
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น ้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 งบก าไรขาดทุนรวม
และเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท  
น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 
31 ตุลาคม 2560 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
ส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 

โดยท่ีมิใช่เป็นการแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 บริษทัและ
บริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง “เกษตรกรรม” มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี 
1 พฤศจิกายน 2559 และได้ท าการปรับปรุงยอ้นหลงัตวัเลขเปรียบเทียบให้เป็นไปตามนโยบายการบญัชีใหม่
ดงักล่าวแลว้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพือ่ตอบสนอง 
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและก าไร
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ควบรวมกจิการ  
ผูบ้ริหารของบริษทัวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงเกิด
จากการควบรวมกิจการระหว่างบริษทัย่อยแห่งหน่ึงของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560  โดยใชดุ้ลยพินิจ.
ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวโดยก าหนด
ข้อสมมติท่ีส าคัญเก่ียวกับการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
รวมถึงปริมาณและราคาขายสินคา้ในอนาคต ตน้ทุนการผลิต
และด าเนินงาน อตัราการเติบโตระยะยาว และอตัราถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัของเงินทุน (อตัราคิดลด) ของแต่ละบริษทัยอ่ย
ของบริษทัร่วมนั้น และบนัทึกส่วนต่างระหว่างมูลค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยก่อนการควบรวมกิจการและมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงเกิดจากการควบรวมกิจการ
เป็นก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 
 

ขา้พเจา้พิจารณาว่ารายการท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการบนัทึกก าไรจากการขาย
เงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงเกิดจากการควบรวมกิจการน้ี 
เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ เน่ืองจากความ
มีสาระส าคญัและความซบัซอ้นในการประมาณมูลค่ายติุธรรม
ดงักล่าวจากดุลยพินิจของผูบ้ริหาร  
 

ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3.6 ขอ้ 4 และขอ้ 11 

 
 
 
วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญั รวมถึง 
 อ่านและท าความเขา้ใจต่อสญัญาการควบรวมกิจการ 
เพื่อพิจารณาเง่ือนไขของการควบรวมกิจการ และ
อ านาจในการควบคุมภายหลงัการควบคุมกิจการ  

 ท าความเขา้ใจและประเมินวิธีการท่ีผูบ้ริหารของ
บริษทัใชใ้นการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
การบันทึกก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
ซ่ึงรวมถึงการทดสอบและประเมินความเหมาะสม
ของสมมติฐานหลกัท่ีส าคญั ซ่ึงไดแ้ก่ 
- ขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าแผนและการคาดการณ์
กระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละบริษทัย่อยของ
บริษทัร่วม โดยการท าความเขา้ใจในกระบวนการท่ี
ท าใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขดงักล่าว เปรียบเทียบขอ้สมมติ
ดังกล่าวกับแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายในของ
กลุ่มบริษทั และเปรียบเทียบประมาณการกระแส
เงินสดในอดีตกับผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
รวมถึงเปรียบเทียบอตัราการเติบโตระยะยาวของแต่
ละบริษทักับการคาดการณ์ของภาคเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

- อตัราคิดลด โดยประเมินความเหมาะสมของอตัรา
คิดลดโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนถวัเฉล่ียของเงินทุน
และขอ้มูลอ่ืนของบริษทักบับริษทัอ่ืนท่ีเปรียบเทียบ
กนัได ้

 ประเมินความเหมาะสมของมูลค่าเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
รวมทั้งความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพือ่ตอบสนอง 
การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศในงบ
เฉพาะกิจการและการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของ
บริษัทย่อยในต่างประเทศดงักล่าวในงบการเงนิรวม 
เน่ืองจากบริษัทย่อยในต่างประเทศจ านวน 3 แห่งมีผล
ขาดทุนสุทธิต่อเน่ืองและมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก ณ 
วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัไดพิ้จารณาวา่
เป็นขอ้บ่งช้ีถึงการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยใน
ต่างประเทศในงบการเงินเฉพาะกิจการและการดอ้ยค่าของ
อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัย่อยในต่างประเทศดงักล่าว
ในงบการเงินรวม จึงไดป้ระมาณมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท และของอาคารและ
อุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยเพ่ือพิจารณาผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
ซ่ึงมูลค่าท่ีจะได้รับคืนประมาณข้ึนจากจ านวนท่ีสูงกว่าของ
มูลค่าจากการใชก้บัมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการจ าหน่ายของ
สินทรัพย ์โดย 
- มูลค่าจากการใช้ประมาณโดยใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร
เก่ียวกับข้อสมมติ ท่ีส าคัญในการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงาน รวมถึงปริมาณและราคาขายในอนาคต ตน้ทุนการ
ผลิตและด าเนินงาน อตัราการเติบโตระยะยาว และอตัราถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของเงินทุน (อตัราคิดลด) ของบริษทัยอ่ย  

- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยป์ระมาณโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตน้ทุนในการ
จ าหน่ายสินทรัพยป์ระมาณข้ึนโดยผูบ้ริหารของบริษทั 

 

ขา้พเจา้พิจารณาวา่ การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอ้
สมมติท่ีส าคญัเพ่ือประมาณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการและการ
ดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในงบ
การเงินรวม เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบบริษทั เน่ืองจาก
ความมีสาระส าคญัและความซับซ้อนในการประมาณมูลค่า  
ท่ีจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทของบริษัทและของ
อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยนั้น 
  

ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับเงินลงทุนและการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.6 และขอ้ 12 

 
 
 
วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญั รวมถึง 
 ท าความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของขอ้
บ่งช้ีถึงการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบ
การเงินเฉพาะกิจการและการดอ้ยค่าของอาคารและ
อุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในงบการเงินรวม  

 ท าความเขา้ใจและประเมินวิธีการท่ีผูบ้ริหารของ
บริษัทใช้ในการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย  
รวมถึงการทดสอบและประเมินความเหมาะสมของ
สมมติฐานหลกัท่ีส าคญั ซ่ึงไดแ้ก่ 
- ขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าแผนและการคาดการณ์
กระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละบริษทัย่อย โดย
การท าความเขา้ใจในกระบวนการท่ีท าให้ไดม้าซ่ึง
ตวัเลขดงักล่าว เปรียบเทียบขอ้สมมติดังกล่าวกับ
แหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท 
และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีต
กับผลการด า เ นินงานท่ี เ กิด ข้ึนจริ ง  รวมถึ ง
เปรียบเทียบอตัราการเติบโตระยะยาวของแต่ละ
บริษัทกับการคาดการณ์ของภาคเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

- อตัราคิดลด โดยประเมินความเหมาะสมของอตัรา
คิดลดโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนถวัเฉล่ียของเงินทุน
และขอ้มูลอ่ืนของบริษทักบับริษทัอ่ืนท่ีเปรียบเทียบ
กนัได ้

 ทดสอบและประเมินรายงานของผูป้ระเมินราคา
อิสระซ่ึงได้แก่การประเมินความรู้ ความสามารถ
และความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินอิสระภายนอก 
และประเมินวิธีการท่ีใช้และความเหมาะสมของ
สมมติฐานหลกัท่ีส าคญัท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า
อาคารและอุปกรณ์ 

 ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอืน่ 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงคาดวา่
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม ่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตาม
ความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ
ท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
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 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน 
หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้   

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบ
การควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 นิติ  จึงนิจนิรันดร์ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน

2560 2559 2558 2560 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.2 153,003,915        82,310,755          168,021,065        11,894,182          20,856,186          42,206,281          

เงินลงทุนชัว่คราว 23,760                2,724,766            6,839,374            -                  -                  -                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 1,291,592,694     1,407,276,153     2,119,293,957     880,893,530        980,114,240        2,395,815,409     

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 8 1,569,258,589     1,273,097,453     1,096,635,110     5,373,550,020     2,484,005,635     1,784,395,560     

สินคา้คงเหลือ 9 3,099,981,854     2,551,548,641     3,393,616,627     1,884,927,836     1,298,017,899     2,192,591,140     

สินทรัพยชี์วภาพ 10 111,894,503        250,734,092        341,564,070        5,853,825            11,502,090          14,555,872          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 63,932,416          84,752,393          91,550,865          46,062,046          45,495,595          46,749,922          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 6,289,687,731     5,652,444,253     7,217,521,068     8,203,181,439     4,839,991,645     6,476,314,184     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 และ 11 3,746,845,314     386,600,371        356,860,049        3,381,614,766     136,747,288        194,147,191        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 และ 12 -                  -                  -                  4,775,811,396     5,786,096,202     6,060,380,805     

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 405,335,197        370,795,300        373,504,062        398,174,055        370,324,775        370,324,775        

เงินให้กูย้มืระยะยาว 14 393,199,212        358,063,846        480,477,523        1,404,914,760     4,395,437,803     4,409,737,929     

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 4,917,206,835     4,496,183,778     3,354,562,730     1,544,915,482     1,499,684,003     1,013,557,788     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 26,354,311,858   26,185,988,447   24,934,213,098   9,203,863,790     7,947,679,169     7,463,493,638     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 48,146,718          46,275,784          47,683,415          37,040,499          34,016,422          36,109,081          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22.2 13,213,508          2,830,109            9,939,697            -                  -                  -                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 822,774,936        875,649,203        742,293,886        26,963,991          7,597,329            6,193,878            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 36,701,033,578   32,722,386,838   30,299,534,460   20,773,298,739   20,177,582,991   19,553,945,085   

รวมสินทรัพย์ 42,990,721,309   38,374,831,091   37,517,055,528   28,976,480,178   25,017,574,636   26,030,259,269   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจกิายน 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจกิายน

