (639,614) 

คา่เสือมราคา 341,641 300,798  199,804 177,933 

การเปลียนแปลงมูลคา่ยตุิธรรม - อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 735,818 689,465  365,259 331,913 

การเปลียนแปลงมูลคา่ยตุิธรรม - สินทรัพยชี์วภาพ (2,603) (2,627)  - - 

กาํไรจากการควบรวมกิจการ 482,573 482,573  482,573 482,573 

อืน ๆ (67,277)  (63,365)   (70,236) (60,967) 

หนีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 1,603,713 1,279,841 256,432 55,157 

รายการเคลือนไหวของหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

2565 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วันท ี

1 พฤศจิกายน  

2564 

 รายการทรัีบรู้ 

ในกําไร 

ขาดทุน 

รายการทรัีบรู้ 

ในกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน 

 

ณ วันท ี

31 ตุลาคม 

2565 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ        

คา่เผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (76,342)  16,259  - (60,083) 

คา่เผือการลดมูลคา่ของสินคา้ (4,636)  1,103  -  (3,533) 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (40,648)  5,849  (7,478)  (42,277) 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 755,811  - (9,638) 746,173 

ขาดทนุสะสมยกไป (761,188)  234,469  -  (526,719) 

คา่เสือมราคา 300,798  40,843  -  341,641 

การเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรม - อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 689,465  36,715  9,638  735,818 

การเปลียนแปลงมูลคา่ยตุิธรรม - สินทรัพยชี์วภาพ (2,627) 24 - (2,603) 

กาํไรจากการควบรวมกิจการ 482,573 - - 482,573 

อืน ๆ (63,365)  (3,109) (803) (67,277) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 1,279,841  332,153  (8,281)  1,603,713 
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2564 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วันท ี

1 พฤศจิกายน  

2563 

 รายการทรัีบรู้ 

ในกําไร 

ขาดทุน 

รายการทรัีบรู้ 

ในกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน 

 

ณ วันท ี

31 ตุลาคม 

2564 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ        

คา่เผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (52,801)  (23,541)  - (76,342) 

คา่เผือการลดมูลคา่ของสินคา้ (16,062)  11,426  -  (4,636) 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (50,193)  6,742  2,803  (40,648) 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 763,615  - (7,804) 755,811 

ขาดทนุสะสมยกไป (714,333)  (46,855)  -  (761,188) 

คา่เสือมราคา 196,778  104,020  -  300,798 

การเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรม - อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 655,181  34,284  -  689,465 

การเปลียนแปลงมูลคา่ยตุิธรรม - สินทรัพยชี์วภาพ (1,567) (1,060) - (2,627) 

กาํไรจากการควบรวมกิจการ 482,573 - - 482,573 

อืน ๆ (52,937) 2,055 (12,483)  (63,365)  

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 1,210,254  87,071  (17,484)   1,279,841 

2565 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท ี

1 พฤศจิกายน  

2564 

 รายการทรัีบรู้ 

ในกําไร 

ขาดทุน 

รายการทรัีบรู้ 

ในกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน 

 

ณ วันท ี

31 ตุลาคม 

2565 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธ ิ        

ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (10,867)  (2,459)  -  (13,326) 

ค่าเผือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (418,542)  13,067  -  (405,475) 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (17,450)  4,293  (1,800)  (14,957) 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 210,178 - (9,638) 200,540 

ขาดทนุสะสมยกไป (631,914) 144,164 -  (487,750) 

ค่าเสือมราคา 177,933 21,871 - 199,804 

การเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรม - อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 331,913 23,708 9,638  365,259 

กาํไรจากการควบรวมกิจการ 482,573 - - 482,573 

อืน ๆ (68,667) (1,131) (438) (70,236) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 55,157  203,513  (2,238)  256,432 
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2564 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท ี

1 พฤศจิกายน  

2563 

 รายการทรัีบรู้ 

ในกําไร 

ขาดทุน 

รายการทรัีบรู้ 

ในกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน 

 

ณ วันท ี

31 ตุลาคม 

2564 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สุทธิ        

ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (13,854)  2,987  -  (10,867) 

ค่าเผือการลดมูลคา่ของสินคา้ (11,425)  11,425  -  - 

ค่าเผือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (426,642)  8,100  -  (418,542) 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (21,853)  4,345  58  (17,450) 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 217,982 - (7,804) 210,178 

ขาดทนุสะสมยกไป (585,521) (54,093) -  (639,614) 

ค่าเสือมราคา 106,539 71,394 - 177,933 

การเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรม - อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 298,078 33,835 -  331,913 

การเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรม - สินทรัพยชี์วภาพ 972 (972) -  - 

กาํไรจากการควบรวมกิจการ 482,573 - - 482,573 

อืน ๆ (47,223) (897) (12,847) (60,967) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (374)  76,124  (20,593)  55,157 

28. ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานและ

ตามระเบียบการเกษียณอายุพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย ซึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้             

ทีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานสาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565 2564  2565 2564 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 10,811 13,052 3,978 5,199 

ตน้ทุนดอกเบีย 4,319 3,298  1,490 1,226 

รวม 15,130 16,350  5,468  6,425 
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การเปลียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565 2564  2565 2564 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์

พนกังานยกมา  

 

210,313 

  

260,620 

 

87,248 

  

109,263 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 10,811  13,052 3,978  5,199 

ตน้ทุนดอกเบีย 4,319  3,298 1,490  1,226 

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัของภาระผกูพนั 

 

37,525 

  

(13,992) 

 

9,004 

  

219 

ผลประโยชนที์จ่ายระหวา่งปี (64,755)  (52,665) (26,934)  (28,659) 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์

พนกังานยกไป 

 

198,213 

  

210,313 

 

74,786 

  

87,248 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีสาํคญัทีใชใ้นการประมาณการหนีสิน

ไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที 31 ตุลาคม มีดงัต่อไปนี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565 2564  2565 2564 

 ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

อตัราคิดลด 2.56 - 4.49 0.78 - 2.96  2.92 - 3.19 1.60 - 1.76 

อตัราการเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00 5.00  5.00 5.00 

อตัราส่วนของพนกังานทีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 

(ขนึอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) 

     

- พนกังานรายเดือน 3.00 - 19.00 3.00 - 25.00  9.00 - 15.00 8.00 - 14.00 

- พนกังานรายวนั 4.00 - 50.00 5.00 - 67.00  9.00 - 50.00 13.00 - 59.00 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัขา้งตน้

ซึงมีทาํใหมู้ลค่าปัจจุบนัของหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที 31 ตุลาคม มีจาํนวน

ดงัต่อไปนี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2564  2565  2564 

อตัราคิดลด        

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5 0.48 - 75.86  0.31 - 88.81  75.86  88.81 

อตัราคิดลด - เพิมขึนร้อยละ 0.5 0.44 - 73.26  0.29 - 85.77  73.26  85.77 

        
อตัราการเติบโตของเงินเดือน        

อตัราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 0.5 0.44 - 73.33  0.29 - 85.85  73.33  85.85 

อตัราการเติบโตของเงินเดือน - เพิมขึนร้อยละ 0.5 0.48 - 75.76  0.31 - 88.70  75.76  88.70 

        
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน        

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 0.50 - 77.27  0.32 - 90.45  77.27  90.45 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน - เพิมขนึร้อยละ 1 0.42 - 72.07  0.28 - 84.38  72.07  84.38 
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29. เงินปันผลจ่ายและทุนสํารองตามกฎหมาย 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติให้จ่ายเงินปันผลดงันี 

เงินปันผล อนุมัติโดย จาํนวนหุ้น เงินปันผล เงินปันผลจ่าย วนัทจ่ีาย 

  พันล้านหุ้น จ่ายต่อหุ้น  เงินปันผล 

   บาท ล้านบาท  

- จ่ายปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทั  ครังที 1/2565 เมือวนัที 23 กมุภาพนัธ์ 2565 4.41 0.03 132.31 18 มีนาคม 2565 

ตงัแต่วนัที 1 พฤศจิกายน 2563      

ถึงวนัที 31 ตลุาคม 2564      
      

- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสมทียงั ครังที 7/2564-2565 เมือวนัที 9 กนัยายน 2565 4.41 0.03 132.31 7 ตุลาคม 2565 

ไม่จดัสรร ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2565 ของ      

บริษทั      

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึง             ไว้

เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจาํปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา  

(ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมาย

ดงักล่าวไมส่ามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 ทุนสาํรองตามกฎหมายของบริษทัมีจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละสิบของ

ทุนจดทะเบียนของบริษทั 

30. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นผลประโยชน์ทีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัตามมติของทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม 7,857 6,797 

31. การจดัการส่วนทุน 

วตัถุประสงค์หลกัของบริษทัและบริษทัย่อยในการจดัการส่วนทุนคือ การดาํรงไวซึ้งความสามารถ       

ในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง การดาํรงไวซึ้งโครงสร้างของทุนทีเหมาะสม และการรักษาอตัราส่วนหนีสิน

ทีมีดอกเบียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมไม่ให้เกินขอ้กาํหนดในการออกหุ้นกู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 22) 

และของสญัญากูยื้มเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 23) 
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ณ วนัที 31 ตุลาคม อตัราส่วนหนีสินทีมีดอกเบียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม มีดงันี 
 

 2565 2564 

หนีสินทีมีดอกเบียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.78 : 1.00 0.92 : 1.00 

นอกจากนี บริษทัย่อยแห่งหนึงตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนีสินทีมีดอกเบียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงิน

ของบริษทัย่อย ให้เป็นไปตามสัญญาเงินกู ้ยืมระยะยาวทีออกใหม่ในระหว่างปี 2564 และ ณ วนัที 

31 ตุลาคม 2564 อัตราส่วนดังกล่าว คือ 0.70 : 1.00 ซึงไม่เกินข้อกําหนดในสัญญาเงินกู้ยืม ณ วนัที  

31 ตุลาคม 2565 บริษทัยอ่ยไดมี้การจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวทงัจาํนวนแลว้ 

32. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะทีสาํคญั สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม ไดแ้ก่ 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

วตัถดิุบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 10,098,868 7,485,331  5,705,782  4,029,622 

ซือสินคา้สาํเร็จรูปและวสัดุ 456,356  339,464  1,180,990  874,104 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 595,119  (520,410)  86,607  (763,486) 

เงินนาํส่งเขา้กองทุนออ้ยและนาํตาลทราย -  37,672  -  19,053 

เงินเดือน คา่แรง และผลประโยชนอื์นของพนกังาน 1,093,962  884,119  366,536  308,787 

คา่เสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,180,464  1,092,052  519,818  451,543 

ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา 466,311  379,185  122,657  89,687 

ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 434,209  290,190  258,528  185,471 

ตน้ทุนทางการเงิน 428,712  425,120  405,223  406,855 

33. กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยจาํนวน

หุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานสาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ตุลาคม มีดงันี 

2565 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 กาํไร 

สําหรับปี 

 จํานวนหุ้น  กําไร 

ต่อหุ้น 

 กาํไร 

สําหรับปี 

 จํานวนหุ้น  กาํไร 

ต่อหุ้น 

 พนับาท  พนัหุ้น  บาท  พนับาท  พนัหุ้น  บาท 

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน         

สาํหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั 1,321,221 4,410,233  0.300  2,432,231  4,410,233  0.551 
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2564 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 กาํไร 

สําหรับปี 

 จํานวนหุ้น  กําไร 

ต่อหุ้น 

 กาํไร 

สําหรับปี 

 จํานวนหุ้น  กาํไร 

ต่อหุ้น 

 พนับาท  พนัหุ้น  บาท  พนับาท  พนัหุ้น  บาท 

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน         

สาํหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั 615,789 4,410,233  0.140  460,844  4,410,233  0.104 

34. การเสนอข้อมูลเกยีวกับส่วนงานดําเนินงาน 

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ไดน้าํเสนอขอ้มูลเกียวกบัส่วนงานดาํเนินงานตามมุมมองผูบ้ริหาร 

โดยพิจารณาจากการบริหารการจดัการและโครงสร้างการบริหารและการรายงานภายในของกลุ่มบริษทั

เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน  

กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งันี 

กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทรายและกากนาํตาล 

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายนําตาลทรายและกากนําตาลให้แก่ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

ผูป้ระกอบการทีเป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑเ์พือการส่งออก และบริษทัผูค้า้นาํตาลต่างประเทศ 

กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทัในกลุ่มบริษทั 

กลุ่มธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์

ดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าประเภทอาคารสาํนกังานและกิจการรีสอร์ตเพือการพกัผ่อน สาํหรับเป็นศูนยอ์บรมและสัมมนา  

กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ออกเป็นการประกอบการในประเทศ และต่างประเทศ 

โดยต่างประเทศ ประกอบดว้ย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพูชา 

ขอ้มูลเกียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 รายไดข้องกลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกทีสําคญั 

ดงันี 

-  บริษทัผูค้า้นาํตาลต่างประเทศสองรายจากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทรายและกากนาํตาล

เป็นจาํนวนรวมประมาณ 4,026.26 ลา้นบาท และ 1,509.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

-  รายไดจ้ากลูกคา้ในประเทศรายหนึงจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นจาํนวนรวมประมาณ 1,160.86 

ลา้นบาท และ 977.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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ขอ้มูลเกียวกบัส่วนงานดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั แสดงไดด้งันี 

งบกําไรขาดทุนรวม 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 

หน่วย : ล้านบาท 

 ธุรกิจผลิตและจําหน่าย 

นําตาลทรายและกากนําตาล 

ธุรกิจผลติและ 

จาํหน่ายไฟฟ้า 

ธุรกิจให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจอืนๆ รายการระหว่างกัน รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย 

           
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกสุทธิ 13,659 535 8,301 424 1,354 1,188 118 128 663 429 - - 16,329 10,470 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายในสุทธิ 4,231 - 3,672 - 1,170 894 - - 578 586 (5,979) (5,152) - - 

รวม 17,890 535 11,973 424 2,524 2,082 118 128 1,241 1,015 (5,979) (5,152) 16,329 10,470 

กาํไรขนัตน้ 2,111 262 881 150 244 - 56 75 103 93 13 41 2,789 1,240 

รายไดอ้นื             414 399 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย คา่ใชจ้่ายในการบริหารและค่าใชจ่้ายอืน             (1,236) (1,114) 

รายไดท้างการเงิน 170 7 166 6 1 1 - - 20 20 (93) (98) 105 95 

ตน้ทุนทางการเงิน (457) (39) (469) (38) (28) (20) (20) (15) - (5) 115 122 (429) (425) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม           76 511 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (390) (91) 

กาํไรสุทธิ           1,329 615 

หัก ขาดทุน (กาํไร) สาํหรับปีของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ           (8) 1 

กาํไรสาํหรับปีส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ ่           1,321 616 

คา่เสือมราคา (838) (38) (724) (47) (346) (362) - - (6) (6) 48 47 (1,180) (1,092) 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 

             

ลกูหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน  2,273 38 1,446 19 265 156 11 8 28 6 (1,557) (571) 1,058 1,064 

สินคา้คงเหลือ  2,271 104 2,313 65 266 201 - - 128 127 (29) 1 2,740 2,707 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์  15,732 2,606 16,483 2,476 6,134 6,350 120 134 97 97 (550) (533) 24,139 25,007 

สินทรัพยส่์วนกลาง 16,505 183 15,008 121 234 212 4,770 4,625 840 975 (8,819) (8,198) 13,713 12,743 

สินทรัพยร์วม  36,781 2,931 35,250 2,681 6,899 6,919 4,901 4,767 1,093 1,205 (10,955) (9,301) 41,650 41,521 

หนีสินรวม 20,761 2,018 21,974 1,889 1,831 706 1,019 946 85 259 (5,427) (4,364) 20,287 21,410 
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การจาํแนกรายได้ 

กลุ่มบริษทัจาํแนกรายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการใหแ้ก่ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหนึงตามสายผลิตภณัฑห์ลกัซึงสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลรายได้

แยกตามส่วนงานทีรายงานภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 8 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม ดงันี 
หน่วย : ล้านบาท 

 ธุรกจิผลติและจําหน่าย 

นําตาลทรายและกากนําตาล 

ธุรกจิผลิตและ 

จําหน่ายไฟฟ้า 

ธุรกิจให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจอนืๆ รายการระหว่างกนั รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย 

ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง 17,890 535 11,973 424 2,355 1,962 - - 1,107 932 (5,709) (4,965) 16,178 10,326 

ตลอดช่วงเวลา - - - - 169 120 118 128 134 83 (270) (187) 151 144 

รวม 17,890 535 11,973 424 2,524 2,082 118 128 1,241 1,015 (5,979) (5,152) 16,329 10,470 
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35. ภาระผูกพนั หนีสินทีอาจเกดิขึนและสัญญาทีสําคัญ 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 นอกจากหนีสินทีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินแลว้ บริษทัและ

บริษทัยอ่ย ยงัมีภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึน ดงันี 

35.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาขายสินคา้ทียงัไม่ไดส่้งมอบสาํหรับงบการเงินรวม

จาํนวน 5,710.71 ลา้นบาท และ 2,255.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั และสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวน 4,674.55 ลา้นบาท และ 1,838.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

35.2 บริษทัและบริษทัย่อยสามแห่งได้ออกเช็คลงวนัทีล่วงหน้าแก่ชาวไร่เพือรับซือออ้ย โดยบริษทัและ

บริษทัย่อยยงัมิได้บนัทึกภาระหนีสินดงักล่าว เนืองจากเช็คยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและยงัไม่ได้รับออ้ย 

ณ วนัที 31 ตุลาคม ตามรายละเอียดดงันี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565 2564 2565 2564 

สาํหรับฤดูการผลิตปี 2565/2566 467.03 - 241.87 - 

สาํหรับฤดูการผลิตปี 2564/2565 - 466.84 - 232.45 

35.3 บริษทัทาํสัญญาใหเ้ช่าทีดินและสิงปลูกสร้างกบับริษทัแห่งหนึง อตัราค่าเช่าเดือนละ 1.29 ลา้นบาท ซึง