2560 2559 2558 2560 2559 2558

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 8,508,780,110     3,757,025,777     4,188,897,059     4,260,785,360     1,108,000,000     935,001,787        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 1,595,348,418     1,711,609,813     1,168,663,324     1,101,787,294     905,766,039        695,977,401        

ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 20 2,998,989,350     2,999,307,425     999,908,704        2,998,989,350     2,999,307,425     999,908,704        

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 21 1,623,833,330     2,011,633,330     1,511,593,330     1,223,833,330     1,205,833,330     705,833,330        

เงินกูย้มืระยะสั้น 6.1 5,000,000            6,900,000            6,100,000            545,200,000        482,900,000        1,265,100,000     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 30,393,276          25,325,610          59,596,131          -                  - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 55,952,915          78,797,513          93,307,260          11,967,980          12,846,457          22,642,763          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 14,818,297,399   10,590,599,468   8,028,065,808     10,142,563,314   6,714,653,251     4,624,463,985     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หุ้นกูร้ะยะยาว 20 6,494,445,369     6,993,762,810     9,989,250,923     6,494,445,369     6,993,762,810     9,989,250,923     

เงินกูย้มืระยะยาว 21 2,032,000,000     3,055,833,330     4,517,466,660     1,980,000,000     2,203,833,330     2,859,666,660     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22.3 1,190,006,596     739,563,386        247,190,427        477,892,053        148,274,515        64,697,497          

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 23 264,742,366        261,286,846        217,435,891        112,075,741        107,426,505        91,774,405          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 98,997,867          83,354,128          75,332,319          41,650,302          29,186,820          27,577,630          

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,080,192,198   11,133,800,500   15,046,676,220   9,106,063,465     9,482,483,980     13,032,967,115   

รวมหนีสิ้น 24,898,489,597   21,724,399,968   23,074,742,028   19,248,626,779   16,197,137,231   17,657,431,100   

หน่วย : บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



หมายเหตุ

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจกิายน 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจกิายน

2560 2559 2558 2560 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

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

หุ้นสามญั  4,009,312,522 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 2,004,656,261     2,004,656,261     

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

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

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

หุ้นสามญั  4,009,312,407 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ช าระครบแลว้ 2,004,656,204     2,004,656,204     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,946,439,199     2,946,439,199     2,946,439,199     2,946,439,199     2,946,439,199     2,946,439,199     

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 220,512,200        220,512,200        200,466,000        220,512,200        220,512,200        200,466,000        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,584,282,739   9,004,709,766     7,973,535,203     3,554,072,983     2,668,936,413     2,848,046,491     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,693,639,643     1,789,332,672     866,269,876        801,712,707        779,433,283        373,220,275        

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 17,649,990,091   16,166,110,147   13,991,366,482   9,727,853,399     8,820,437,405     8,372,828,169     

442,241,621        484,320,976        450,947,018        -                  -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,092,231,712   16,650,431,123   14,442,313,500   9,727,853,399     8,820,437,405     8,372,828,169     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 42,990,721,309   38,374,831,091   37,517,055,528   28,976,480,178   25,017,574,636   26,030,259,269   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 15,370,900,452    16,744,461,945   8,207,641,053   9,721,413,840  

รายไดจ้ากการให้บริการ 252,449,270         166,710,882        208,439,489      142,929,351     

15,623,349,722    16,911,172,827   8,416,080,542   9,864,343,191  

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ

ตน้ทุนขาย (13,073,456,018)   (13,143,499,906)  (7,834,331,662)  (8,277,323,350) 

ตน้ทุนการให้บริการ (106,560,355)        (135,214,452)       (146,712,874)    (83,564,185)     

(13,180,016,373)   (13,278,714,358)  (7,981,044,536)  (8,360,887,535) 

ก าไรขั้นตน้ 2,443,333,349      3,632,458,469     435,036,006      1,503,455,656  

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ (19,757,776)          21,260,048          266,283             91,086,897       

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 426,259,308         1,138,275,998     45,168,135        486,106,848     

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 53,166,005           37,226,250          (74,887,354)      (7,826,894)       

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,370,353,122      - 2,634,597,274   -

รายไดอ่ื้น 565,950,362         301,103,361        527,808,174      640,414,395     

คา่ใชจ่้ายในการขาย (1,519,292,072)     (1,691,459,467)    (625,689,048)    (811,426,011)    

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (837,028,671)        (757,925,496)       (342,478,318)    (319,814,677)    

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 6.2 (147,141,807)        (141,312,434)       (50,507,750)      (48,566,150)     

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (400,299,205)    (744,534,596)    

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (222,645,523)        (75,747,704)         - (16,782,135)     

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (54,383,398)          - (6,053,835)        -

ตน้ทุนทางการเงิน (668,129,437)        (709,982,998)       (514,185,853)    (551,698,388)    

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 120,914,119         56,881,078          - -

ก าไรก่อน (คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 2,511,597,581      1,810,777,105     1,628,774,509   220,414,945     

(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 22.1 (559,852,032)        (370,517,011)       (316,791,055)    13,873,224       

ก าไรส าหรับปี  1,951,745,549      1,440,260,094     1,311,983,454   234,288,169     

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,970,395,073      1,426,152,258     1,311,983,454   234,288,169     

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (18,649,524)          14,107,836          - -

1,951,745,549      1,440,260,094     1,311,983,454   234,288,169     

ก าไรต่อหุ้น 28

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.447                    0.323                   0.297                0.053               

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



2560 2559 2560 2559

ก าไรส าหรับปี 1,951,745,549    1,440,260,094    1,311,983,454    234,288,169       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น : 

รายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (119,980,669)      (23,408,245)        - -

การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี 22,279,424         - 22,279,424         -

(97,701,245)        (23,408,245)        22,279,424         -

รายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลคา่สินทรัพยใ์หม่ - สุทธิจากภาษี (4,090,286)          1,059,868,715    - 452,466,717       

ก าไร (ขาดทุน) ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี 32,869,813         (44,304,844)        14,176,358         (16,412,041)        

28,779,527         1,015,563,871    14,176,358         436,054,676       

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (68,921,718)        992,155,626       36,455,782         436,054,676       

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,882,823,831    2,432,415,720    1,348,439,236    670,342,845       

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,924,903,186    2,397,477,274    1,348,439,236    670,342,845       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (42,079,355)        34,938,446         - -

1,882,823,831    2,432,415,720    1,348,439,236    670,342,845       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



หน่วย : บาท

หมายเหตุ รวม

ส่วนเกนิ รวม ส่วนของ

มูลค่าหุ้น ยังไม่ได้ รวม ส่วนของ ผู้ถอืหุ้น

สามัญ จัดสรร องค์ประกอบอืน่ ผู้ถอืหุ้น

ของส่วนของ บริษทัใหญ่

ผู้ถอืหุ้น

บริษทัย่อย

"ปรับปรุงใหม่"

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ตุลาคม 2559

2,004,656,204   2,946,439,199  200,466,000  7,150,166,442  59,182,588    (136,843) 1,396,271,914  (264,043,132) (83,641,192) 1,107,633,335   13,409,361,180   2,079,122,596  15,488,483,776   

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

และการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ส าหรับ

- อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - - 834,325,153     - - (190,722,232) - - (190,722,232) 643,602,921        9,461,361         653,064,282        

- สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ชด้  าเนินงานส าหรับท่ีดิน - - - 7,059,707          - - 110,958,836     - - 110,958,836      118,018,543        5,636,323         123,654,866        

- งบการเงินรวม - - - (18,016,099) - 136,843         (134,651,519) 767,265           (27,852,652) (161,600,063) (179,616,162) (1,643,273,262) (1,822,889,424)

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 - หลงัรายการปรับปรุง 2,004,656,204   2,946,439,199  200,466,000  7,973,535,203 59,182,588    -             1,181,856,999  (263,275,867) (111,493,844) 866,269,876      13,991,366,482   450,947,018     14,442,313,500   

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี

- จ่ายเงินปันผล 24 - - - (222,733,609) - - - - - - (222,733,609) (1,564,488) (224,298,097)

- จ่ายหุน้ปันผล 24 200,460,106      - - (200,460,106) - - - - - - - - -

- ส ารองตามกฎหมาย 24 - - 20,046,200    (20,046,200) - - - - - - - - -

- โอนก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ - - - 91,375,108       - - (91,375,108) - - (91,375,108) - - -

- ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - - - (43,112,888) - - - - - - (43,112,888) (1,191,956) (44,304,844)

- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 1,426,152,258  (18,731,989) - 1,033,169,893  - - 1,014,437,904   2,440,590,162     36,130,402       2,476,720,564     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2559 2,205,116,310   2,946,439,199  220,512,200  9,004,709,766  40,450,599    - 2,123,651,784  (263,275,867) (111,493,844) 1,789,332,672   16,166,110,147   484,320,976     16,650,431,123   

ถอืหุ้นใน

งบการเงนิ ควบคุมเดยีวกนั

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2560

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่ ส่วนได้เสีย

ผลขาดทุนจาก

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม

จากการแปลงค่า เงนิลงทุนเผือ่ขาย สินทรัพย์ ภายใต้การ

ทีไ่ม่มี

และช าระแล้ว จัดสรรแล้ว ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ผลขาดทุนจาก อ านาจ

ผลก าไร (ขาดทุน) ผลก าไร (ขาดทุน) การปรับโครงสร้าง การเปลีย่นแปลง

ทุนทีอ่อก ก าไรสะสม องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น

ควบคุม

สัดส่วนการ

ทุนส ารอง ผลต่างของ

ตามกฎหมาย อตัราแลกเปลีย่น จากการวดัมูลค่า จากการตีราคา ภายในกจิการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ รวม