มีกาํหนดระยะเวลาตงัแต่วนัที 1 มิถุนายน 2561 ถึงวนัที 31 พฤษภาคม 2566 เมือครบกาํหนดสามารถต่อ

อายสุัญญาเช่าไดส้ามครังๆ ละ 5 ปี โดยผูเ้ช่าตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อบริษทัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

ก่อนครบกาํหนดสญัญา 

35.4 บริษทัย่อยแห่งหนึงทาํสัญญาซือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

จาํนวน 2 สัญญา ดงันี 

- สัญญาลงวนัที 21 กุมภาพนัธ์ 2548 กฟผ. ตกลงซือพลงังานไฟฟ้าจากบริษทัย่อย ณ อาํเภอนาํพอง 

จงัหวดัขอนแก่น ตามราคาทีตกลงร่วมกันในสัญญาเป็นระยะเวลา 21 ปี นบัตงัแต่เดือนแรกทีมี                   

การขายไฟฟ้า (เดือนธันวาคม 2549) ในปริมาณ 20 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนัไฟฟ้า 115 กิโลโวลท ์ 

โดยในปีที 2 จนถึงปีก่อนปีสุดทา้ย กฟผ. ตกลงทีจะซือพลงังานไฟฟ้าในปริมาณไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ของปริมาณพลงังานไฟฟ้าตามสญัญา 

เมือวนัที 16 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยไดแ้กไ้ขเพิมเติมสัญญาซือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เพือเปลียน

วิธีการคาํนวณปริมาณพลงังานไฟฟ้าและการชาํระเงินค่าซือขายไฟฟ้าเป็นวิธี “Feed-in Tariff” 

(FiT) สัญญาซือขายไฟฟ้าเดิมมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 21 ปี นบัตงัแต่เดือนแรกทีมีการขายไฟฟ้า 

(เดือนธนัวาคม 2549) การแกไ้ขสญัญาซือขายไฟฟ้าดงักล่าวมีผลทาํใหอ้ายสุัญญาคงเหลือ 6 ปี 

2 เดือน ซึงจะสินสุดในวนัที 15 ธนัวาคม 2569  
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- สัญญาลงวนัที 12 มกราคม 2553 กฟผ. ตกลงซือปริมาณพลงังานไฟฟ้า 22 เมกะวตัต์ ณ ระดบั

แรงดนั 115 กิโลโวลท์จากบริษทัย่อย ณ อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ตามราคาทีตกลง

ร่วมกันในสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตังแต่วนัที 1 เมษายน 2554 บริษทัย่อยต้องแจ้งเป็น

หนังสือต่อ กฟผ. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนครบกาํหนดอายุสัญญาเพือต่ออายุสัญญา

ต่อไปอีกคราวละ 5 ปี บริษทัย่อยไดย้ืนหนังสือคาํประกนัการเสนอขายไฟฟ้า เป็นจาํนวนเงิน 

4.40 ลา้นบาท ต่อมาเมือวนัที 2 มิถุนายน 2557 กฟผ. ไดต้กลงซือปริมาณพลงังานไฟฟ้าเพิมอีก 

8 เมกะวตัต์รวมเป็น 30 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต์ ตามราคาทีตกลงร่วมกนัในสญัญา 

อายสุญัญา 5 ปี และต่อเนืองครังละ 5 ปี 

35.5 บริษทัย่อยแห่งหนึงทาํสัญญาซือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมือวนัที 18 กนัยายน 

2555 โดยตกลงซือปริมาณพลงังานไฟฟ้า 2.12 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดัน 22,000โวลต์ ณ อาํเภอ

วงัสะพุง จงัหวดัเลย ตามราคาทีตกลงร่วมกนัในสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี และต่อเนืองครังละ 5 ปี 

โดยอตัโนมติั และมีผลใชบ้งัคบัจนกวา่จะมีการยุติสญัญา ตงัแต่วนัที 27 ธนัวาคม 2557 

35.6 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีภาระผกูพนัและวงเงินสินเชือ ดงันี 
หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565  ณ วนัท ี31 ตุลาคม 2564 

 สกุลเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภาระผูกพนั       

สญัญาคาํประกนัการชาํระหนีของบริษทัยอ่ย 

 สาํหรับคาํหนีสินทุกประเภททีอาจจะเกิดขึน 

 

บาท - 2,243.27 - 

 

- 2,056.98 - 
       
วงเงินสินเชือ       

หนงัสือคาํประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 67.54 -  - 67.54 - 

เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจา้หนีทรัสตรี์ซีท บาท 90.00 - 90.00 150.00 - 150.00 

เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลาร์สหรัฐ - - - 10.00 - 10.00 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสนั บาท 19,547.74 3,910.07 15,637.67 19,752.74 4,242.77 15,509.97 

เงินกูย้มืระยะสัน ดอลลาร์สหรัฐ 0.50 - 0.50 50.44 17.96 32.48 

วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสนั บาท 1,921.00 821.00 1,100.00 2,116.00 1,140.00 976.00 

เงินกูย้มืระยะยาว บาท 7,703.00 7,703.00 - 5,356.38 5,356.38 - 

เงินกูย้มืระยะยาว ดอลลาร์สหรัฐ 41.67 41.67 - 46.47 46.47 - 
 

หน่วย : ล้าน 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565  ณ วนัท ี31 ตุลาคม 2564 

 สกุลเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 

ภาระผูกพนั       

สญัญาคาํประกนัการชาํระหนีของบริษทัยอ่ย 

  สาํหรับคาํหนีสินทุกประเภททีอาจจะเกิดขึน 

 

บาท - 2,183.27 - 

 

- 1,996.98 - 

       
วงเงินสินเชือ       

หนงัสือคาํประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 1.37 -  - 1.37 - 

เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจา้หนีทรัสตรี์ซีท บาท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั บาท 10,342.00 2,550.00 7,792.00 10,547.00 3,156.00 7,391.00 
เงินกูย้มืระยะสัน ดอลลาร์สหรัฐ 0.50 - 0.50 30.44 17.96 12.48 

วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสนั บาท 1,921.00 821.00 1,100.00 2,116.00 1,140.00 976.00 

เงินกูย้มืระยะยาว บาท 6,703.00 6,703.00 -  4,985.00 4,985.00 - 
เงินกูย้มืระยะยาว ดอลลาร์สหรัฐ 41.67 41.67 - 46.47 46.47 - 
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วงเงินสินเชือดงักล่าวขา้งตน้บางส่วนคาํประกันโดยบริษทัและบริษทัย่อยคาํประกันระหว่างกัน  

นอกจากนีบางวงเงินหากมีการเบิกใช้ บริษทัและบริษทัย่อยจะต้องนาํสินค้าบางส่วนเข้าร่วม          

คาํประกนัดว้ย อย่างไรก็ตาม บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าว ณ วนัที 31 ตุลาคม 

2565 และ 2564 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 บริษทัและบริษทัย่อยสามแห่งไดค้าํประกนัเงินกูยื้มทีธนาคาร

แห่งหนึงออกให้แก่ชาวไร่ในงบการเงินรวม จํานวน 145.25 ล้านบาท และ 196.23 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 14.58 ลา้นบาท และ 19.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ทงันี บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการ สาํหรับภาระผูกพนัหนีสิน      

ทีอาจเกิดขึนและวงเงินสินเชือขา้งตน้ โดยบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนีสินทีมีดอกเบีย             

ต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นและสาํหรับเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหนึงมีเงือนไขใหบ้ริษทัตอ้ง

ดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยดงักล่าว และการดาํรงอตัราส่วนความสามารถ

ในการชาํระหนี  

35.7 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัคงเหลือตามสัญญาต่างๆ มีดงันี  

หน่วย : ล้าน 

 งบการเงนิรวม 

  ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565  ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 

 สกลุเงนิ มูลค่าตามสัญญา ภาระผกูพัน

คงเหลือ 

ตามสัญญา 

 มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพัน

คงเหลือ 

ตามสัญญา 

สญัญาก่อสร้างและจา้งเหมา บาท 43.56 24.74  64.65 20.50 

สญัญาซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ บาท - -  386.80 30.76 

 ดอลลาร์สหรัฐ 0.56 -  0.56 - 

 ยโูร 0.02 0.01  - - 

หน่วย : ล้าน 

  งบการเงนิรวม 

  ภาระผกูพันคงเหลือตามสัญญา 

  ณ วันที 31 ตุลาคม 2565  ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564 

 สกลุเงิน ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม  ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

สญัญาเช่าสมัปทาน ดอลลาร์สหรัฐ 0.14 0.56 4.14 4.84  0.14 0.56 4.28 4.98 

หน่วย : ล้าน 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ณ วันท ี31 ตุลาคม 2565  ณ วันท ี31 ตุลาคม 2564 

 สกุลเงนิ มูลค่าตามสัญญา ภาระผกูพัน

คงเหลือ 

ตามสัญญา 

 มูลค่าตามสัญญา ภาระผกูพัน

คงเหลือ 

ตามสัญญา 

สญัญาก่อสร้างและจา้งเหมา บาท 29.31 16.72  29.31 16.72 

สญัญาซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ บาท - -  228.30 22.83 

 ยโูร 0.02 0.01  - - 
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35.8 สญัญาอืนทีสาํคญั 

35.8.1 บริษัทย่อยแห่งหนึงได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน  

เมือวนัที 1 ตุลาคม 2548 ในเขตพืนที 43 หมู่ 10 ตาํบลนาํพอง อาํเภอนาํพอง จงัหวดัขอนแก่น 

โดยมีกาํหนดอาย ุ21 ปี อย่างไรก็ตาม เมือพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน 

พ.ศ.  2550 มีผลใช้บังคับ บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตผ ลิตไฟฟ้า จา ก

คณะกรรมการกาํกบักิจกรรมพลงังาน ซึงมีอายุใบอนุญาต 19 ปี สินสุดเดือนธนัวาคม 2571 

โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 

2550 และเงือนไขประกอบใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

35.8.2 เมือวนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2549 บริษทั นาํตาลสะหวนันะเขด จาํกดั (บริษัทย่อย) ได้ทาํ

สญัญาพฒันาพืนทีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัรัฐบาลของประเทศดงักล่าว 

เพือใชเ้ป็นอาคารสาํนกังานของบริษทัยอ่ย อาคารโรงงาน ถนน และพนืทีปลูกออ้ย รวม 

10,000 เฮกตาร์ โดยมีกาํหนดระยะเวลา 40 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 20 ปี หาก

ไดร้ับความเห็นชอบจากคู่สัญญา ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 บริษทัย่อยได้

ใชพื้นทีแลว้ จาํนวน 5,636.35 เฮกตาร์ เท่ากนัทงัสองปีโดยมีอตัราค่าเช่าตามสญัญา 

35.8.3 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษัทย่อย) 

ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบัรัฐบาลของประเทศกมัพูชาเมือ

วนัที 2 สิงหาคม 2549 เพือก่อตงัโรงงานนาํตาลพร้อมทงัไดรั้บสัมปทานพืนทีเพาะปลูกออ้ย

ในจงัหวดัเกาะกง ประเทศกมัพชูา จาํนวน 18,057 เฮกตาร์ อายสุมัปทาน 90 ปี โดยไม่มี

ค่าเช่าใน 5 ปีแรก และหลงัจากนนัคิดค่าเช่าในอตัรา 5 ดอลลาร์สหรัฐต่อเฮกตาร์ต่อปี 

และปรับค่าเช่าเพิมขึนร้อยละ 1 ทุก  ๆปี และต่อมาเมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2559 ทางรัฐบาล

ของประเทศกมัพูชาไดแ้กไ้ขอายุสัมปทานใหม่คงเหลือ 50 ปี ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 

2564 บริษัทย่อยได้ใช้พืนทีแล้วจํานวน 9,133.03 เฮกตาร์ และ 9,398.69 เฮกตาร์  

ตามลาํดับ อาคารและสิงปลูกสร้าง ของบริษทัย่อยทีตังอยู่บนทีดินสัมปทาน เมือครบ

กาํหนดสญัญากรรมสิทธิในทรัพยสิ์นจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 

35.8.4 Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษัทย่อย) ทําสัญญาเช่าทีดินระยะยาว 2 ฉบับ กับ

บุคคลภายนอก เพือสร้างท่าเรือและทีดินรอการพฒันาในวนัที 1 มิถุนายน 2550 และวนัที 

21 พฤษภาคม 2550 ตามลาํดบั ระยะเวลา 90 ปี เท่ากนัทงัสองสญัญา (ดูหมายเหตุขอ้ 19) 
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36. เครืองมือทางการเงิน 

36.1 ตราสารอนุพนัธ์และการป้องกนัความเสียง 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีสินตราสารอนุพนัธ์ ดงัต่อไปนี 

   หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์    

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทีกาํหนดใหเ้ป็นเครืองมือทีใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสียง  

สญัญาแลกเปลียนเงินตน้และอตัราดอกเบียทีต่างสกุลเงินกนั 309,132 90,966 

สญัญาซือขายนาํตาลทรายล่วงหนา้ 345,963 - 

รวมสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 655,095 90,966 

 

หนสิีนตราสารอนุพันธ์ 

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ทีกาํหนดใหเ้ป็นเครืองมือทีใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสียง 

สญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 514,632 58,996 

สญัญาใชสิ้ทธิเลือกซือขายเงินตราต่างประเทศและสิทธิเลือกซือขายนาํตาล

ล่วงหนา้ 

 

4,045 

 

60,067 

สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 38,900 28,395 

รวมหนีสินตราสารอนุพนัธ์ 557,577 147,458 

    

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์และหนีสินตราสารอนุพนัธ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันี  

สินทรัพยห์มุนเวียน 655,095 90,966 

หนีสินหมุนเวียน 557,577 147,458 

ตราสารอนุพนัธ์ทีกาํหนดใหเ้ป็นเครืองมือป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 

บริษทัมีนโยบายในการเขา้ทาํตราสารอนุพนัธ์เพือป้องกนัความเสียง โดยไม่มีวตัถุประสงค์เพือการเก็ง

กาํไร ทงันี รายการทีตอ้งการป้องกนัความเสียงตอ้งมีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกบัรายการและเครืองมือ

ป้องกนัความเสียง และประเมินความมีประสิทธิผลอยา่งสมาํเสมอ 

โดยในการทดสอบความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสียง บริษทัไดเ้ปรียบเทียบการเปลียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทีใช้ป้องกนัความเสียงกบัการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการทีมี

การป้องกนัความเสียง สาํหรับรายการทีมีการป้องกนัความเสียง 
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สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 พบว่าสัดส่วนการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม

ของเครืองมือทีใช้ป้องกันความเสียงกับการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการทีมีการ

ป้องกนัความเสียง ซึงทดสอบแลว้ไม่มีการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเสียง

ในงบกาํไรขาดทุน 

รายการกระทบยอดผลขาดทุนจากการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดทีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

ทีเกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเสียงในกระแสเงินสดของบริษทั สาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 

 หน่วย : พนับาท 

 

การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 

ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสียง 

ในกระแสเงนิสด 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยอด ณ วันที 1 พฤศจิกายน 2564 (93,339)  (94,795) 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมส่วนทีมีประสิทธิผล 

ของสญัญาแลกเปลยีนเงินตน้และอตัราดอกเบยีทีต่างสกุลเงินกนั 

 

25,509 

  

25,509 

ภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัมูลค่าทีถูกโอนยา้ย (5,102)  (5,102) 

 20,407  20,407 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมส่วนทีมีประสิทธิผล 

ของสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

(466,028) 

  

(464,208) 

ภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัมูลค่าทีถูกโอนยา้ย 93,206  92,842 

 (372,822)  (371,366) 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมส่วนทีมีประสิทธิผล 

ของสญัญาใชสิ้ทธิเลือกซือขายเงินตราต่างประเทศ 

 

29,090 

  

29,090 

ภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัมูลค่าทีถูกโอนยา้ย (5,818)  (5,818) 

 23,272  23,272 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมส่วนทีมีประสิทธิผล 

ของสญัญาซือขายนาํตาลทรายล่วงหนา้ 

 

374,358 

  

374,358 

ภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัมูลค่าทีถูกโอนยา้ย (74,872)  (74,872) 

 299,486  299,486 

ยอด ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 (122,996)  (122,996) 
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 หน่วย : พนับาท 

 

การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 

ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสียง 

ในกระแสเงนิสด 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยอด ณ วันที 1 พฤศจิกายน 2563 - ก่อนการปรับปรุง -  - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงาน    

ทางการเงินฉบบัใหม่มาใชค้รังแรก (2,220)  (2,220) 

ยอด ณ วันที 1 พฤศจิกายน 2563 -  

หลงัผลกระทบจากการใช้มาตรฐานใหม่ 

 

(2,220) 

  

(2,220) 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมส่วนทีมีประสิทธิผล 

ของสญัญาแลกเปลียนเงินตน้และอตัราดอกเบยีทีต่างสกุลเงินกนั 

 

(8,510) 

  

(8,510) 

ภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัมูลค่าทีถูกโอนยา้ย 1,702  1,702 

 (6,808)  (6,808) 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมส่วนทีมีประสิทธิผล 

ของสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

(51,169) 

  

(52,990) 

ภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัมูลค่าทีถูกโอนยา้ย 10,234  10,599 

 (40,935)  (42,391) 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมส่วนทีมีประสิทธิผล 

ของสญัญาใชสิ้ทธิเลือกซือขายนาํตาลล่วงหน้า 

 

(31,165) 

  

(31,165) 

ภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัมูลค่าทีถูกโอนยา้ย 6,233  6,233 

 (24,932)  (24,932) 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมส่วนทีมีประสิทธิผล 

ของสญัญาซือขายนาํตาลทรายล่วงหน้า 

 

(23,055) 

  

(23,055) 

ภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัมูลค่าทีถูกโอนยา้ย 4,611  4,611 

 (18,444)  (18,444) 

ยอด ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 (93,339)  (94,795) 

สําหรับปี 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้ จาํนวน 29.66 

ลา้นบาท และ 91.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทงัจาํนวน 
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36.2 การป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการจาํหน่ายนาํตาลทราย 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายนาํตาลทรายล่วงหนา้และสัญญาใชสิ้ทธิจะซือจะขายนาํตาลทราย

ล่วงหนา้ และสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพือป้องกนัความ

เสียงจากการจาํหน่ายนาํตาลทรายเพือการส่งออก ทงันี กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการการขายส่งออก

โดยอา้งอิงข้อมูลทีมีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ทีจะเกิดขึนในอนาคต อนัไดแ้ก่ ประมาณการ

ปริมาณออ้ยและนาํตาลทีผลิตไดใ้นฤดูการผลิตถดัไป ประวติัส่วนแบ่งการตลาดในการจดัหาออ้ย

ของกลุ่มบริษทั และสัญญาขายส่งออกทีได้มีภาระผูกพนัแลว้ก่อนวนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

เป็นตน้ 

ทงันี บริษทัไดท้ยอยทาํการป้องกนัความเสียงใหส้อดคลอ้งกบัการทาํสัญญาซือขายนาํตาลทราย

ล่วงหนา้ และสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ของบริษทัออ้ยและนาํตาลไทย จาํกดั (อนท.) 