ส่วนเกนิ รวม ส่วนของ

มูลค่าหุ้น ยังไม่ได้ รวม ส่วนของ ผู้ถอืหุ้น

สามัญ จัดสรร ผลก าไร (ขาดทุน) องค์ประกอบอืน่ ผู้ถอืหุ้น

จากการวดัมูลค่า ของส่วนของ บริษทัใหญ่

เงนิลงทุนเผือ่ขาย ผู้ถอืหุ้น

บริษทัย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ตุลาคม 2560

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 2,205,116,310   2,946,439,199 220,512,200  9,004,709,766    40,450,599    - 2,123,651,784 (263,275,867) (111,493,844) 1,789,332,672 16,166,110,147  484,320,976  16,650,431,123     

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี

- จ่ายเงินปันผล 24 -                 -                - (441,023,242) - - - - - - (441,023,242) - (441,023,242)

- โอนก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ -                 -                - 18,286,252          - - (21,976,099) - - (21,976,099) (3,689,847) (400,439) (4,090,286)

- ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์

     ประกนัภยัท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -                 -                - 31,914,890          - - - - - - 31,914,890         954,923          32,869,813            

- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                 -                - 1,970,395,073    (95,996,354) 22,279,424       - - - (73,716,930) 1,896,678,143    (42,633,839) 1,854,044,304       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2560 2,205,116,310   2,946,439,199 220,512,200 10,584,282,739  (55,545,755) 22,279,424       2,101,675,685 (263,275,867) (111,493,844) 1,693,639,643 17,649,990,091  442,241,621  18,092,231,712     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จากการแปลงค่า สินทรัพย์ ภายใต้การ ถอืหุ้นใน

งบการเงนิ ควบคุมเดยีวกนั

ควบคุม

ตามกฎหมาย อตัราแลกเปลีย่น จากการตีราคา ภายในกจิการ สัดส่วนการ

ทุนส ารอง ผลต่างของ ผลก าไร (ขาดทุน) การปรับโครงสร้าง การเปลีย่นแปลง

ทุนทีอ่อก ก าไรสะสม องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น ทีไ่ม่มี

และช าระแล้ว จัดสรรแล้ว ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ผลขาดทุนจาก ผลขาดทุนจาก อ านาจ

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2560

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่ ส่วนได้เสีย



หมายเหตุ ส่วนเกิน รวม

มูลค่าหุ้น ยังไม่ได้จัดสรร ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ รวม ส่วนของ

สามัญ ผลก าไร องค์ประกอบอืน่ ผู้ถือหุ้น

จากการตรีาคา ของส่วนของ

สินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

"ปรับปรุงใหม่"

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2559

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 2,004,656,204          2,946,439,199     200,466,000        2,250,746,494      517,481,506             517,481,506           7,919,789,403        

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

- อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                      -                 -                 591,745,585         (146,830,279) (146,830,279) 444,915,306           

- สินทรัพยท่ี์ยงัไมไ่ดใ้ชด้  าเนินงานส าหรับท่ีดิน -                      -                 -                 5,554,412             2,569,048                 2,569,048               8,123,460               

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 - หลงัรายการปรับปรุง 2,004,656,204          2,946,439,199     200,466,000        2,848,046,491      373,220,275             373,220,275           8,372,828,169        

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

- จ่ายเงินปันผล 24 -                      -                 -                 (222,733,609) -                      -                    (222,733,609)

- จ่ายหุ้นปันผล 24 200,460,106             -                 -                 (200,460,106) -                      -                    -                    

- ส ารองตามกฎหมาย 24 -                      -                 20,046,200          (20,046,200) -                      -                    -                    

- โอนก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ -                      -                 -                 46,253,709 (46,253,709) (46,253,709) -                    

- ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง -                      -                 -                 (16,412,041) -                      -                    (16,412,041)

- ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                      -                 -                 234,288,169 452,466,717             452,466,717           686,754,886

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2559 2,205,116,310          2,946,439,199     220,512,200        2,668,936,413      779,433,283             779,433,283           8,820,437,405        

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2560
หน่วย : บาท

ก าไรสะสม องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้วและช าระแล้ว

ทุนที่ออก

ทุนส ารอง

ตามกฎหมาย



หมายเหตุ ส่วนเกิน รวม

มูลค่าหุ้น ยังไม่ได้จัดสรร รวม ส่วนของ

สามัญ ผลก าไร ผลก าไร องค์ประกอบอืน่ ผู้ถือหุ้น

จากการวดัมูลค่า จากการตรีาคา ของส่วนของ

เงนิลงทุนเผือ่ขาย สินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2560

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 2,205,116,310  2,946,439,199  220,512,200  2,668,936,413  -                    779,433,283        779,433,283      8,820,437,405     

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

- จ่ายเงินปันผล 24 -              -              -           (441,023,242) -                    -                 -               (441,023,242)

- ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง -              -              -           14,176,358       -                    -                 -               14,176,358          

- ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -              -              -           1,311,983,454  22,279,424           -                 22,279,424        1,334,262,878     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2560 2,205,116,310  2,946,439,199  220,512,200  3,554,072,983  22,279,424           779,433,283        801,712,707      9,727,853,399     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

และช าระแล้ว จัดสรรแล้ว

ทุนส ารอง

ตามกฎหมาย

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2560

หน่วย : บาท

ทุนที่ออก



"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

2,511,597,581   1,810,777,105  1,628,774,509  220,414,945      

รายไดเ้งินปันผล (14,956,534)       - (20,493,188)     (7,294,130)        
26,221,568        54,949,489       8,246,103         8,111,172          

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (120,914,119)     (56,881,078)      - -
59,485               123,713            - -

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 74,038,776        18,734,971       33,510,710       7,888,629          
5,525,630          27,732,860       258,146            27,732,860        

301,324,060      (159,699,008)    208,966,800     (24,898,270)      
154,637,006      36,257,152       - -

1,182,249,244   1,247,360,500  352,846,605     411,960,580      
20,419,605        (21,042,914)      (266,283)          (91,086,897)      

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 222,726,671      75,747,704       - 16,782,135        
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 400,299,205     744,534,596      
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (45,223,547)      - (10,700,000)      
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (2,370,353,122)  - (2,634,597,274) -
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (426,259,308)     (1,138,275,998) (45,168,135)     (486,106,848)    

7,292,816          3,581,135         85,902,645       20,215,078        
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 54,383,398        - 6,053,835         -
ดอกเบ้ียรับ (111,254,867)     (101,723,484)    (208,380,799)    (217,752,182)    

663,808,074      706,072,390     509,864,490     547,787,780      
4,321,363          3,910,608         4,321,363         3,910,608          

2,184,867,327   2,462,401,598  330,138,732     1,171,500,056   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (60,484,193)       707,353,511     83,150,720       320,244,942      
สินคา้คงเหลือ (1,189,424,846)  1,036,745,724  (796,134,884)    891,738,651      
สินทรัพยชี์วภาพ 25,762,169        91,292,224       (405,571)          3,053,783          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 26,278,192        6,112,628         11,596,625       6,864,872          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 62,526,260        86,130,263       (15,973,844)     (1,403,451)        

10,484,485        552,693,576     198,805,309     225,529,539      
(5,359,271)         (14,960,057)      (878,477)          (9,796,306)        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (23,929,539)       (30,057,765)      (11,141,027)     (12,751,580)      
15,643,739        8,472,119         12,463,481       1,609,190          

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 1,046,364,323   4,906,183,821  (188,378,936)    2,596,589,696   
จ่ายดอกเบ้ีย (681,693,325)     (715,519,611)    (528,902,577)    (554,720,660)    
จ่ายคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (128,235,788)     (152,889,462)    (8,450,538)       (5,610,545)        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 236,435,210      4,037,774,748  (725,732,051)    2,036,258,491   

งบกระแสเงนิสด

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2560

ตน้ทุนทางการเงิน

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ก าไรก่อน (คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้
ปรับปรุงดว้ย :

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ขาดทุนจากสินคา้และวสัดุเส่ือมสภาพ

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์

หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

ส่วนเกินมูลคา่พนัธบตัรตดัจ าหน่าย 

ขาดทุนจากออ้ยเสียหาย
ขาดทุนจากการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

ดอกเบ้ียจ่าย

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง



"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (337)                  (343)                 - -

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (171,400,000)     - 153,027,799     (544,035,302)    

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชาวไร่เพ่ิมข้ึน (109,606,105)     (156,580,156)    (226,062,176)    (162,172,599)    

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (16,400,096)      - (16,400,096)      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 84,500,000       - 84,500,000        

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (284,604)          (470,249,994)    

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (6,748,759)         - - -

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2,700,000          6,700,000         - -

ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (61,477,505)       21,480,370       10,324,663       (25,350,000)      

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืนลดลง 10,845,333        33,333,334       77,755,333       33,333,334        

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 110,600,057      95,574,939       216,235,080     214,560,907      

เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและกิจการอ่ืน 20,493,188        4,264,399         20,493,188       275,530,000      

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,115,121,873)  (1,957,248,877) (1,601,185,979) (531,340,040)    

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,886,952        378,776,367     455,900            59,340,202        

เงินสดจ่ายคา่ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (4,936,679)         (4,919,366)        (63,344)            (19,367)             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 117,850             - - -

เงินสดจ่ายคา่ซ้ือสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน (9,613,085)         (18,731,201)      (31,937)            -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 930,429             8,622,497         - -

เงินสดจ่ายคา่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,363,646)         (431,042)           (2,380,426)       (2,538,692)        