เนืองดว้ยราคาจาํหน่ายนาํตาลทรายที อนท. ไดรั้บจากการขายส่งออกนาํตาลทรายดิบจากปริมาณ

นาํตาลทรายทีได้รับการจดัสรรตามทีคณะกรรมการออ้ยและนาํตาลทรายกาํหนดให้โรงงานผลิต

และส่งมอบนาํตาลส่วนหนึงของแต่ละโรงงาน ให้ อนท. จาํหน่าย จะเป็นส่วนกําหนดต้นทุน 

ค่าออ้ยของทุกโรงงานนาํตาลในประเทศไทยของแต่ละปีการผลิต การทาํการป้องกนัความเสียง

ดังกล่าวจึงเป็นการป้องกันความเสียงในกําไรขันต้นของการจาํหน่ายนําตาลทราย กล่าวคือ                

การป้องกนัความเสียงดา้นราคานาํตาลและราคาออ้ย 

(ก) ความเสียงจากความผนัผวนของราคาสินคา้โภคภณัฑ ์(นาํตาลทราย) 

บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไทยเขา้ทาํสัญญาซือขายนาํตาลล่วงหน้า และสัญญาใช้สิทธิ    

จะซือจะขายนาํตาลล่วงหน้า โดยอา้งอิงจากยอดขายส่งออกทีคาดว่าจะเกิดขึนใน 12 เดือน

ขา้งหนา้ บริษทัมีนโยบายในการป้องกนัความเสียงอยู่ในช่วงร้อยละ 70 - 90 ของความเสียงหรือ

รายการทีเกิดขึนจริง และสญัญาอนุพนัธ์ดงักล่าวโดยทวัไปมีระยะเวลาสอดคลอ้งกบัระยะเวลาใน

การทาํสญัญาซือขายนาํตาลล่วงหนา้ของ อนท. ซึงทวัไปมีอายุสญัญาไม่เกิน 16 เดือน 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 ยอดคงเหลือตามสัญญาซือขายนาํตาลทรายล่วงหนา้ มีรายละเอียด

ดงันี 

หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลเงิน มูลค่าตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

  2565  2564 2565  2564 

สญัญาซือล่วงหน้า ดอลลาร์สหรัฐ 42.33 11.63 41.98  11.63 

สญัญาขายล่วงหน้า ดอลลาร์สหรัฐ 109.37 29.04 118.09  28.19 
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ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564 (2565:ไม่มี) และ ยอดคงเหลือตามสัญญาใชสิ้ทธิจะซือจะขายนาํตาลทราย

ล่วงหนา้ มีรายละเอียดดงันี 

หน่วย : ล้าน 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 มูลค่ายุติธรรม 

ปริมาณทีขาย ปริมาณทีซือ ราคาใช้สิทธิตามสัญญา กาํไร (ขาดทุน) 

ล้านปอนด์  ล้านปอนด์  เหรียญสหรัฐต่อปอนด์  ล้านบาท 

103.04  -  0.70 - 1.10  (31.16) 

(ข) ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยเขา้ทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสญัญา

ใชสิ้ทธิจะซือจะขายเงินตราต่างประเทศตามนโยบายของกลุ่มบริษทั เพือบริหารความเสียงจาก

เงินตราต่างประเทศทีเกียวขอ้งกับการขายทีคาดว่าจะเกิดขึนในระยะเวลา 12 เดือน กลุ่มบริษัทมี

นโยบายในการป้องกนัความเสียงใหส้อดคลอ้งกบัการทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ของ 

อนท. โดยทวัไปในอดีตส่วนใหญ่จะอยู่ในกรอบร้อยละ 60 - 80 ของความเสียงหรือรายการค้าที

เกิดขึนจริง และมีอายุสัญญาไม่เกิน 12 เดือน ทงันีสัญญาอนุพันธ์ดังกล่าวได้ดาํเนินการตาม

นโยบายของกลุ่มบริษทัโดยทาํสัญญาอนุพนัธ์ผา่นบริษทัยอ่ยแห่งหนึง 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมียอดคงคา้งตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า จาํนวน 114.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในอตัราถวัเฉลีย 32.72 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ โดยมี

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา อยู่ในช่วง 180 - 355 วนั  และมีหนีสินทางการเงินซึงเกิดจากการวดั

มูลค่ายุติธรรม จาํนวน 59.00 ลา้นบาท 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 บริษทัและบริษทัย่อยมียอดคงคา้งตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า จาํนวน 192.22 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในอตัราถวัเฉลีย 34.41 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ โดยมี

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา อยู่ในช่วง 180 - 355 วนั  และมีหนีสินทางการเงินซึงเกิดจากการวดั

มูลค่ายุติธรรม จาํนวน 514.63 ลา้นบาท 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 (2564 : ไม่มี) ยอดคงเหลือตามสัญญาใช้สิทธิจะซือจะขายเงินตรา

ต่างประเทศ มีรายละเอียดดงันี 

หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  ณ วันที 31 ตุลาคม 2565  มูลค่ายุติธรรม 

ปริมาณทีขาย  ปริมาณทีซือ  ราคาใช้สิทธิตามสัญญา  ขาดทุน 

ล้านเหรียญสหรัฐ  ล้านเหรียญสหรัฐ  เหรียญสหรัฐต่อบาท  ล้านบาท 

4.00  -  37.00 - 38.60  (2.08) 
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36.3 การป้องกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนและอตัราดอกเบีย 

บริษทัไดท้าํสญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย (cross currency and interest 

rate swap) เพือลดความเสียงจากการเพิมขึนของอตัราดอกเบียและความเสียงจากความผนัผวนของ

อตัราแลกเปลียนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของสัญญาเงินกูที้มีอตัราดอกเบียลอยตวั โดยไดท้าํสัญญา

เงินกูแ้ละสญัญาอนุพนัธ์ดงักล่าวกบัสถาบนัการเงินเดียวกนั รวมถึงระยะเวลาครบกาํหนดของทงัเงินตน้

และดอกเบียเป็นช่วงเวลาเดียวกนั 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 ยอดคงค้างตามสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและ

อตัราดอกเบีย มีรายละเอียดดงันี 

งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 

    จํานวนทจ่ีาย    จํานวนทีรับ     

  ระยะเวลา  มูลค่าสัญญา    มูลค่าสัญญา    มูลค่ายติุธรรม 

สัญญา  สินสุดสัญญา  (Notional amount)  อตัราดอกเบีย  (Notional amount)  อตัราดอกเบีย  กาํไร 

            ล้านบาท 

เงนิกูย้มืระยะยาว  มีนาคม 2567  41.47 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  LIBOR 6 เดือน

+ 1.96% 

 1,300 ลา้นบาท  ร้อยละ 2.85  309.13 

 
งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564 

    จํานวนทจ่ีาย    จํานวนทีรับ     

  ระยะเวลา  มูลค่าสัญญา    มูลค่าสัญญา    มูลค่ายติุธรรม 

สัญญา  สินสุดสัญญา  (Notional amount)  อตัราดอกเบีย  (Notional amount)  อตัราดอกเบีย  กาํไร (ขาดทุน) 

            ล้านบาท 

เงินกูย้มืระยะสนั  กมุภาพนัธ์ 

2565 

 17.96 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  LIBOR 6 เดือน 

+ 0.46736% 

 600 ลา้นบาท  ร้อยละ 1.03  (4.80) 

เงนิกูย้มืระยะยาว  มีนาคม 2567  46.47 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  LIBOR 6 เดือน

+ 1.96% 

 1,450 ลา้นบาท  ร้อยละ 2.85  95.77 

36.4 นโยบายการบริหารความเสียง 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั (บริษทัและบริษทัย่อย) ไดป้ระเมินความเสียง ติดตาม และจดัการความเสียง

ทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัโดยไดวิ้เคราะห์ความเสียงตามระดบัและ

ขนาดของความเสียง ความเสียงเหล่านีรวมถึงความเสียงดา้นการตลาด ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศ ความเสียงจากอตัราดอกเบีย ความเสียงดา้นราคา ความเสียงดา้นเครดิต และความเสียง

ดา้นสภาพคล่อง 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาลดผลกระทบของความเสียงโดยใช้เครืองมือทางการเงินรวมถึงตราสารอนุพันธ์                

ทางการเงินทีเหมาะสมเพือป้องกันความเสียงเป็นหลัก โดยไม่มีนโยบายทีจะถือหรือออกเครืองมือ                  

ทางการเงินเพือการเก็งกาํไรหรือเพือการคา้ 

ความเสียงดา้นตลาด 

กลุ่มบริษัทมีความเสียงด้านการตลาด แสดงให้เห็นถึงความเสียงทางการเงินหลักมาจากการ 

เปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ความเสียงอตัราดอกเบีย และความเสียงจากราคา

สินค้าโภคภัณฑ์ (นําตาลทราย) กลุ่มบริษัทมีการเข้าทําสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที

หลากหลายเพือจดัการความเสียง อนัไดแ้ก่ 

 สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียน

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐทีเกิดจากการส่งออกสินคา้ 

 สัญญาซือขายนาํตาลทรายล่วงหนา้ และสญัญาสิทธิทีจะซือหรือจะขายนาํตาลทรายล่วงหนา้ 

เพือลดความเสียงดา้นราคาของสินคา้ทีขาย 

ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนของบริษทัและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เกียวข้องกับการขายสินค้า และ  

การนาํเขา้เครืองจกัร เนืองจากรายการทางธุรกิจเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วนัที 31 ตุลาคม บริษทั

และบริษทัย่อย มีสินทรัพย์และหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีมีสาระสําคญัซึงไม่ไดมี้การทํา

สญัญาป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนดงันี 

หน่วย : ล้าน 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

สกลุเงนิ สินทรัพย์ หนีสิน สินทรัพย์ หนีสิน สินทรัพย์ หนีสิน สินทรัพย์ หนีสิน 

ดอลลาร์สหรัฐ 2.51 1.18 2.26 0.96 31.04 - 29.72 - 

เยน - 6.50 - 4.65 - - - - 

เรียล 191.23 9.92 184.13 8.46 - - - - 

กีบ 83.37 3,366.84 71.03 1,391.61 - - - - 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีน  

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึน หากค่าเงินบาทมีการ

เปลียนแปลงในอตัราร้อยละ 5 โดยกาํหนดใหต้วัแปรอืนทงัหมดคงที โดยกาํไรสาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ตุลาคม 2565 และ 2564 จะมีการเปลียนแปลงดงันี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุน 2565  2564  2565  2564 

เงินบาทต่อเหรียญดอลลาร์สหรัฐ        

- อ่อนค่าลง 2.56  2.17  59.27  49.56 

- แขง็ค่าขนึ (2.56)  (2.17)  (59.27)  (49.56) 

เงินบาทต่อเยน        

- อ่อนค่าลง (8.24)  (6.71)  -  - 

- แขง็ค่าขนึ 8.24  6.71  -  - 

เงินบาทต่อเรียล        

- อ่อนค่าลง 8.36  7.21  -  - 

- แขง็ค่าขนึ (8.36)  (7.21)  -  - 

เงินบาทต่อกีบ        

- อ่อนค่าลง (36.72)  (21.35)  -  - 

- แขง็ค่าขนึ 36.72  21.35  -  - 

ขอ้มูลนีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั  

ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีเกิดขึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย

ในตลาดในอนาคต ซึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อย 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทับริหารความเสียงจากอตัราดอกเบียโดยใช้วิธีการต่าง  ๆรวมถึงการจดัสรรเงิน

กูย้ืมทีเป็นอตัราดอกเบียคงทีและลอยตวัใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทั 

ซึงมีรายละเอียดส่วนใหญ่ ดงันี  
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วันท ี31 ตุลาคม 2565 

 อตัราดอกเบยีคงที อัตราดอกเบยี  รวม 

  ภายใน   มากกว่า   มากกว่า  ปรับขนึลง   

 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด   

สินทรัพย์ทางการเงิน    

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ - - - 62,224  62,224 

เงินฝากธนาคารแบบประจาํ 267 - - - 267 

ลูกหนีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 123,362 58,406 9,594 775 192,137 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่ชาวไร่ 487,239 - - 7,860 495,099 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอืน 14,600 34,800 - - 49,400 

เงินลงทุนระยะยาวอืน - - 6,800 - 6,800 

รวม 625,468 93,206 16,394 70,859  805,927 

หนีสินทางการเงนิ 

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 4,731,071 - - - 4,731,071 

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทเีกียวขอ้งกนั 8,100 - - - 8,100 

หุน้กูร้ะยะยาว - - 2,648,672 - 2,648,672 

เงินกูย้มืระยะยาว 2,535,000 6,759,404 - - 9,294,404 

หนีสินตามสญัญาเช่า 12,314 22,122 - - 34,436 

รวม 7,286,485 6,781,526 2,648,672 - 16,716,683 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วันท ี31 ตุลาคม 2564 

 อตัราดอกเบยีคงที อัตราดอกเบยี  รวม 

  ภายใน   มากกว่า   มากกว่า  ปรับขนึลง   

 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด   

สินทรัพย์ทางการเงิน    

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ - - - 46,248  46,248 

เงินฝากธนาคารแบบประจาํ 267 - - - 267 

ลูกหนีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 106,478 75,987 16,076 836 199,377 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่ชาวไร่ 462,643 - - 5,742 468,385 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอืน 13,297 44,000 - - 57,297 

เงินลงทุนระยะยาวอืน - - 6,777 - 6,777 

รวม 582,685 119,987 22,853 52,826  778,351   
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 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วันท ี31 ตุลาคม 2564 

 อตัราดอกเบยีคงที อัตราดอกเบยี  รวม 

  ภายใน   มากกว่า   มากกว่า  ปรับขนึลง   

 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด   

หนีสินทางการเงนิ 

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 5,382,775 - - - 5,382,775 

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทเีกียวขอ้งกนั 7,100 - - - 7,100 

หุน้กูร้ะยะยาว 2,999,158 - 2,648,443 - 5,647,601 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,589,240 3,681,960 85,180 - 5,356,380 

หนีสินตามสญัญาเช่า 9,988 18,577 - - 28,565 

รวม 9,988,261 3,700,537 2,733,623 - 16,422,421 
 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันท ี31 ตุลาคม 2565 

 อตัราดอกเบยีคงที อัตราดอกเบยี  รวม 

  ภายใน   มากกว่า   มากกว่า  ปรับขนึลง   

 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด   

สินทรัพย์ทางการเงิน    

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ - - - 6,948  6,948 

ลูกหนีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 37,000 41,170 8,751 - 86,921 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่ชาวไร่ 241,870 - - - 241,870 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแกบ่ริษทัยอ่ยและกิจการอืน 193,233 - - - 193,233 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยและกิจการอืน 645,600 800,800 1,180,000 - 2,626,400 

รวม 1,117,703 841,970 1,188,751 6,948  3,155,372 
       

หนีสินทางการเงนิ 

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 2,550,000 - - - 2,550,000 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ยและ 

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

1,056,100 - - - 1,056,100 

หุน้กูร้ะยะยาว - - 2,648,672 - 2,648,672 

เงินกูย้มืระยะยาว 2,285,000 6,009,404 - - 8,294,404 

หนีสินตามสญัญาเช่า 42,319 228,189 - - 270,508 

รวม 5,933,419 6,237,593 2,648,672 - 14,819,684 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันท ี31 ตุลาคม 2564 

 อตัราดอกเบยีคงที อัตราดอกเบยี  รวม 

  ภายใน   มากกว่า   มากกว่า  ปรับขนึลง   

 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด   

สินทรัพย์ทางการเงิน    

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ - - - 5,843  5,843 

ลูกหนีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 41,798 53,877 13,644 - 109,319 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่ชาวไร่ 232,664 - - - 232,664 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแกบ่ริษทัยอ่ยและกิจการอืน 934,416 - - - 934,416 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยและกิจการอืน 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 
       

หนีสินทางการเงนิ 

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 3,156,000 - - - 3,156,000 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ยและ 

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 

409,100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

409,100 

หุน้กูร้ะยะยาว 2,999,158 - 2,648,443 - 5,647,601 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,532,000 3,453,000 - - 4,985,000 

หนีสินตามสญัญาเช่า 39,138 267,015 - - 306,153 

รวม 8,135,396 3,720,015 2,648,443 - 14,503,854 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลยีนแปลงอัตราดอกเบีย  

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึน หากอตัราดอกเบียมีการ

เปลียนแปลงในอตัราร้อยละ 1 โดยกาํหนดใหต้วัแปรอืนทงัหมดคงที โดยกาํไรสําหรับปีสินสุดวนัที 

31 ตุลาคม 2565 และ 2564 จะมีการเปลียนแปลงดงันี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุน        

- อตัราดอกเบยีลดลง ร้อยละ 1        

กาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้พิมขนึ 0.56  0.60  0.56  0.48 

- อตัราดอกเบยีเพิมขึน ร้อยละ 1        

กาํไรก่อนภาษีเงินไดล้ดลง (0.56)  (0.60)  (0.56)  (0.48) 

ขอ้มูลนีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั  
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ความเสียงจากความผนัผวนของสินคา้โภคภณัฑ ์

กลุ่มบริษทัในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนาํตาลในประเทศไทย   

ตามทีกล่าวในหมายเหตุข้อ 36.2 กลุ่มบริษัททําอนุพันธ์ ป้องกันความเสียงราคานําตาล 

โดยสอดคลอ้งกบัธุรกรรมการป้องกนัความเสียงราคานาํตาลของ อนท. เนืองดว้ยราคาขายนาํตาลส่งออก

และอตัราแลกเปลียนที อนท. ขายไดจ้ริง ในแต่ละปีการผลิต จะถูกนาํไปคาํนวณเป็นส่วนหนึง       

ของตน้ทุนค่าอ้อยทีโรงงานนาํตาลต้องชาํระแก่ชาวไร่ในแต่ละปีของกลุ่มบริษทัในประเทศไทย 

ทีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนาํตาลในประเทศไทย   

ในเบืองตน้ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาขายนาํตาลล่วงหนา้ในตลาดล่วงหนา้ (Future market) โดยอา้งอิง

ราคาขายนําตาลทรายล่วงหน้า ปริมาณการขาย และระยะเวลาสินสุดตามที อนท. ขายได้จริง 

โดยกลุ่มบริษทัทาํการป้องกนัความเสียงสาํหรับสัญญาขายทียงัไม่ไดส่้งมอบรวมถึงประมาณการขาย

ส่งออกทีคาดว่าจะขายในปีถดัไป ทงันี เมือกลุ่มบริษทัสามารถทาํสัญญาขายนาํตาลจริงกับลูกค้า  

กลุ่มบริษทัจะทาํการปิดสถานะสัญญาขายล่วงหนา้ขา้งตน้  

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ในปัจจุบนัไม่มีการทาํสัญญาป้องกนัความเสียงดงักล่าว 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลยีนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์  

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึน หากราคาสินคา้โภคภณัฑ์

มีการเปลียนแปลงในอตัราร้อยละ 5 โดยกาํหนดให้ปัจจยัอืนทงัหมดคงที โดยกาํไรสาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 จะมีการเปลียนแปลงดงันี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุน        

- ราคานาํตาลเพิมขึน        

กาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้พิมขึน 435.10  174.07  266.52  112.68 
        

- ราคานาํตาลลดลง        

กาํไรก่อนภาษีเงินไดล้ดลง (435.10)  (174.07)  (266.52)  (112.68) 

ขอ้มูลนีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั  
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ความเสียงทางดา้นสินเชือ 

ความเสียงทางดา้นสินเชือ คือความเสียงทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่กลุ่มบริษทั

ตามเงือนไขทีตกลงไวเ้มือครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางดา้นสินเชือดงักล่าวโดย

สมาํเสมอโดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึง ๆ ณ วนัที

ในรายงานไม่พบว่ามีความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั ความเสียงสูงสุดทางดา้นสินเชือ

แสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  

ความเสียงสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเสียงสภาพคล่องโดยการใชเ้งินเบิกเกินบญัชี ตวัสัญญาใชเ้งิน เงินกูยื้ม 

หุน้กูแ้ละสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนทีหลากหลายอยา่งเพียงพอ

และมีการบริหารความเสียงโดยการควบคุมสัดส่วนประเภทหนีสินระยะสันและระยะยาว เพือรักษา

ดุลการชาํระหนีตามความเหมาะสมของประเภทการลงทุน และการดาํเนินกิจการ  

36.5 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักําหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทัง

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินทีผูซื้อ

และผูข้ายตกลงแลกเปลียนสินทรัพยห์รือชาํระหนีสินกนั ในขณะทีทงัสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจ

ในการแลกเปลียนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู ้ทีไม่ มี 

ความเกียวขอ้งกนั วตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกาํหนด

โดยวิธีต่อไปนีโดยข้อมูลเพิมเติมเกียวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผย 

ในหมายเหตุทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหนีสินนนั 
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สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ตารางต่อไปนีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 

สินทรัพย์ทางการเงิน/ 

มูลค่ายตุิธรรม  

ณ วันที 31 ตุลาคม 

มูลค่ายตุิธรรม  

ณ วันท ี31 ตุลาคม 

ลาํดับชัน

มูลค่า

ยติุธรรม 

 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลทใีช้ 

หนีสินทางการเงนิ 2565 2564 2565 2564 ในการวดัมูลค่ายติุธรรม 

 (พนับาท) (พนับาท)   

สินทรัพยท์างการเงิน     

1. เงนิฝากประจาํทีมีกาํหนด

ระยะเวลามากกวา่ 3 

เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 

267 267 - - ลาํดบั 3 ราคาทุนตดัจาํหน่าย และวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง 

2. ตราสารทุนทีอยู่ในความ

ตอ้งการตลาด 

198,371 165,309 198,371 165,309 ลาํดบั 1 ขอ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสิน

อยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

3. เงนิลงทุนในตราสารทุน 

  นอกตลาด 

23,492 797 23,022 327 ลาํดบั 3 เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่มีอยู่ในความต้องการ

ของตลาดวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชสิ้นทรัพยสุ์ทธิ 

4. ตราสารหนีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาด 

6,800 6,777 - - ลาํดบั 3 ตราสารหนีทีไม่มีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดวดั

มูลค่ายติุธรรมโดยใชสิ้นทรัพยสุ์ทธิ 

5. สญัญาแลกเปลียนเงนิตน้

และอตัราดอกเบียทีต่าง

สกลุเงินกนั 

309,132 90,966 309,132 90,966 ลาํดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดสุทธิจาก

กระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตและกระแส

เงินสดทีจะรับในอนาคตปรับปรุงดว้ยเส้นอตัรา

ผลตอบแทน (yield curve) ทีสงัเกตได ้

6. สญัญาซือขายนาํตาล

ล่วงหนา้ 

345,963 - 345,963 - ลาํดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดและปรับปรุง

ดว้ยเส้นราคาล่วงหนา้ของสินคา้โภคภณัฑ ์

        

หนีสินทางการเงิน       

1. สญัญาซือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

514,632 58,996 514,632 58,996 ลาํดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงิ นสดในอนาคตประมาณจาก 

อัตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้า  

(จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ทีสามารถสงัเกตได ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน) 

และอตัราแลกเปลียนล่วงหน้าตามสญัญาซึงคิดลด

ดว้ยอตัราทีเกียวขอ้งกบัตลาด 

2. สัญญาใชสิ้ทธิเลือกซือขาย

เงินตราต่างประเทศและ

สิทธิเลือกซือขายนาํตาล

ล่วงหนา้ 

4,045 60,067 4,045 60,067 ลาํดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดและปรับปรุง

ดว้ยเส้นราคาล่วงหนา้ของสินคา้โภคภณัฑ ์

3. สญัญาซือขายนาํตาล

ล่วงหนา้ 

- 28,395 - 28,395 ลาํดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดและปรับปรุง

ดว้ยเส้นราคาล่วงหนา้ของสินคา้โภคภณัฑ ์

4. สญัญาแลกเปลียนอตัรา

ดอกเบีย 

38,900 - 38,900 - ลาํดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดสุทธิจาก

กระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตและกระแส

เงินสดทีจะรับในอนาคตปรับปรุงดว้ยเส้นอตัรา

ผลตอบแทน (yield curve) ทีสงัเกตได ้

 



                                                           รายงานประจําป 2565 :  บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จาํกัด (มหาชน) 

216 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินขา้งต้น แสดงเป็นสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนและ

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืนตามลาํดบั ในงบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ตารางต่อไปนีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ตามลาํดบัของลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  

 2565  2564  

 มูลค่า 

ตามบัญชี 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

 มูลค่า 

ตามบัญชี 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

ลาํดบัชัน 

มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 254,845 254,845  224,064 224,064 ลาํดบั 3 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 1,058,208 1,058,208  1,064,094 1,064,094 ลาํดบั 3 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนั 633,849 633,849  588,435 588,435 ลาํดบั 3 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีไม่หมุนเวียนอนื 100,202 100,202  147,364 147,364 ลาํดบั 3 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 112,787 112,787  136,624 136,624 ลาํดบั 3 

 

หนีสินทางการเงนิ 

      

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 4,731,071 4,731,071  5,981,934 5,981,934 ลาํดบั 3 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 1,076,780 1,076,780  1,064,171 1,064,171 ลาํดบั 3 

หุน้กูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - -  2,999,158 2,969,046 ลาํดบั 2 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 

 

2,535,000 

 

2,535,000 

  

1,739,240 

 

1,739,240 

 

ลาํดบั 3 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 8,100 8,100  7,100 7,100 ลาํดบั 3 

หุน้กู ้ 2,648,672 2,372,641  2,648,443 2,486,997 ลาํดบั 2 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6,759,404 6,759,404  5,167,209 5,167,209 ลาํดบั 3 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2565  2564  

 มูลค่า 

ตามบัญชี 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

 มูลค่า 

ตามบัญชี 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

ลาํดบัชัน 

มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62,445 62,445  7,093 7,093 ลาํดบั 3 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 1,472,304 1,472,304  930,707 930,707 ลาํดบั 3 

เงินใหกู้ย้มืระยะสนั 1,117,703 1,117,703  1,322,175 1,322,175 ลาํดบั 3 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีไม่หมุนเวียนอนื 44,576 44,576  64,025 64,025 ลาํดบั 3 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 2,030,721 2,030,721  2,469,521 2,469,521 ลาํดบั 3 

       

หนีสินทางการเงนิ       

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 2,550,000 2,550,000  3,755,159 3,755,159 ลาํดบั 3 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 677,806 677,806  638,610 638,610 ลาํดบั 3 

หุน้กูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - -  2,999,158 2,969,046 ลาํดบั 2 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 

 

2,285,000 

 

2,285,000 

  

1,682,000 

 

1,682,000 

 

ลาํดบั 3 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัย่อยและกิจการที

เกียวขอ้งกนั 

 

1,056,100 

 

1,056,100 

  

409,100 

 

409,100 

 

ลาํดบั 3 

หุน้กู ้ 2,648,672 2,372,641  2,648,443 2,486,997 ลาํดบั 2 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6,009,404 6,009,404  4,853,069 4,853,069 ลาํดบั 3 

วิธีการทีบริษทัและบริษทัยอ่ยใชใ้นการประมาณมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม มีดงันี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชวัคราว ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน และเงินให้

กู้ยืมระยะสัน มีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนืองจาก

เครืองมือทางการเงินเหล่านีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน ลูกหนีการคา้และลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน มี

มูลค่ายุติธรรมไม่ต่างจากมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีรายงานอย่างมีสาระสาํคญั 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว เป็นเงินให้กู้ทีคาํนวณดอกเบียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด แสดง

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน เงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี เงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัย่อยและกิจการทีเกียวขอ้งกนั และหนีสินหมุนเวียนอืนๆ มี

ราคาตามบญัชี ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินของหนีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมเนืองจาก

เครืองมือทางการเงินเหล่านีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสนั  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีและอตัราดอกเบียลอยตวั ซึงจ่ายดอกเบียใน

อตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาดแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงใน

งบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของหุน้กูถื้อตามราคาตลาดของหุน้กู ้ณ วนัทีรายงาน 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ลําดับชัน 

มูลค่ายุติธรรม 

การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 ล้านบาท ล้านบาท   

ณ วันที 31 ตุลาคม 2565     

หนสิีนทางการเงิน     

หุน้กูร้ะยะยาว 2,649 2,373 ระดบั 2 คาํนวณจากราคาปิดครังล่าสุดของสมาคม

ตลาดตราสารหนีไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ย 

ณ วันที 31 ตุลาคม 2564     

หนสิีนทางการเงิน     

หุน้กูร้ะยะยาว 5,648 5,456 ระดบั 2 คาํนวณจากราคาปิดครังล่าสุดของสมาคม

ตลาดตราสารหนีไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ย 

37. กองทุนสํารองเลยีงชีพ 

บริษทัและบริษทัย่อย 8 แห่ง และพนกังานของบริษทัดงักล่าวไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ

ตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564

กลุ่มบริษทัและพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนเท่ากัน             

ทงัสองปี กองทุนสํารองเลียงชีพนีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จาํกัด  

และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จาํกัด ตามลาํดับ และจะจ่ายให้แก่พนักงาน เมือพนักงานนัน                            

ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท สําหรับปีสินสุดวันที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564  

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจํานวน 21.88 ล้านบาท และ 24.08 ล้านบาท ตามลาํดับ  

ในงบการเงินรวม  และบริษทัไดจ้่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวน 8.16 ลา้นบาท และ 9.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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38. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึงไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจาํนวน 3 ฉบบั จากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ 

ทีได้รับรวมถึงการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้สําหรับกําไรสําหรับปีทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับ                      

การส่งเสริม โดยมีกาํหนด 8 ปี นบัตงัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากกิจการทีไดรั้บการส่งเสริม ตามรายละเอียด ดงันี 

บัตรส่งเสริม 

เลขที 

มาตราทไีด้รับสิทธิประโยชน์ ลงวนัที ประเภทกิจการทีส่งเสริม วนัทเีริมมีรายได้ วนัหมดอายุ 

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

31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3) 

24 มิ.ย. 2552 - การผลิตไฟฟ้า ไอนาํ และนาํเพืออุตสาหกรรม 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 - การผลิตไฟฟ้า ไอนาํ และนาํเพืออุตสาหกรรม 21 ม.ค. 2557 20 ม.ค. 2565 

61-0170-1-00-1-0 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4) และ 34  12 ก.พ. 2561 - การผลิตไฟฟ้า ไอนาํ และนาํเพืออุตสาหกรรม ยงัไม่มีรายได ้

นอกจากนีตามบตัรส่งเสริมเลขที 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษทัยอ่ยไดสิ้ทธิในการลดหย่อน

ภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนดเวลา 5 ปีนบัจากวนัทีการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้

หมดอายุ และตามบตัรส่งเสริมทุกฉบบั บริษทัย่อยไดร้ับสิทธิยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครืองจกัรที

ไดรั้บอนุมติั และผูถื้อหุ้นจะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินปันผลจากกิจการทีไดรั้บส่งเสริมตลอด

ระยะเวลาทีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้

39. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

39.1 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2565-2566 เมือวนัที 23 ธนัวาคม 2565 

มีมติอนุมัติขายหุ้นของบริษทัร่วม (ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จาํกัด 

(มหาชน)) ประกอบไปดว้ย หุ้นบริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั, หุน้บริษทั ที เอส อุตสาหกรรม

นาํมนั จาํกดั, หุน้บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จาํกดั และหุน้บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จาํกดั 

ใหแ้ก่บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จาํกดั (มหาชน) มูลค่ารวมทงัสิน 55.54 ลา้นบาท 

39.2 ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2565 ของบริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ 

จาํกัด (บริษัทย่อย) เมือวนัที 20 กันยายน 2565 มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จาํนวน 360.00 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 480.00 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จาํนวน 120.00 ลา้นบาท โดยการลดจาํนวนหุ้นสามญัลงเหลือ 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

10.00 บาท และไดด้าํเนินการจดทะเบียนเรืองดงักล่าวต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เมือวนัที 

8 พฤศจิกายน 2565 

40. การอนุมัตงิบการเงิน 

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 23 ธนัวาคม 2565 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมบริหารสายงาน

บัญชีและการเงนิ และเลขานกุารบริษัท 
คณะกรรมการ 

 

.   นายมนู เลียวไพโรจน     นายจํารูญ ชินธรรมมิตร 

    ประธานกรรมการ           กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 

                                

  นายพรศิลป แตมศิริชัย            นายสขุุม โตการัณยเศรษฐ  

           กรรมการ                       กรรมการ 
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คณะกรรมการ    

 

  นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล            นางอินทิรา สุขะนินทร 

                                 กรรมการ         กรรมการ  

 

           

           นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร            นายชลัช ชินธรรมมิตร 

             กรรมการ                กรรมการ/กรรมการผูจัดการใหญ 
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คณะกรรมการ    

 

  นายสมชาย ชินธรรมมิตร             นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร 

         กรรมการ            กรรมการ 

 

 

  นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ            นายสมชาติ ชินธรรมมิตร 

.             กรรมการ      .     กรรมการ 
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คณะกรรมการ    

 

  นายธัชพงษ ภากรศริิวงศ            นายชาตรี ชินธรรมมิตร  

          กรรมการ                       กรรมการ 

 

  นายตระการ ชุณหโรจนฤทธ์ิ    พลตํารวจเอกบุญเพ็ญ บาํเพ็ญบุญ 

   กรรมการ      กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการ    

 

  นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ     นายวรภัทร โตธนะเกษม  

      กรรมการอิสระ               กรรมการอิสระ 

 

  นางสาวนงลักษณ พินัยนิตศิาสตร             นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ  

             กรรมการอิสระ         กรรมการอิสระ  
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท ประจําป 2565  (ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ) 

 

 

 

 

 

 

  

1.นายมน ู เลียวไพโรจน       

  อายุ 79 ป 

  เปนกรรมการที่มีคณุสมบัติเปนกรรมการอิสระ  

ตําแหนง  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท 

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 18 มีนาคม 2547     

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑติกิตติมศกัดิ์  

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 ปริญญาโท M.Sc. (Econ.)  

   University of Kentucky, USA    

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมดี)  

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนยอบรมนาโงยา            

   ประเทศญี่ปุน 

 วุฒิบัตร วปอ.รุนที่ 34 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานการกําหนดกลยุทธและบริหารความเสี่ยง 

 ดานการกํากบัดูแลกิจการ  

 ดานหนวยงานภาครฐั 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Chairman 2000 รุนที่ 3/2001  

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 30/2003  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (5) 

ตั้งแต 2560 ประธานกรรมการ บรษิัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 

ตั้งแต 2554 ประธานกรรมการ  

                บริษัท ที.เอ็ม.ซ.ีอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)              

ตั้งแต 2553 ประธานกรรมการ  

                บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)              

ตั้งแต 2553 ประธานกรรมการ บรษิัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน)              

ตั้งแต 2547 ประธานกรรมการ  

                บริษัท โพลีเพล็กซ(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                                  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัอื่น/ กิจการอื่น (3) 

ตั้งแต 2547 กรรมการ บรษิัทยอย สายธุรกิจน้ําตาล 3 บรษิัท ไดแก 

       บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จาํกัด  

       บริษัท น้าํตาลทามะกา จาํกัด  

       บริษัท น้าํตาลนิวกวางสุนหลี จาํกัด    

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตลุาคม 2565) 

 ของตนเอง:(ไมมกีารถือหุน) 

 คูสมรส/ บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ:(ไมมีการถือหุน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  

(ไมมี) 
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2. นายจํารญู   ชินธรรมมติร     

    อายุ 72 ป 

ตําแหนง  กรรมการบริษัท/ประธานเจาหนาที่บริหาร/ 

ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผูมอีํานาจลงนาม) 

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ 2547     

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์      

   สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม  

   มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 

 ปริญญาตรี (เกยีรตินิยม) บรหิารธุรกจิบัณฑิต  

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานการบรหิารธุรกิจ 

 ดานการกําหนดกลยุทธและบริหารความเสี่ยง 

 ดานการกํากบัดูแลกิจการ  

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP)    

   รุนที่17/2004   

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)     

 Chairman 2000 รุนที่ 10/2004   

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) 

ตั้งแต ตุลาคม 2560 กรรมการ  

                         บริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน)               

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัอื่น/ กิจการอื่น (19) 

ตั้งแต 2539 กรรมการ บรษิัทยอย สายธุรกิจน้ําตาล 3 บรษิัท ไดแก 

          บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จาํกัด  

          บริษัท น้ําตาลทามะกา จาํกัด  

          บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 

ตั้งแต 2547 กรรมการ บรษิัท เคเอสแอล ชูการ โฮลดิ้ง จํากัด  

ตั้งแต 2549 ประธานกรรมการ 

                บริษัท เคเอสแอลอะโกรแอนด เทรดดิ้ง จํากัด 

ตั้งแต 2549 ประธานกรรมการ  

                Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 

ตั้งแต 2549 ประธานกรรมการ บรษิัท น้ําตาลสะหวันนะเขด จาํกัด 

ตั้งแต 2546 ประธานกรรมการ  

                บริษัท โรงไฟฟาน้าํตาลขอนแกน จาํกัด 

ตั้งแต 2545  ประธานกรรมการ  

                บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซปอรต เทรดดิ้ง จํากัด 

ตั้งแต 2543 ประธานกรรมการ บรษิัท ราชาชูรส จํากัด 

ตั้งแต 2543 กรรมการ บรษิัท ราชาโปรดักส จํากัด  

ตั้งแต 2542 กรรมการ บรษิัท ราชาปอรซเลน จํากัด  

ตั้งแต 2540 ประธานกรรมการ บรษิัท ราชาเซรามิค จํากัด        

ตั้งแต 2540 กรรมการ บรษิัท ไทยชกูารมิลเลอร จํากัด 

ตั้งแต 2539 ประธานกรรมการ บรษิัท เคเอสแอล เรยีลเอสเตท จํากัด 

ตั้งแต 2536 กรรมการ บรษิัท ชวนันทากิจ จํากัด  

ตั้งแต 2532 กรรมการ บรษิัท จํารูญวัฒนา จํากัด   

ตั้งแต 2532 กรรมการ บรษิัท แชมเปยนเฟอรเมนเตช่ัน จํากัด 

ตั้งแต 2519 กรรมการ บรษิัท ชินกิจ จํากัด  

จํานวการถอืหุนสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565) 

 ของตนเอง:113,075,331หุน (คดิเปนรอยละ2.56) 

 คูสมรส:ม.ล.จารวุัฒนา ชินธรรมมิตร 52,775,901 หุน (คิดเปนรอยละ1.20) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- เปนนองเขยของบุคคลในลําดับที่ 3 (นายพรศิลป แตมศริิชัย) 

- เปนนองของบุคคลในลําดับที่ 6 (นางอินทิรา สุขะนินทร) 

- เปนพี่ของบุคคลในลําดับที่ 7,9 และ 10                         (นางสาวดวงดาว 

ชินธรรมมิตร, นายสมชาย ชินธรรมมิตร ,     นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร) 

- เปนอาของบุคคลในลาํดับที่ 8 และ 12  (นายชลัช ชินธรรมมิตร ,  

นายชาตรี ชินธรรมมิตร)  

- เปนนาของบุคคลในลําดับที่ 11 (นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ) 

- เปนบิดาของบุคคลในลําดับที่ 22 และ 27  

(นายพิริยพล ชินธรรมมิตร, นางกัลยรัตน สุมิตร) 
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3. นายพรศิลป   แตมศริิชัย 

    อายุ 77 ป 

ตําแหนง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  

(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ  

 26 กุมภาพันธ 2547  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาการบรหิารจัดการ      

   มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 Master of Science, Engineering North  

   Dakota State University, USA. 

 Master of Business Administration,  

   University of Southern Queensland, Australia 

 ปริญญาตรี สาขาโครงสรางโยธาวิศวกรรมศาสตร  

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานการบรหิารธุรกิจ 

 ดานการกําหนดกลยุทธและบริหารความเสี่ยง 

 ดานธุรกจิอาหารและเคร่ืองดื่ม  

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 18/2004  

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุนที่ 50/2004   

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) 

ตั้งแต 2556 กรรมการ บรษิัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7) 

ตั้งแต 2526 กรรมการ บรษิัทยอย สายธุรกิจน้ําตาล 3 บรษิัท ไดแก 

          บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จาํกัด  

          บริษัท น้ําตาลทามะกา จาํกัด  

          บริษัท น้ําตาลนวิกวางสุนหลี จํากัด  

ตั้งแต 2553 ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd. 

ตั้งแต 2550 กรรมการ บรษิัท น้าํตาลสะหวันนะเขด จํากัด 

ตั้งแต 2550 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 

ตั้งแต 2546 กรรมการ บรษิัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จาํกัด  

ประสบการณทาํงาน 5 ปยอนหลัง และ/หรือตําแหนงที่สําคญั 

ตั้งแต 2546 - ต.ค.2562 กรรมการผูจัดการใหญ  

                              บริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด  

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565) 

 ของตนเอง: 29,390,196 หุน (คิดเปนรอยละ0.67) 

 คูสมรส: นางมนทนัฐ แตมศิริชัย 30,688,231 หุน  

   (คิดเปนรอยละ0.69) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  

- พี่เขยของบุคคลในลําดับที่ 2 (นายจํารญู   ชินธรรมมิตร)     
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4. นายสุขมุ  โตการณัยเศรษฐ 

   อายุ 75 ป 

ตําแหนง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  

 (กรรมการผูมีอาํนาจลงนาม)  

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ 2547   

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ประกาศนยีบัตรวิชาชพี สาขาอาชีวะ คณะพาณิชย –  

การบัญชี โรงเรียนกิตติพาณิชย 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานการบญัช ี

 ดานการเงิน 

 ดานธุรกจิอาหารและเคร่ืองดื่ม 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 18/2004  

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 (ไมมี) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (14) 

ตั้งแต 2547 กรรมการ บรษิัทยอย สายธุรกิจน้ําตาล 3 บรษิัท ไดแก 

                บริษัท โรงงานน้ําตาลนวิกรุงไทย จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด  

ตั้งแต 2558 ประธานกรรมการ บรษิัท ราชาทรานเฟอร จํากัด 

ตั้งแต 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 

ตั้งแต 2549 กรรมการ  

                บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด เทรดดิ้ง จํากัด                        

ตั้งแต 2545 กรรมการ  

                บริษัท เคเอสแอล เอก็ซปอรตเทรดดิ้ง จํากัด 

ตั้งแต 2545 กรรมการ บรษิัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด 

ตั้งแต 2545 กรรมการ บรษิัท แชมเปยนเฟอรเมนเตช่ัน จํากัด 

ตั้งแต 2545 กรรมการ บรษิัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จํากัด 

ตั้งแต 2543 รองประธานกรรมการ บรษิัท ราชาปอรซเลน จํากัด 

ตั้งแต 2543 กรรมการ บรษิัท ราชาชูรส จํากัด 

ตั้งแต 2541 รองประธานกรรมการ บรษิัท ราชาเซรามิค จํากัด    

ตั้งแต 2532 กรรมการบริหาร บริษัท ราชาโปรดกัส จํากัด 

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565)      

 ของตนเอง: 77,000 หุน (คิดเปนรอยละ 0.002) 

 คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ: (ไมมีการถือหุน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  

(ไมมี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        รายงานประจําป 2565 :  บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 

  56-1 One Report  

229 

 

5. นายธวัทชัย   โรจนะโชติกุล 

    อายุ 69 ป 

ตําแหนง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 

 (กรรมการผูมีอาํนาจลงนาม)  

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ 2547   

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Auckland Technical Institute, New 

Zealand 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานการบรหิารธุรกิจ 

 ดานธุรกจิอาหารและเคร่ืองด่ืม  

 ดานการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ     

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 17/2004  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนอื่น   

(ไมมี) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11) 

ตั้งแต 2539 กรรมการ บรษิัทยอย สายธุรกิจน้ําตาล 3 บรษิัท ไดแก 

                บริษัท โรงงานน้ําตาลนวิกรุงไทย จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด  

ตั้งแต 2549 กรรมการ บรษิัท น้าํตาลสะหวันนะเขด จํากัด 

ตั้งแต 2549 กรรมการ  

               บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด เทรดดิ้ง จํากัด 

ตั้งแต 2545 กรรมการ บรษิัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จํากัด 

ตั้งแต 2543 กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ  

                บริษัท ราชาชูรส จํากัด 

ตั้งแต 2541 กรรมการ  

                บริษัท เคเอสแอล เอก็ซปอรต เทรดดิ้ง จํากัด 

ตั้งแต 2532 กรรมการ บรษิัท แชมเปยนเฟอรเมนเตช่ัน จํากัด 

ตั้งแต 2532 กรรมการ บรษิัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด 

ตั้งแต 2530 กรรมการ บรษิัท ราชาเซรามิค จํากัด 

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท(ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565) 

 ของตนเอง: 55,937,112 หุน (คิดเปนรอยละ 1.27) 

 คูสมรส: นางกรกช โรจนะโชติกุล 3,166,748 หุน  

  (คิดเปนรอยละ0.07) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   

 (ไมมี) 
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6. นางอนิทิรา  สุขะนนิทร 

    อายุ 75 ป 

ตําแหนง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร   

(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)  

รองกรรมการผูจัดการใหญอาวโุส-สายงานพัฒนาธุรกิจ   

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 25 มิถุนายน 2553 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานการบรหิารธุรกิจ  

 ดานธุรกจิอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 ดานการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม  

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 50/2006  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) 

ตั้งแต 2548  กรรมการ บริษัท ทรัพยศรไีทย จํากัด (มหาชน)   

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7) 

ตั้งแต 2553 กรรมการ บรษิัทยอย สายธุรกิจน้ําตาล 3 บรษิัท ไดแก 

                บริษัท โรงงานน้ําตาลนวิกรุงไทย จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 

ตั้งแต 2553 กรรมการ  

                บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด เทรดดิ้ง จํากัด 

ตั้งแต 2553 กรรมการ บรษิัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จาํกัด 

ตั้งแต 2547 กรรมการ บรษิัท ราชาชูรส จํากัด 

ตั้งแต 2546 กรรมการ บรษิัท แชมเปยนเฟอรเมนเตช่ัน จํากัด 

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท(ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565)  

 ของตนเอง: 25,471,699 หุน (คิดเปนรอยละ0.58) 

 คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ:(ไมมีการถือหุน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- พี่สาวของบุคคลในลําดับที่ 2 (นายจาํรูญ ชินธรรมมิตร) 
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7. นางสาวดวงดาว   ชินธรรมมติร 

    อายุ 64  ป 

ตําแหนง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  

(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/ 

รองกรรมการผูจัดการใหญ - สายงานทรัพยากรบุคคล 

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ 2547 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 Master of Science, Agricultural Economics,  

  University of  Saskatchewan, Canada 

 Bachelor of Science, Computer Information 

System,Western Michigan University, USA. 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy  Key Blueprint  

for  Business Growth, ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 ดานการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Director Certification Program (DCP) รุน 71/2006     

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 17/2004  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) 

ตั้งแต 2548 กรรมการ บรษิัท ทรัพยศรไีทย จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7) 

ตั้งแต 2547 กรรมการ บรษิัทยอย สายธุรกิจน้ําตาล 3 บรษิัท ไดแก 

                บริษัท โรงงานน้ําตาลนวิกรุงไทย จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 

ตั้งแต 2549 กรรมการ  

                บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด เทรดดิ้ง จํากัด 

ตั้งแต 2547 กรรมการ บรษิัท เคเอสแอล ชูการ โฮลดิ้ง จํากัด  

ตั้งแต 2542 กรรมการ บรษิัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด 

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565)    

 ของตนเอง :99,799,954 หุน (คิดเปนรอยละ2.26)  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- นองสาวของบุคคลในลําดับที่  2 (นายจํารูญ ชินธรรมมิตร)  
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8. นายชลชั   ชินธรรมมติร 

    อายุ 53 ป 

ตําแหนง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  

(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) /กรรมการผูจัดการใหญ /กรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ 2547    

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจดานการเงนิและการธนาคาร  

   Mercer University, USA 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจดานการเงินและการธนาคาร        

   มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

 หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุนที่ 10 

 หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุนที่ 6 

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการ

ลงทนุ รุนที่ 3 

 หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสรางเครอืขายนวัตกรรม รุนที่ 2  สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานการขยายธุรกิจและควบกิจการ 

 ดานการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม 

 ดานการกํากับดูแลกิจการ  

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 21/2004  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (5)  

ตั้งแต 2557 กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหา 

และพิจารณาคาตอบแทน,กรรมการบรรษัทภิบาล               บริษัท 

มาสเตอรแอด จาํกัด (มหาชน)              

ตั้งแต 2550 กรรมการ  

               บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน)              

ตั้งแต 2550 กรรมการ  

               บริษัท ไทยชูการเทอรมิเนิล้ จํากัด (มหาชน)                

ตั้งแต ตุลาคม 2560 กรรมการ  

               บริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน)              

ตั้งแต 2563 กรรมการ บรษิัท ไทรทนั โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)              

ตั้งแต 2562 กรรมการ  

         บรษิัท เคอรี่เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)               

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (20)  

ตั้งแต 2547 กรรมการผูจัดการใหญ บรษิัทยอย สายธุรกิจน้ําตาล 3 บรษิัท ไดแก     

         บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จาํกัด  

         บริษัท น้าํตาลทามะกา จํากัด  

         บริษัท น้าํตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 

ตั้งแต 2564 กรรมการ บริษัท คุณชวน จํากัด 

ตั้งแต 2561 กรรมการ บจก.บางจากไบโอเอทานอล(ฉะเชิงเทรา)                                

ตั้งแต 2559  กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสตกิส จํากัด 

ตั้งแต 2558  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  

                บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จาํกัด 

ตั้งแต 2549 กรรมการ บจก.เคเอสแอล อะโกร แอนด เทรดดิ้ง               

ตั้งแต 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd. 

ตั้งแต 2549 กรรมการ บรษิัท น้าํตาลสะหวันนะเขต จํากัด 

ตั้งแต 2546 กรรมการ บรษิัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จาํกัด 

ตั้งแต 2546 กรรมการ บรษิัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น     

ตั้งแต 2545 กรรมการ บรษิัทเคเอสแอล เอ็กซปอรต เทรดดิ้ง  จํากัด 

ตั้งแต 2544 กรรมการ บรษิัท ไทยชกูารมิลเลอร จํากัด 

ตั้งแต 2540 กรรมการ บรษิัท ออนนุชกอสราง จํากัด 

ตั้งแต 2540 ประธานกรรมการ  

                บริษัท โคลอสซอล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ตั้งแต 2540 กรรมการ บรษิัท เอ็ม เอ็ม พี คอรปอเรชั่น จํากัด 

ตั้งแต 2540 กรรมการ บรษิัท ราชาเซรามิค จํากัด 

ตั้งแต 2539 กรรมการ บรษิัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด 

ประสบการณทาํงาน 5 ปยอนหลัง และ/หรือตําแหนงที่สําคญั 

2557 - 1 สิงหาคม 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร  

                  บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) 

2539 - 1 กรกฎาคม 2562 กรรมการผูจัดการ   

                  บริษัท เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จํากัด 

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท(ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565) 

 ของตนเอง: 43,279,926 หุน (คิดเปนรอยละ0.98) 

 คูสมรส :(ไมมกีารถือหุน) 

 บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ:  

นางสาว ชลพิมพ ชินธรรมมิตร 374,000 หุน (คิดเปนรอยละ0.01) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

- หลานของบุคคลในลําดับที่ 2 (นายจํารญู ชินธรรมมิตร) 
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9. นายสมชาย   ชินธรรมมิตร 

   อายุ 70 ป 

ตําแหนง กรรมการบริษัทและกรรมการบรหิาร 

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ 2547  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 Mini MBA  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 อนุปริญญา คอมพิวเตอร สถาบัน Computer College,      

  Germany 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานการบรหิารธุรกิจ 

 ดานธุรกจิอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 ดานการเงนิ 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 17/2004   

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนอื่น   

(ไมมี) 

 

 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)  

ตั้งแต 2539 กรรมการ บรษิัทยอย สายธุรกิจน้ําตาล 3 บรษิัท ไดแก 

                บริษัท โรงงานน้ําตาลนวิกรุงไทย จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 

ตั้งแต 2546 กรรมการ บรษิัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด 

ตั้งแต 2524 กรรมการ บรษิัท ราชาชูรส จํากัด 

ประสบการณทาํงาน 5 ปยอนหลัง และ/หรือตําแหนงที่สําคญั 

2551 – 15 พฤษภาคม 2563  

กรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)  

กรรมการ บริษัท ทีเอส คลงัสินคา จํากดั 

กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จํากัด  

กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้าํมัน จํากัด 

กรรมการ บริษัท ที เอส ขนสงและโลจสิติกส จํากัด 

กรรมการ บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น  

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565) 

 ของตนเอง: 96,475,726 หุน (คิดเปนรอยละ2.19) 

 คูสมรส: นางสมจิตร สมสุขเจริญ 279,206 หุน (คดิเปนรอยละ0.01) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   

- นองชายของบุคคลในลําดับที่ 2 (นายจํารูญ ชินธรรมมิตร)  
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10.นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร 

     อาย ุ67 ป 

ตําแหนง  กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร/ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-สํานักกรรมการผูจัดการใหญ 

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ 2547  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 Diploma from KATINKA School, United Kingdom 

 หลักสูตร MMP รุน 3 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานการบรหิารธุรกิจ  

 ดานการเงนิ 

 ดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 17/2004  

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) 

ตั้งแต 2548 กรรมการ บรษิัท ทรัพยศรไีทย จํากัด (มหาชน)              

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)  

ตั้งแต 2539 กรรมการ บรษิัทยอย สายธุรกิจน้ําตาล 3 บรษิัท ไดแก 

                บริษัท โรงงานน้ําตาลนวิกรุงไทย จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 

ตั้งแต 2547 กรรมการ บรษิัท เคเอสแอล ชูการ โฮลดิ้ง จํากัด  

ตั้งแต 2536 กรรมการ บรษิัท ชวนันทากิจ จาํกัด 

ตั้งแต 2519 กรรมการ บรษิัท ชินกิจ จาํกัด  

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565) 

 ของตนเอง: 99,733,643 หุน (คดิเปนรอยละ 2.26) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

 - นองสาวของบุคคลในลําดับที่  2 (นายจํารูญ ชินธรรมมิตร) 
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11. นายชนะชัย  ชตุิมาวรพันธ 

      อายุ 50 ป 

ตําแหนง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผูมีอํานาจ

ลงนาม)   

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 1 เมษายน 2560 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท ศิลปศาสตร สาขากฎหมายธุรกิจ  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ,         

   University of Tennessee, Knoxville, USA 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 Orientation Course - CFO  Focus on Financial Reporting 

   สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

 CFA Charter holder, Association for Investment       

  Management and Research (AIMR) 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานการบญัช ี

 ดานการเงนิ  

 ดานกฎหมายและภาษ ี 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 37/2005    

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3) 

ตั้งแต ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จาํกัด (มหาชน) 

ตั้งแต 2543 ประธานเจาหนาที่บริหาร  

                บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) 

ตั้งแต 2543 กรรมการและกรรมการบริหาร 

                บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (10)    

ตั้งแต 2547 กรรมการ บรษิัทยอย สายธุรกิจน้ําตาล 3 บรษิัท ไดแก 

                บริษัท โรงงานน้ําตาลนวิกรุงไทย จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 

ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงสยามธรุกิจ จาํกัด 

ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบ ีแคปปตอล จํากัด 

ตั้งแต 2559  กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสตกิส จาํกัด 

ตั้งแต มี.ค.2557 กรรมการ บรษิัท เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จํากัด 

ตั้งแต 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 

ตั้งแต 2549 กรรมการ บรษิัท น้าํตาลสะหวันนะเขด จํากัด  

ตั้งแต 2539 กรรมการ บรษิัท ออนนุชกอสราง จํากัด 

ประสบการณทาํงาน 5 ปยอนหลัง และ/หรือตําแหนงที่สําคญั 

2546 – มิ.ย.2559 กรรมการ  

                       บริษัท .เคเอสแอล แมททีเรยีล ซัพพลายส จํากัด 

2545 – เมษายน 2562 กรรมการ  

                       บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จํากัด                    

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565)   

 ของตนเอง:115,355,499 หุน (คิดเปนรอยละ2.62) 

 คูสมรส/ บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ : (ไมมีการถือหุน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

- หลานของบุคคลในลําดับที่  2 (นายจาํรูญ ชินธรรมมิตร) 
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12. นายชาตรี   ชินธรรมมิตร 

     อาย ุ  49 ป 

ตําแหนง กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร) 

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ 2547 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 Master of Science, Computer Science,  

   Bellevue University, USA. 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบริหารธุรกจิ  

  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 

 ดานการบรหิารธุรกิจ  

 ดานการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม  

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 21/2004          

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 TLCA Executive Development Program (EDP) รุนที่ 1/2008  

  สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย (TLCA) 

 Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุนที่ 9/2010  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัจดทะเบียนอื่น 

(ไมมี) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัอื่น/ กิจการอื่น (4) 

ตั้งแต 2546 กรรมการ บรษิัทยอย สายธุรกิจน้ําตาล 3 บรษิัท ไดแก 

                บริษัท โรงงานน้ําตาลนวิกรุงไทย จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 

ตั้งแต 2543 รองกรรมการผูจัดการ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ       

                บริษัท เคเอสแอล ไอที เซน็เตอร จํากัด 

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565) 

 ของตนเอง: 57,467,546 หุน (คิดเปนรอยละ1.30) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- หลานของบุคคลในลําดับที่  2 (นายจาํรูญ ชินธรรมมิตร) 
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13. นายสมชาติ  ชินธรรมมิตร 

     อายุ 64 ป 

ตําแหนง กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร)/ 

กรรมการกํากับดูแลกจิการ  

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ  

 26 กุมภาพันธ 2547  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม  

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด        

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล  

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานธุรกจิการเกษตร  

 ดานการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม  

 ดานการกํากับดูแลกิจการ    

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 17/2004  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)   

 Director Certification Program (DCP)  รุนที่ 55/2005  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)   

 Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 8/2005  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัจดทะเบียนอื่น (1) 

ตั้งแต 2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทหลักทรัพย ยโูอบี เคยเฮยีน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัอื่น/ กิจการอื่น (9) 

ตั้งแต 2547 กรรมการ บรษิัทยอย สายธุรกิจน้ําตาล 3 บรษิัท ไดแก 

                บริษัท โรงงานน้ําตาลนวิกรุงไทย จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 

ตั้งแต 2561 กรรมการ บรษิัท ชินพงษสวัสดิ์ จํากัด  

ตั้งแต 2548 กรรมการ บรษิัท โบทเฮาสหัวหิน จํากัด  

ตั้งแต 2548 กรรมการผูจัดการ  

                บริษัท ท็อป เบลนด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ตั้งแต 2532 กรรมการ บรษิัท พงษวิไล จํากัด   

ตั้งแต 2531 รองกรรมการผูจัดการ  

                บริษัท บางกอกอินเตอรฟดู จํากัด 

ตั้งแต 2531 กรรมการผูจัดการ บริษัท อุตสาหกรรมแปงไทย จํากัด  

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565) 

 ของตนเอง : 22,907,921 หุน (คดิเปนรอยละ0.52) 

 คูสมรส : นางดรณีุ เลิศดาํรงคลักษณ 2,194,852 หุน  

(คิดเปนรอยละ 0.05) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  

(ไมมี) 
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14. นายธชัพงษ  ภากรศริิวงศ  

     อายุ 72 ป      

ตําแหนง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ 2547     

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 วุฒิบัตรการเงินเพ่ือการบริหาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานการบรหิารธุรกิจ  

 ดานธุรกจิอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 ดานการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 21/2004 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนอื่น(ไมมี) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (5) 

ตั้งแต 2547 กรรมการ บรษิัทยอย สายธุรกิจน้ําตาล 3 บรษิัท ไดแก 

                บริษัท โรงงานน้ําตาลนวิกรุงไทย จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 

ตั้งแต 2550 กรรมการ บรษิัท เคเอสแอล ชูการ โฮลดิ้ง จํากัด  

ตั้งแต 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.  

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565) 

 ของตนเอง : 158,162 หุน (คดิเปนรอยละ0.004) 

 คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ : (ไมมีการถือหุน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

(ไมมี) 

 

 

 

 

 

15. นายตระการ  ชณุหโรจนฤทธิ์ 

       อายุ 82 ป 

ตําแหนง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ 2547 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ประกาศนยีบัตร พาณิชยการ สาขาบญัชี 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานธุรกจิอาหารและเคร่ืองด่ืม  

 ดานหนวยงานภาครัฐ 

 ดานการกํากับดูแลกิจการ  

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 17/2004  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

(ไมมี) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7) 

ตั้งแต 2547 กรรมการ บรษิัทยอย สายธุรกิจน้ําตาล 3 บรษิัท ไดแก 

                บริษัท โรงงานน้ําตาลนวิกรุงไทย จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด  

                บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 

ตั้งแต 2549 กรรมการ บรษิัท เคเอสแอล อะโกร แอนด เทรดดิ้ง จํากัด                

ตั้งแต 2546 กรรมการ บรษิัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จาํกัด 

ตั้งแต 2540 กรรมการ บรษิัท ราชาเซรามิค จํากัด 

ตั้งแต 2535 กรรมการ บรษิัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด 

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565) 

 ของตนเอง : 13,621,766 หุน (คดิเปนรอยละ0.31) 

 คูสมรส :  

นางรัตนา ชุณหโรจนฤทธิ์ 444,720 หุน (คดิเปนรอยละ0.01) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  

(ไมมี) 
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16. พล.ต.อ.บุญเพญ็  บําเพญ็บญุ 

     อายุ 77 ป 

     เปนกรรมการท่ีมีคณุสมบัติเปนกรรมการอิสระ  

ตําแหนง กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/ 

กรรมการกํากับดูแลกจิการ  

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ  2547 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร  

  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 

 ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.รุน 37) 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานหนวยงานภาครัฐ 

 ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 ดานการกําหนดกลยุทธและบริหารความเสี่ยง 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 11/2004      

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)   

ตั้งแต 18 ธันวาคม 2556 กรรมการอิสระ  

            บริษัท เดอะแพลทินัม กรุป จาํกัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)  

ตั้งแต 2549 กรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ตั้งแต 14 ตุลาคม 2548 กรรมการอิสระ  

               บริษัท กอสรางสหพันธุ จํากัด (มหาชน)  

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565) 

 ของตนเอง : (ไมมีการถือหุน) 

 คูสมรส/ บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ : (ไมมีการถือหุน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

(ไมมี)  
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17. นายสิทธิ   ลีละเกษมฤกษ 

     อายุ 69 ป 

      เปนกรรมการที่มีคุณสมบัตเิปนกรรมการอิสระ  

ตําแหนง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ  2547 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานบัญช ี

 ดานการเงนิ  

 ดานการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม  

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 11/2004  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 Audit Committee Forum 2014  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัจดทะเบียนอื่น (ไม

มี) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น  

(ไมมี) 

ประสบการณทาํงาน 5 ปยอนหลัง และ/หรือตําแหนงที่สําคญั 

2537-11 พ.ย.2562 รองประธานกรรมการ  

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

2552-11 พ.ย.2562 กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณา 

คาตอบแทน 

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

2557-28 ก.ย.2561 รองประธานเจาหนาที่บริหาร  

             บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

2556-26 เม.ย.2562 กรรมการ  

บริษัท เอส แอนด พี พรอพเพอรตี ้ 

แมนเนจเมนท จํากัด 

2555-26 เม.ย.2562 กรรมการ  

บริษัท เอ็น.เค.เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวชั่น จํากัด 

2548-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท บานสุขสบาย จาํกัด 

2538-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท คอนติเนนตลั ซต้ีิ จํากัด 

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565)  

 ของตนเอง : (ไมมีการถือหุน) 

 คูสมรส/ บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ : (ไมมีการถือหุน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  

(ไมมี) 
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18. นายวรภัทร  โตธนะเกษม 

     อายุ 73 ป 

     เปนกรรมการที่มีคณุสมบัติเปนกรรมการอิสระ  

ตําแหนง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกํากับดูแลกจิการ/

กรรมการตรวจสอบ  

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ  2553 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ  

  University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมรกิา 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร  University of Illinois Urbana- 

Champaign สหรัฐอเมรกิา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management    

  Northwestern University Evanston Illinois,สหรัฐอเมรกิา 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมดีมาก)   

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  

 ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 5 

 หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุตธิรรมระดับสูง รุนที่ 15 

 หลักสูตรผูบรหิารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) 

รุนที่ 9 

 หลักสูตรมหานคร รุนที่ 4  

 หลักสูตร TEPCOT รุนที ่2  

ความเชีย่วชาญ 

 ดานการกํากับดูแลกิจการ  

 ดานการเงนิ  

 ดานการกําหนดกลยุทธและบริหารความเสี่ยง 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Directors Certification Program DCP 0/2000  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 The Executive Director Course EDC 1/2012  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 Certificate of International Corporate Governance,  

   Yale University, U.S.A. 

 Director Certificate Program, Australian Institute of   

  Corporate Directors (รุน Train the Trainers), Bangkok 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัจดทะเบียนอื่น (3) 

ตั้งแต 1 มกราคม 2565 ประธานกรรมการ 

                บริษัท โมช ิโมชิ รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ตั้งแต 2563 กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน  

                ธนาคาร สแตนดารด ชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

ตั้งแต 28 มิ.ย.2556 กรรมการ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ตั้งแต ส.ค.2555 กรรมการอิสระ บริษัท อมตะ วีเอ็น จาํกัด (มหาชน) 

ตั้งแต 2552 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  

                บรษิัท ปรญิสริ ิจํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)   

ตั้งแต มิ.ย.2555 กรรมการผูจัดการ   

                     มูลนธิิสถาบันวิจยัและพัฒนาองคกรภาครัฐ (IRDP) 

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565)  

 ของตนเอง : (ไมมีการถือหุน) 

 คูสมรส/ บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ : (ไมมีการถือหุน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

(ไมมี) 
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19. นางสาวนงลักษณ พนัิยนิติศาสตร 

      อายุ 63 ป 

     เปนกรรมการที่มีคณุสมบัติเปนกรรมการอิสระ  

ตําแหนง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 26 กุมภาพันธ  2553 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา   

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา   

  มหาวิทยาลัยมิสซร่ีู สหรัฐอเมรกิา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 หลักสูตรสําหรับผูบริหาร Harvard University,สหรัฐอเมรกิา 

 หลักสูตรสําหรับผูบริหาร Stanford Executive Program 2013 

ความเชีย่วชาญ 

 ดานการกําหนดกลยุทธและบริหารความเสี่ยง 

 ดานการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม  

 ดานการบรหิารธุรกิจ  

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 4  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program  (DCP) รุนที่ 71  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัจดทะเบียนอื่น  

(1) 

ตั้งแต 1 กันยายน 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร  

           บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน)  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัอื่น/ กิจการอื่น(ไมมี)  

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565) 

 ของตนเอง : (ไมมีการถือหุน) 

 คูสมรส/ บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ : (ไมมีการถือหุน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

(ไมมี) 
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20. นางอัญชลี  พิพัฒนเสริญ  

      อายุ 70 ป  

     เปนกรรมการที่มีคณุสมบัติเปนกรรมการอิสระ  

ตําแหนง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการกํากับดูแลกจิการ 

วันเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ   

 29 กันยายน 2560 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ศึกษาเพิ่มเติม (Accounting Information System)  

   University of Texas at Austin, TX, USA 

 ปริญญาโท MS. (Accounting) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 ปริญญาตรี บัญชบีัณฑติ (เกียรตนิิยมอันดับ 2)  

   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตรเพื่อสังคม รุนที่ 2     

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ความเชีย่วชาญ 

 ดานการบญัช ี

 ดานการเงนิ  

 ดานการกํากบัดูแลกิจการ  

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 Director Certification Program (DCP) รุนที่124/2552  

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Audit Committee and Continuing Development Program  

   (ACP) รุนที่ 30/2553 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP) รุน

ที่ 2/2553 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

Role of Chairman รุนที่ 25/2554  

   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 Board Matters and Trends (BMT) รุนที่ 7/2019 

   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัจดทะเบียนอื่น (3)  

ตั้งแต 2553 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

               บริษัท ไอรา แคปปตอล จาํกัด (มหาชน)  

ตั้งแต 2552 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

                บริษัท หลกัทรัพย ไอรา จาํกัด (มหาชน)  

ตั้งแต 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

                บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)   

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัอื่น/ กิจการอื่น  (2) 

ตั้งแต 2555 คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

                ดานการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตั้งแต 2550 คณะกรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย  

                คณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี 

                มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565)  

 ของตนเอง : (ไมมีการถือหุน) 

 คูสมรส/ บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ : (ไมมีการถือหุน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  

(ไมมี) 
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21. นายธีระ สงวนดีกุล 

      อายุ 71 ป 

ตําแหนง  รองกรรมการผูจัดการใหญ-สายงานกลุมการผลิตธุรกิจ

น้ําตาล 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

 ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเคมี  

  University of Wisconsin, Madison, USA    

 ปริญญาโทบรหิารธุรกิจ สําหรับผูบรหิาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร สาขาเคม ีจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั   

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัจดทะเบียนอื่น  

(ไมมี) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัอื่น/ กิจการอื่น (5)  

ตั้งแต 2550 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 

ตั้งแต 2549 กรรมการ บรษิัท น้าํตาลสะหวันนะเขด จํากัด   

ตั้งแต 2546 กรรมการ บรษิัท รอยัลเพลสเรียลตี้ จํากัด 

ตั้งแต 2535 กรรมการ บรษิัท เจริญลาภพัฒนา จํากัด 

ตั้งแต 2553 กรรมการ  

        บรษิัท รอยัล เรสซเิดนท ดีเวลลอปเมนท  จาํกัด 

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565) 

 ของตนเอง : 1,650,000 หุน(คดิเปนรอยละ0.04) 

 คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ : (ไมมีการถือหุน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  

(ไมมี) 

  

 

22.นายพิริยพล ชินธรรมมติร 

     อาย ุ42 ป 

ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการใหญ-สายงานจัดหาวัตถุดิบ   

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

 Master Degree in Business Administration (Organization     

   Leadership), The University of Findlay, Ohio, U.S.A.    

 Bachelor Degree in Business Administration (Marketing),   

  Bangkok University.  

 การพัฒนาศกัยภาพผูบริหารระดับสูง  

  (Competency For Executive Management) 2018 

 Key Successors Development Program Year 2017 

 Leadership Development Program Year 2016  

 วิทยาการพลังงานสําหรับนักบริหารรุนใหม 2015 

 

 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัจดทะเบียนอื่น (ไมมี) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัอื่น/กิจการอื่น (8) 

ปจจุบัน กรรมการ  Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 

ปจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ําตาลสะหวนันะเขด จํากัด   

  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จํากัด 

  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส จํากัด 

  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด เทรดดิ้ง จํากัด 

  ตั้งแต มกราคม 2562 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ มิลเลอร  จาํกัด 

  ตั้งแต เมษายน 2564 กรรมการ  

                         สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย 

 ตั้งแต 10 สิงหาคม 2565 กรรมการ  

                                คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (กอน.) 

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565)  

 ของตนเอง : 93,847,124 หุน (คดิเปนรอยละ2.13)    

 คูสมรส : นางวิกานดา ชินธรรมมิตร 64,900 หุน  

(คิดเปนรอยละ0.001) 

 บุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ : (ไมมีการถือหุน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   

-บุตรของบุคคลในลําดับที่  2 (นายจาํรูญ ชินธรรมมิตร)  
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24. นางสาววรรณา อารปีระยูรกิจ 

     อายุ 40 ป    

ตําแหนง ผูจัดการอาวุโส  สายงานบัญช ี(ผูควบคุมดแูลการทําบัญชี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติการอบรม 

 ปริญญาโท บญัชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปริญญาตร ีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยัหอการคาไทย (เกียรตินิยม

อันดับ 2) 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

(ไมมี)  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น  

(ไมมี) 

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565) 

 ของตนเอง : (ไมมีการถือหุน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  

(ไมมี) 

 

25. นายชาตชิาย ภูวงษ 

     อายุ  52  ป    

ตําแหนง ผูจัดการฝายสาํนักตรวจสอบภายใน  

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติการอบรม 

 ปริญญาตร ีบริหารธุรกจิ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

 จากสมาคมผูตรวจสอบภายใน แหงประเทศไทย 

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพผูตรวจสอบภายในของไทย(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 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

(ไมมี)  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น  

(ไมมี) 

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565) 

 ของตนเอง : (ไมมีการถือหุน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  

(ไมมี)  

 

 

23.นายโสมนัส โพธิสัตย   

     อาย ุ60 ป 

ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการใหญ-สาํนักกรรมการผูจัดการใหญ  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ป2526 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  

 DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุนที่105/2008 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)          

 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัจดทะเบียนอื่น(ไมมี)  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ ผูบริหารในบริษทัอื่น/ กิจการอื่น (2)  

ตั้งแต 1 พ.ย.2562  กรรมการผูจัดการ  

บริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จาํกัด  

ตั้งแต 22 ม.ค.2562 กรรมการ  

                         บริษัท ไทยชูการ มิลเลอร จํากัด  

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31ตุลาคม 2565) 

 ของตนเอง : (ไมมีการถือหุน) 

 คูสมรส/ บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ : (ไมมีการถือหุน)  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  

(ไมมี)  
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26. นางกัลยรตัน สุมติร 

      อายุ 47 ป 

ตําแหนง เลขานุการบริษัท/ผูจัดการฝายสํานักเลขานกุารบริษัทและ

กฎหมาย    

วันเขาดาํรงตําแหนงเลขานกุารบรษทั   

 15 มกราคม 2564 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท วิทยาศาสตร การเงนิ 

   University of Denver, Denver, Colorado, USA 

 ปริญญาโท วิทยาศาสตร Information Technology 

   University of Denver, Denver, Colorado, USA 

 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP120/2021) สมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Professional Development Program for Company Secretary  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

 หลักสูตรกลยุทธดานความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate 

Sustainability Strategy) รุน 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

(ไมมี)  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น    

ตั้งแต 2564 กรรมการ และผูชวยผูจัดการทั่วไป บรษิัท เคเอสแอล เรยีลเอสเทต 

จํากัด 

ตั้งแต 2564 กรรมการ บรษิัท คุณชวน จํากัด 

ประสบการณทาํงาน 5 ปยอนหลัง และ/หรือตําแหนงที่สําคญั 

(ไมมี) 

จํานวนการถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ตลุาคม 2565)   

 ของตนเอง : 54,287,944 หุน (คิดเปนรอยละ 1.23) 

 คูสมรส : นายนธิัช สุมิตร 16,890,120 หุน (คิดเปนรอยละ 0.38) 

 บุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ : (ไมมีการถือหุน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

- บุตรีของบุคคลในลําดับที่  2 (นายจํารญู ชินธรรมมิตร) 
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เอกสารแนบ 2 รายชื่อการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยและ

บริษัทรวม ณ วันที่ 31 ตลุาคม 2565 
  

 

หมายเหตุ :   

1)  เคร่ืองหมาย ตาํแหนง 

          X  ประธานกรรมการ 

       / กรรมการ 

      //   กรรมการบริหาร 

ตําแหนง

บรษัิท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)

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

1.นายมนู                          เลียวไพโรจน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ X X X

2.นายจํารูญ                      ชินธรรมมิตร กรรการและประธานเจาหนาที่บริหาร // // // X X X X X X /

3.นายพรศิลป                   แตมศิริชัย กรรมการและกรรมการบริหาร // // // / / X

4.นายสุขุม                      โตการัณยเศรษฐ กรรมการและกรรมการบริหาร // // // / / / /

 5.นายธวัทชัย                  โรจนะโชติกุล กรรมการและกรรมการบริหาร // // // / / / /

6.นางอินทิรา                    สุขะนินทร กรรมการและกรรมการบริหาร // // // / /

7.นางสาวดวงดาว             ชินธรรมมิตร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน
// // // / /

8.นายชลัช                        ชินธรรมมิตร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง/

กรรมการผูจัดการใหญ
// // // / / / / / / / / / /

9.นายสมชาย                    ชินธรรมมิตร กรรมการและกรรมการบริหาร // // // / /

10.นางสาวดวงแข           ชินธรรมมิตร กรรมการและกรรมการบริหาร // // //

11.นายชนะชัย                 ชุ ติมาวรพันธ กรรมการและกรรมการบริหาร // // // / / / / / / // /

12.นายชาตรี                     ชินธรรมมิตร กรรมการ / / /

13.นายสมชาติ                  ชินธรรมมิตร กรรมการและกรรมการกํากับดูแลกิจการ / / /

14.นายธัชพงษ                 ภากรศิริวงศ กรรมการและกรรมการบริหาร // // // /

15.นายตระการ               ชุณหโรจนฤทธ์ิ กรรมการและกรรมการบริหาร // // // / / /

16.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ         บาํเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน/กรรมการกํากับดูแลกิจการ

17.นายสิทธิ                     ลีละเกษมฤกษ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร

ความเส่ียง

18.นายวรภัทร                โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ/กรรมการ

ตรวจสอบ/

19.นางสาวนงลักษณ      พินัยนิติศาสตร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

20.นางอัญชลี                 พิพัฒนเสริญ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกํากับดูแลกิจการ

21.นายธีระ                     สงวนดีกุล รองกรรมการผูจัดการใหญ / /

22.นายพิริยพล               ชินธรรมมิตร รองกรรมการผูจัดการใหญ / / / / /

23.นายโสมนัส โพธิสัตย รองกรรมการผูจัดการใหญ

ช่ือ - นามสกุล บรษัิ ทยอยและบรษัิ ทร วม
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2)  รายชื่อบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทยอย  

1 บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด 

2 บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด 

3 บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 

4 บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซปอรต เทรดด้ิง จํากัด 

5 บริษัท โรงไฟฟานํ้าตาลขอนแกน จํากัด 

6 บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จํากดั 

7 บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนดเทรดดิ้ง จํากัด 

8 บริษัท น้ําตาลสะหวันนะเขด จํากัด 

9 Koh Kong Plantation Co., Ltd. 

10 Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd. 

11 บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส จํากัด 

12 บริษัท คุณชวน จํากัด  

             

 บริษัทรวม  

13 บริษัท ไทยชูการ เทอรมเิน้ิล จํากัด (มหาชน) 

14 บริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

นายชาติชาย  ภูวงษ 

 

การศึกษา:   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต         

  

ประวัติการทํางาน: 2547 -  ปจจุบัน ผูจัดการฝายสํานักตรวจสอบภายใน บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด(มหาชน) 

มปีระสบการณดานตรวจสอบภายใน จาก  บริษัท กรุงไทยพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท  จํากัด 

2546 - 2547  และ  บริษัท ภัทรประกันภัย จํากัด(มหาชน)  2536 - 2544 

 

ประวัติการฝกอบรม: จากสมาคมผูตรวจสอบภายใน แหงประเทศไทย 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพผูตรวจสอบภายในของไทย (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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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินทรัพยสิน 

 

ในป 2565 บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ไดมีการวาจางผูประเมินราคาอิสระใหทําการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน เน่ืองจากบริษัทใชนโยบายการบัญชีการวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม เพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีแทจริงในปจจุบันของสินทรัพย โดยในการประเมิน

ราคาทรัพยสินผูประเมินใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และวิธีคิดรายไดดวยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Income Approach) ทําให

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีมูลคารวม ณ 31 ตุลาคม 2565 จํานวน 6,297 ลานบาท และมีกําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุนสําหรับป 2565 จํานวน 185 ลานบาท  
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หมายเหต ุ: บริษทัเปิดเผยราคาประเมินของทรพัยสิ์น ดงันี 

 

ประเภทและลกัษณะทรพัยส์นิ ราคาประเมนิ 

(ลา้นบาท) 

ชอืผูท้ทีาํหน้าทปีระเมนิราคา ชอืผูค้วบคมุการปฏบิตังิานหรอืผูป้ระเมนิ

หลกั 

วตัถุประสงค ์ วนัทใีนรายงาน 

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน      

- ทดีนิ 4,272 บรษิทั ยเูค แวลเูอชนั แอนด ์

เอเจนซ ีจาํกดั 

นางอุดมศร ี นาทกีาญจนลาภ วฒ.  

นายนท ีตงัตดิธรรม วฒ.  

เพอืสาธารณะ 30 กนัยายน 2565  

      

- อาคาร 2,025 บรษิทั ยเูค แวลเูอชนั แอนด ์

เอเจนซ ีจาํกดั 

นางอุดมศร ี นาทกีาญจนลาภ วฒ.  

นายนท ีตงัตดิธรรม วฒ.  

เพอืสาธารณะ 30 กนัยายน 2565  
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกาํกับดูแลกจิการ และจรรยาบรรณในการ 

ดําเนินธุรกิจ รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และอํานาจหนาที่ของกรรมการชุดยอย 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ   

 บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) (KSL) ไดกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดเีพื่อใหคณะกรรมการผูบริหารและพนักงานทุกคนยึดถอื

เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมให KSL เปนบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ มีการกํากับดูแลกิจการในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใสและ

ตรวจสอบได KSL ไดประกาศหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ KSL และจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพื่อให

คณะกรรมการผูบริหารและพนักงานของ KSL ทุกคนไดรับทราบและถือเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงานโดยคูมือดังกลาวถูกเผยแพรอยูบนระบบเครือขาย อยูบน

เว็บไซตของ KSLGROUP สําหรับรายละเอียดที่เก่ียวของกับการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของ KSL และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ สารถศึกษาไดตามลิ้งคดานลาง 

https://www.kslgroup.com/index.php/th/ 

 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  

      บริษัทมีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนาทั้งป มากกวา 6 ครั้งตอป เพื่อพิจารณาวาระหลักที่ไดกําหนดไวในแตละป อยางไรก็ตาม 

หากมีวาระสําคัญ ประธานคณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมสําหรับวาระสําคัญนั้น ซึ่งจะมีการแจงใหทราบลวงหนาไมนอยไปกวาระยะเวลาที่กฎหมายได

กําหนดไว โดยในป 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจํานวน 7 ครั้ง 

  อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไวโดยอางอิงกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด   พระราชบัญญัติ บริษัท

หลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยและขอบังคบัของบริษัท 

 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการ 

    เดิมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ตอมา คณะกรรมการในการประชุมคร้ังที่ 7/2559-2560 วันที่ 

29 กันยายน พ.ศ. 2560 ไดอนุมัติใหมีและเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการ โดยใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กฎบัตรนี้ไดกําหนดหนาที่ของ

คณะกรรมการที่ไดทบทวนใหสอดคลองกับหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ดังนี้  

   (1) บริหารกิจการโดยสรางคุณคาใหแกบริษัทอยางย่ังยืน กลาวคือ ใหบริษัทมีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรมและรับผิดชอบตอผูมี

สวนไดเสยี ขจัดหรือลดการสรางผลกระทบทางลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ปรับตัวไดตามปจจัยการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

   (2) กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจของกิจการบนพื้นฐานการสรางกิจการอยางยั่งยืน โดยคํานึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และ

กํากับใหการดาํเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ และแผนงานประจําปตอบสนองความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของกิจการ 

    (3) ดูแลใหกิจการมีคณะกรรมการมีองคประกอบและคุณสมบัติที่สอดคลองกับหลักการบริหารกิจการที่ดีที่มีการสรรหาที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ มี

การพัฒนาทักษะและความรูเพื่อการปฏิบัติหนาที่อยางรับผิดชอบ กําหนดใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอยและ

กิจการที่บริษัทไปลงทนุ แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยที่จําเปนและสมควร 

   (4) ดูแลใหบริษัทฯมีกรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสมตอการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายของบริษัท และมีการพัฒนา

ผูบริหารระดับสูงตลอดจนการสืบทอดงานที่เปนระบบ 

   (5) สงเสริมนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

   (6) ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองตอการทําใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทใน

ระยะยาว รวมถึงการปองกันการรั่วไหลของขอมูลสําคัญซึ่งอาจกระทําไดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการความ

ขัดแยงทางผลประโยชนและการทําธุรกรรมที่เก่ียวโยงกัน การตอตานคอรรัปชั่น ชองทางการรับเรื่องรองเรยีนเบาะแสการกระทําทุจริตและคอรรัปชั่น 

(7) ดูแลใหมีการรกัษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการจัดทํารายงานทางการเงนิและการเปดเผยสารสนเทศใหโปรงใสและเปนไปตามกฎหมาย 

 (8) สนับสนุนการมสีวนรวมของผูถือหุนในเรื่องสาํคัญและรักษาสิทธิในการรบัรูขอมูลขาวสารของ  ผูถือหุนผานชองทางที่เหมาะสมและทันเวลา 
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บทบาทหนาที่ทั้ง 8 ประการขางตนสามารถแยกแยะเปนหลักปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติอีกหลายประการ โดยอางอิงถึง “หลักการบริหารกิจการที่ดี: 

หลักปฏิบัติสําหรบัคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยจัดทําขึ้น 

 

อํานาจหนาที่ของกรรมการชุดยอย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการทั้งหมดตองเปนกรรมการอิสระ  โดยในจํานวน

นี้อยางนอยหนึ่งคนตองมีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และสามารถไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ

อีกได แตไมเกินสามวาระติดตอกัน เวนแตคณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรดํารงใหตําแหนงตอไป คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไว

เปนลายลักษณอักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยายความดีความชอบ และการเลิกจางหัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการบริหารความเส่ียงการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได รวมถึงปองกันมิใหเกิดการทุจริต

และคอรรปัชั่น 

4. สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่

เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจางบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคล

ดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม อยางนอยปละ1 ครั้ง  

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ 

เพื่อใหมั่นใจวา รายการดงักลาวสมเหตสุมผลและเปนประโยชนสูงสดุตอบรษิัท 

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและตองประกอบ ดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

     7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงนิของบริษัทฯ 

     7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

     7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

      7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

      7.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

     7.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

    7.7  ความเห็นหรอืขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรบัจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฏบัตร (Charter) 

    7.8 รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรบัผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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9. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุง แกไขภายในเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

      9.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

     9.2  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความ บกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคมุภายใน 

     9.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ

รายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพย  

 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เปนคณะกรรมการชุดเดียวกัน ประกอบดวยกรรมการ ไมนอยกวาสาม

คน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเปนกรรมการอิสระ ที่มีความรู ประสบการณและเชี่ยวชาญ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนมีวาระการดาํรงตําแหนงคราวละสามป และสามารถไดรบัการแตงต้ังเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอีกได แตไมเกินสามวาระ

ติดตอกัน เวนแตคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหดํารงตําแหนงตอไป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีขอบเขตและอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด

ไวเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ขอบเขต อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1. ดานการสรรหา 

(1) กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการ

บริษัทกําหนดไว ทั้งนี้เพื่อความโปรงใสและเพื่อใหแนใจวาจะเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง โดยพิจารณาจากความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ 

รวมถึงความเปนอิสระและการมีเวลามาปฏิบัติหนาที่ของผูที่จะทําหนาที่กรรมการ 

(2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตาํแหนงกรรมการใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้ง

ตอไป ทั้งนี้ใหกําหนดวิธีการสรรหาเปดรับการเสนอชื่อ รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติทางกฎหมายและขอกําหนดหนวยงานทางการ และความยินดีในการมาเปน

กรรมการ 

(3) สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยตางๆ ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อทดแทน

กรรมการที่ครบวาระ 

2. ดานคาตอบแทน 

(1) พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ วิธีการพิจารณาคาตอบแทน ที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและเปนธรรมของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดยอย ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหความเห็นชอบกอนเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

(2) พิจารณาขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงทุกป 

(3) เปดเผยรายชื่อกรรมการ จํานวนครั้งที่เขาประชุม และคาตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ รวมถึงเนื้อหาสรุปของกฎ

บัตรและเกณฑการจายคาตอบแทน 
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

        นโยบายการกํากับดูแลกิจการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวาประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาสามคน โดยประธาน

กรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเปนกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และสามารถ

ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกได แตไมเกินสามวาระติดตอกัน เวนแตคณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรใหดํารงตําแหนงตอไป คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงมีขอบเขตและอํานาจหนาที่เปนลายลักษณอักษรไวในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ขอบเขต อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดนโยบาย เพื่อเสนอตอคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมซึ่งตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่

สําคัญของบริษัท เชน ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการจัดการ ความเสี่ยงดานการลงทุน  ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสยีง

ของกิจการ เปนตน 

2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่

เหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัตติามนโยบายที่กําหนด 

4. ใหขอเสนอแนะในสิ่งที่ตองดาํเนินการปรับปรุงแกไขตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 

4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการวาประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาสามคน โดยประธาน

กรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของทั้งคณะเปนกรรมการอิสระ  กรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดํารงตาํแหนงคราวละสามป และสามารถ

ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการอีกได แตไมเกินสามวาระติดตอกัน เวนแตคณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรใหดํารงตําแหนงตอไป คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการมีขอบเขตและอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวเปนลายลกัษณอักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

ขอบเขต อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายดานอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการ ตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ  

2. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมการ ฝายบรหิาร พนักงาน และผูเกี่ยวของอื่นๆ ใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

3. กํากับดูแลและใหคําแนะนําตลอดจนสรางความรูความเขาใจแกคณะกรรมการและฝายบริหาร ในการปฎิบัติหนาที่เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย 

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการ 

4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฎิบัติการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นที่เหมาะสม  

5. แตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานกํากับดูแลกิจการใหมีอํานาจหนาที่ตามที่เห็นสมควร 

6. ปฎิบัติหนาที่อื่นใดที่เก่ียวของตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

ในป 2564-2565 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีการประชุมรวม 3 คร้ัง ซ่ึงกรรมการเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 100 เปนการประชุมเพ่ือ

ปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และไดรายงานผลการประชุมใหคณะกรรมการบริษัททราบทุก

คร้ัง โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดแูลกจิการ, นโยบายความรับผดิชอบตอสังคม และ ทบทวนจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

 พิจารณาทบทวนการดาํเนินการของบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎเกณฑและแนวปฏบัิติท่ีดี ซ่ึงรวมถึงการให

สิทธิผูถือหุนเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชมุและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 

 พิจารณาติดตามการดาํเนินการของบริษัทฯใหสอดคลองกับหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 และนโยบายการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ 

 พิจารณาติดตามและรับทราบรายงานกิจกรรมการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และการจัดเตรียมเอกสารย่ืนตอการรับรอง 

CAC สมัยท่ี 3 เสมือนการย่ืนจริง (Re – Run) เน่ืองจากบริษัทฯ จะตองย่ืนเอกสารตออายุการรับรองสมัยท่ี 3 ในเดือนกันยายน 2565 สํานักบริหาร

ความเสี่ยงและสํานักตรวจสอบภายในจึงไดบรรจุรายการที่ตองดําเนินการไวในแผนกิจกรรมประจําป 2564/2565 และเมื่อประมวลผลการประเมิน

ความเส่ียงดานทุจริตคอรรัปชั่น และ Working Paper เรียบรอยแลว จะนําเสนอยังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการใหทราบอีกคร้ัง กอนนําเอกสารย่ืน

ตออายุการรับรอง  

 พิจารณาทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล 

 พิจารณาวันประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประจําป 2566 

 รับทราบแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท (PDPA) เน่ืองดวยกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท (PDPA) 

มีผลบังคับใชในวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 และมีขอควรตระหนักเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของกรรมการ โดยกรรมการ

สามารถเปดเผยหรือใชขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นท่ีตนเองรับรูมาไดภายใตตามวัตถุประสงคที่บริษัทไดแจงใหกับเจาของขอมูลทราบหรือตามที่

กฎหมายกําหนดไวเทาน้ัน หากกรรมการนําขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอ่ืนไปใชหรือเปดเผยใหกับบุคคลภายนอกทราบ โดยไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่

บริษัทไดแจงใหกับเจาของขอมูลทราบ หรือปราศจากความยินยอม หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดอาจสงผลใหบริษัท และ/หรือ กรรมการผูมีอํานาจ

กระทําการแทนบริษัท ถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายได โดยอาจถูกโทษทางแพง, อาญา และทางปกครอง  

 รับทราบรายงานการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ 4 พ.ศ 2565) 

 รับทราบการท่ีบริษัทฯไดรับการประเมินในระดับดีเลิศจากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําป 2564 ตลอดจนขอเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจําป 2564 จดัโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย และใหขอเสนอแนะการปรับปรุงแกบริษัทฯ 

 รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือประจําป 2565 เปนรอยละ 100  

 

 

 

            

  (นายวรภัทร โตธนะเกษม) 

                                                                          ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

 



                                                                        รายงานประจําป 2565 :  บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 

56-1 One Report 

257 

 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ และเปาหมายที่ตั้งไว ดังนั้น เพื่อสรางความ

เชื่อมั่นและความนาเชื่อถือแกผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียในการดําเนินงานของบริษัท จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ธุรกิจเปนอยางดีทําหนาที่ในการกําหนด และทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ในป 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมกีารประชุมรวมทั้งสิ้นจํานวน 5 ครั้ง โดยสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ได ดังนี้ 

1. พิจารณาและทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึงทบทวนแผนกล

ยุทธและเปาหมายขององคกร ภายใตสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. ทบทวนเกณฑประเมินความเสี่ยงและพิจารณาใหความเห็นชอบรายการความเสี่ยงระดับองคกร (Corporate Risk) และแผนบริหารความเสี่ยงประจําป 

2565 ภายใตกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) โดยกําหนดใหมีการควบคุมหรือบรรเทา (Migration Plan) ที่เปนรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได

จริง เพื่อชวยบรรเทาผลกระทบจากความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นได 

3. ทบทวนบทบาทหนาที่ของคณะทํางานดานการบริหารความเสี่ยง โดยจัดใหมีการอบรม การประเมิน และวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยางเปนระบบ 

ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร และทําใหมั่นใจวาการสํารวจความเสี่ยงไดครอบคลุมทุก

ขั้นตอนของการดําเนินงาน 

4. พิจารณากลั่นกรองและใหขอคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวของกับการลงทุนขนาดใหญ โดยมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงอยางเขมงวด ตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับขอดีขอเสียของการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อใหการลงทุนคุมคากับตนทุน คาเสียโอกาส เหมาะสมกับบริบททาง

ธุรกิจและสอดคลองกับทิศทางของกลยุทธอยางรอบคอบ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

5. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกไตรมาส โดยกําหนดใหมีตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเฝาระวัง และใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารในการปรับปรุง

การบริหารจัดการ โดยนําความเส่ียงองคกรมาพิจารณาเปนสวนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธและกําหนดเปาหมาย 

6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางสม่ําเสมอ 

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมุงมั่นรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถบริหาร

ความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิผล เหมาะสม และควบคมุใหอยูในระดับที่ยอมรับได และสามารถสนับสนุนการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่ตั้งไวไดอยางย่ังยืนในระยะ

ยาวภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  

 

 

(ดร. นงลกัษณ  พินัยนิติศาสตร) 

      ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรยีน ทานผูถือหุน 

              คณะกรรมการตรวจสอบไดรบัการแตงต้ังขึ้นตามมติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน   ในรอบป 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการสอบทานความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายใน ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงนิและการบริหาร การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวของของบริษัทฯ ทั้งนี้การเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานมีดังน้ี 

         ชื่อ-สกุล    ตําแหนง                        จํานวนครั้งที่รวมประชุม 

1. นายสิทธ ิลีละเกษมฤกษ           ประธานกรรมการตรวจสอบ   5/5 

2. ศาสตราจารย ดร. วรภัทร โตธนะเกษม  กรรมการ  5/5 

3. ดร.นงลักษณ  พินัยนิติศาสตร  กรรมการ  5/5 

4. รองศาสตราจารยอัญชลี พิพัฒนเสริญ    กรรมการ  5/5   

 

         กรรมการทั้ง 4 ทานเปนผูมีความรูความชํานาญ และประสบการณดานบัญชี ดานการเงนิ ดานกฎหมายและดานธุรกิจเปนอยางดี ทั้งน้ี นายสิทธิ ลีละ

เกษมฤกษ และรองศาสตราจารย อัญชลี พิพัฒนเสริญ เปนบุคคลที่มีความรูและประสบการณในดานการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน กรรมการ

ตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ที่จะสามารถปฏิบัตหินาที่ตางๆของคณะกรรมการตรวจสอบสอบเปนอยางดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให

ความสําคัญกับการสอบทานรายงานทางการเงนิ รายการที่เก่ียวของกัน และงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งสงเสริมและผลักดันใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่

ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง การดูแลรกัษาทรัพยสินและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยในป 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัตหินาที่ที่สําคัญ ดังน้ี 

1.  สอบทานรายงานทางการเงิน    

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลที่สําคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2565 ของบริษัทน้ําตาลขอนแกนจํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย มีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ฝายบริหารและสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่

สําคัญ การเปดเผยขอมูลประกอบงบการเงนิ ขอสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงนิของผูสอบบัญชี รวมทั้งมีวาระการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดย

ไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางเปนอิสระในการแสดงความเห็น การไดรบัขอมูลและตรวจสอบขอมูลที่สําคัญ

ในการจัดทํางบการเงินโดยไมมีขอจํากัด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินไดแสดงรายการถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ เปดเผยขอมูลสําคัญ

อยางเพียงพอเปนไปตามขอกําหนดกฎหมายและมาตรฐานบัญชี ไมพบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเปนสาระสําคัญตองบการเงินและเปนประโยชนตอนักลงทุน

และผูใชงบการเงิน 

 

2.  สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแยงทางผลประโยชน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบรษิัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นวารายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุมบริษัทฯ เปนการดําเนินการตามเงื่อนไขทางการคาปกติทั่วไป ไมมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน มีความเปนธรรม 

สมเหตุสมผล เปนประโยชนสูงสดุตอบริษัทฯ และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวนตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ 
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3.  สอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ด ีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

    คณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทโดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําหนาที่ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการใหเปนไปตามนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งใหคําปรึกษา และทั้งนี้บริษัทฯไดจัดใหมีระบบรับเรื่องรองเรียน เพื่อเปนชองทางใหพนักงาน ลูกคา 

และผูมีสวนไดเสีย สามารถแจงขอมูลหรือเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต การประพฤติมิชอบหรือการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ และมีหนวยงานรับผิดชอบในการ

จัดการขอรองเรียนดังกลาวใหเปนไปอยางเหมาะสมและโปรงใส  

 บริษัทฯ ไดรบัประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Recertification) คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดใหความสําคัญดานการกํากับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่น โดยมอบหมายใหสํานักตรวจสอบภายในมีหนาที่สอบทานการปฏิบัติ

ตามคูมือนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรปัชั่นของบริษัทฯ เสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการปฏิบัติงาน

มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส และไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดตอกฎหมายและ

ขอกําหนดใดๆ 

 

4.   สอบทานการบริหารความเสีย่ง  

             คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มี

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีการพิจารณาสอบทานเกณฑประเมินความเสี่ยงระดับองคกร ตามแนว COSO-ERM 

และติดตามการดําเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณหรือสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใชในการประเมินปจจัยเสี่ยงที่

อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   

โดยบริษัทฯจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทําหนาที่กําหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ

ติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมอยางมี

ประสิทธิภาพ เพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธของบริษัทฯ รวมถึงสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและสถานการณตางๆ ทั้งจากภายในและ

ภายนอกบริษัทฯ 

 

5.   สอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในมี

ความเหมาะสม และมีประสิทธิผล เปนไปอยางมีอิสระ โดยใหความเห็นชอบตอแผนการตรวจสอบประจําปที่จัดทําขึ้นตามความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งใช

หลักเกณฑตามฐานความเสี่ยง (Risk-based) รวมถึงพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยใช “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุ

ภายใน” ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยกําหนดขึ้น เสนอคณะกรรมการบริษัทกอนเปดเผยไวในรายงานประจําป  

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและติดตามผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายในเปนประจําทุกไตรมาส เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของ

หนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบที่อนุมัติและตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจ โดยไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญอันอาจจะกระทบตอการดําเนิน

กิจการของบริษัทฯ 

 

6. การพจิารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาบริการสอบบัญชี โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขอบเขต ประสบการณ 

ความรูความสามารถ คุณภาพงาน ความนาเชื่อถือ และความเปนอิสระของผูสอบบัญชีในรอบบัญชีที่ผานมา รวมทั้งขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหมั่นใจ

วาผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระในการปฏิบัตงิานอยางแทจริง  
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ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ในรอบระยะเวลา

บัญชีปที่ผานมา พรอมทั้งพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับปการเงินพ.ศ. 2565-2566 ที่เสนอมา โดยเห็นวาผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาเปนที่นา

พอใจ ผูสอบบัญชีมีความรูความสามารถ ประสบการณและมีความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบ

บัญชี มีความเปนอิสระ และสงมอบงานตรงตามเวลาอยางสม่ําเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอขออนุมัติตอที่

ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และไดรับคาบริการสอบบัญชีตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจจสอบไดปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชความรู 

ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ ตลอดจนใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย

อยางเทาเทียมกัน รายงานขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอง เชื่อถือได สอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯมีการปฏิบัติงานที่

สอดคลองตามกฎหมาย ขอผูกพันตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล รวมถึงมีระบบ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจ 

 

 

 

 

 

                                          (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ) 

                        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

1. พลตํารวจเอกบุญเพ็ญ  บําเพ็ญบุญ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3. นางสาวนงลักษณ  พินัยนิติศาสตร กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (NRC) มีหนาท่ีสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ท่ีไดรับมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทบทวนโครงสราง 

ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ท้ังยังรวมกําหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และทําหนาท่ีพิจารณา

คาตอบแทนของกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยในระหวางป 2564-2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดมีการ

ประชุมรวม 4 คร้ัง มีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 

1. พิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกรรมการที่ลาออกกอนครบวาระ โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ 

นอกจากนี้ยังคํานึงถึงความหลากหลายและขนาดของคณะกรรมการ และจัดทําตารางความรูความชํานาญ เฉพาะดานของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) 

เปนขอมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ    

2. พิจารณาการกําหนดคาตอบแทนและเงินรางวัลของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย โดยไดดําเนนิการสํารวจคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด

ยอย ซ่ึงพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนขอมูลเปรียบเทียบกับบริษัทช้ันนําในตลาดหลักทรัพย และใน

กลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน รวมท้ังผลสํารวจคาตอบแทนกรรมการของสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD) 

รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯในภาพรวม จึงมมีติใหกําหนดคาตอบแทนและเงินรางวัลกรรมการตามหลักเกณฑเดิมตอไปอีก 1 ป   

3. กําหนดและนําเสนอ “แผนการอบรมและพัฒนากรรมการ”  

4. พิจารณาทบทวน “แผนการสืบทอดตําแหนงและผลงานของผูบริหารระดับสูง”  ใหเปนไปตามเปาหมายขององคกร 

5. ติดตามผลการดําเนินงานและความคืบหนาของเปาหมายองคกร ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย  

6. กําหนด “แผนงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจําป” 

 7. การประเมนิคณุสมบัติ ของ กรรมการ และ กรรมการชุดยอย   

กลาวโดยสรุปผลการดําเนินการในรอบปท่ีผานมา  แผนงานของคณะกรรมการสรรหาฯ  ไดมีการประชุมเพ่ือติดตามงานในหนาท่ีรับผิดชอบหลักๆ ท่ีกฎ

บัตรไดกําหนดไวไดครบถวน   

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2565   มีคณะกรรมการบริษัทรวมท้ังสิ้น 20 คน  ประกอบดวย  กรรมการอิสระ 6 ทาน*(เนื่องจากมีกรรมการอิสระ 1 ทาน

ลาออก จึงยังอยูในขั้นตอนการสรรหากรรมการอิสระมาทดแทนอีก 1 ทาน) กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารบริษัท   4 ทาน กรรมการท่ีเปนผูบริหารบริษัท 10 

ทาน ตามองคประกอบน้ี จึงไดพิจารณาแลวเห็นวามีความเหมาะสม สําหรับคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการชุดยอย ที่แสดงไวใน

หัวขอคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารน้ัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดประเมินวามีความเหมาะสมแลว ท้ังน้ี คาตอบแทน 

ดงักลาวไดผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

    

 

 

 

 

            (พลตํารวจเอกบุญเพ็ญ  บําเพ็ญบุญ)  

                   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  