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 93,327              - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (3,319,694,180)  (1,520,965,848) (1,351,716,503) (1,084,841,647)  

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2560

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)



"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 4,907,968,973   (434,869,495)    3,157,000,000  170,000,000      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ลดลง) เพ่ิมข้ึน (1,900,000)         800,000            62,300,000       235,800,000      

เงินสดรับจากหุ้นกูร้ะยะยาว 2,496,043,121   - 2,496,043,121  -

เงินสดจ่ายคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (3,000,000,000)  (1,000,000,000) (3,000,000,000) (1,000,000,000)  

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,000,000,000   1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000   

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,811,633,330)  (1,961,593,330) (1,205,833,330) (1,155,833,330)  

เงินสดจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (441,023,242)     (222,733,609)    (441,023,241)    (222,733,609)    

เงินสดจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - (1,564,488)        - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 3,149,455,522   (2,619,960,922) 2,068,486,550  (972,766,939)    

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงคา่เงินสดของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 4,496,608          17,441,712       - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 70,693,160        (85,710,310)      (8,962,004)       (21,350,095)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 82,310,755        168,021,065     20,856,186       42,206,281        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 153,003,915      82,310,755       11,894,182       20,856,186        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)



 

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ตุลาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษทั นํ้ าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั 
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ตามทะเบียนเลขท่ี 1163/2519 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2519 และจดทะเบียน 
เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 ทะเบียน บมจ. เลขท่ี 0107547000214 และจดทะเบียน 
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2548 โดยมีสํานกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 503 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และ 
มีโรงงาน (สาํนกังานสาขา) 5 แห่ง ดงัน้ี 

สาขาท่ี 1 เลขท่ี 43 หมู่ 10 ตาํบลนํ้าพอง อาํเภอนํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น  
สาขาท่ี 2 เลขท่ี 255 หมู่ 4 ตาํบลหนองหญา้ปลอ้ง อาํเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
สาขาท่ี 3 เลขท่ี 99 หมู่ 6 ตาํบลหลุมรัง อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี 
สาขาท่ี 4 เลขท่ี 14/1 หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ตาํบลท่ามะกา อาํเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี  
สาขาท่ี 5 เลขท่ี 24 หมู่ 1 ถนนบา้นหนองบวั ตาํบลหมอนนาง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี  

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล และจดัจาํหน่ายอะไหล่
และวสัดุส้ินเปลืองใหแ้ก่บริษทัยอ่ย ผูรั้บเหมาช่วงและชาวไร่ซ่ึงมีธุรกรรมกบับริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย
และบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัตามหมายเหตุขอ้ 2.2 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย
ถือหุน้ร้อยละ 32.92 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไทยจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาท และจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็น
ภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีและวิธีปฏิบตัิทางการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อจดัทาํงบการเงินรวม (ดูหมายเหตุขอ้ 3.22) 
 



 
- 2 - 

 
2.1 งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง “การนาํเสนอ 

งบการเงิน” และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2544 
เร่ืองการจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการนาํเสนองบการเงินไม่แตกต่างอยา่งมีสาระสําคญัจากประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 เร่ืองกาํหนดรายการยอ่ที่ตอ้งมีในงบการเงิน 
พ.ศ. 2554  

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิม ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชี
ท่ีสาํคญั 

2.2 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมรายการบญัชีของบริษทั และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) โดยบริษทั               
และบริษทัยอ่ยไดต้ดัรายการคา้และยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งกนัแลว้ ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท อัตราของการถือหุ้น จัดตั้งขึน้ ประเภทกิจการ 
 ณ วันท่ี  

31 ตุลาคม 
ณ วันท่ี  

31 ตุลาคม 
ในประเทศ  

 2560 
ร้อยละ 

2559 
ร้อยละ 

  

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรง     
บริษทั โรงงานนํ้ าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 95.78 95.78 ไทย ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายและกากนํ้ าตาล 
บริษทั นํ้ าตาลท่ามะกา จาํกดั 90.21 90.21 ไทย ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายและกากนํ้ าตาล 
บริษทั นํ้ าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั 98.61 98.61 ไทย ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายและกากนํ้ าตาล 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จาํกดั  100.00 100.00 ไทย ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ย และซ้ือมาขายไปวสัดุการเกษตร 
บริษทั โรงไฟฟ้านํ้ าตาลขอนแก่น จาํกดั 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ (จาํกดั) มหาชน - 100.00 ไทย ผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอล์หรือเช้ือเพลิงจากผลผลิต

การเกษตร 
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จาํกดั 
 

100.00 100.00 ไทย ซ้ือมาขายไปนํ้ าตาลทรายในประเทศ และดาํเนินกิจการ
ทางการเกษตร 

บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั 100.00 100.00 ไทย บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ 
บริษทั นํ้ าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั 98.49 98.49 ลาว ดาํเนินกิจการทางการเกษตร ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทราย

และกากนํ้ าตาล 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 80.00 80.00 กมัพูชา ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทราย และกากนํ้ าตาล 
Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซ้ือมาขายไปและบริการให้คาํปรึกษา 
     

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรงและโดยออ้ม     
บริษทั เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดด้ิง จาํกดั* 79.55 79.55 ไทย ส่งออกนํ้ าตาลทราย โดยเป็นตวัแทนในการส่งออก 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จาํกดั** 91.02 91.02 ไทย จดัสรรท่ีดินเพื่อการอยูอ่าศยัและการเกษตรทาํกิจการรีสอร์ท

เพื่อการพักผ่อน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาและ
อาคารสาํนกังานให้เช่า 

     
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยออ้มผา่น 
  Wynn In Trading Co., Ltd. 

  

Koh Kong Plantation Company Limited 80.00 80.00 กมัพูชา ดาํเนินกิจการทางการเกษตร 
 

* บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผ่านบริษทั โรงงานนํ้ าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั บริษทั นํ้ าตาลท่ามะกา จาํกดั และบริษทั นํ้ าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั 
** บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผา่นบริษทั นํ้ าตาลท่ามะกา จาํกดั  
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รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั (รอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม) 
ยกเวน้บริษทัยอ่ย 5 แห่ง ซ่ึงรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

- บริษทั โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
- บริษทั นํ้าตาลท่ามะกา จาํกดั 
- บริษทั นํ้าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั 
- บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จาํกดั 
- บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั 

งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนั สําหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือ
เหตุการณ์บญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 

ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทั และทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ 
2.3.1 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน                 
ท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชีซ่ึงกาํหนดให้ถือปฏิบติัสําหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อจดัทาํและ
นาํเสนองบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 
    และขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์พนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 
    เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 เกษตรกรรม 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)  ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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การตคีวามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 
    อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 
    ของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ  
    และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 
    และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)   การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  
    (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
    ท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 
    และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ โดยผูบ้ริหาร
ของกลุ่มบริษทัได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินท่ีนาํเสนอ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 
เร่ือง เกษตรกรรม 
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การน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม และแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับการวัด
มูลค่าและรับรู้รายการของพชืเพื่อการให้ผลติผลที่ออกใหม่ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 และแนวปฏิบติัทางการบญัชีน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อกาํหนด
วิธีการรับรู้และการวดัมูลค่าของพืชเพื่อการให้ผลิตผล กาํหนดวิธีการรับรู้และการวดัมูลค่า
สินทรัพย์ชีวภาพ พืชเพื่อการให้ผลิตผล และผลผลิตทางการเกษตร โดยบริษัทกําหนด
นโยบายบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.5 และ 3.8 

อย่างไรก็ตาม ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบท่ีมี
นัยสําคญัต่องบการเงินปีก่อนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ ยกเวน้การแสดงรายการใน 
งบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ตามที่แสดงไว้เดมิ แสดงรายการใหม่ ตามที่แสดงไว้เดมิ แสดงรายการใหม่ 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559      
ตน้ทุนเพาะปลูกออ้ย 
  รอตดับญัชี 

 
407.24 

 
- 

 
21.99 

 
- 

สินทรัพยชี์วภาพ  
(ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

 
- 

 
250.73 

 
- 

 
11.50 

พืชเพื่อการใหผ้ลิตผล 
(ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

 
- 

 
156.51 

 
- 

 
10.49 

     
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558     

ตน้ทุนเพาะปลูกออ้ย 
  รอตดับญัชี 

 
517.93 

 
- 

 
24.81 

 
- 

สินทรัพยชี์วภาพ - 341.56 - 14.55 
พืชเพื่อการใหผ้ลิตผล - 176.37 - 10.26 
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2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินจาํนวน 56 ฉบบั            
ท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2561 เป็นตน้ไป ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 ทั้งน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง และแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
27 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยเลือกบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึก
บญัชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุน
ดงักล่าวตามวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าว
โดยวธีิปรับยอ้นหลงั 
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3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์

กระแสรายวนัและประจาํไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 
3 เดือน ซ่ึงปราศจากภาระผกูพนั 

3.2 เงินลงทุนชัว่คราว 
เงินลงทุนชั่วคราว ได้แก่ เงินฝากประจาํท่ีมีกาํหนดระยะเวลามากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
ซ่ึงปราศจากภาระผกูพนัและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด โดยจะครบกาํหนดภายใน
หน่ึงปีนบัตั้งแต่วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

3.3 ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีชาวไร่ และลูกหน้ีอ่ืน 
 ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีชาวไร่ และลูกหน้ีอ่ืนแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวเิคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี การคาดการณ์เก่ียวกบัการรับชาํระหน้ี
ในอนาคตของลูกหน้ีแต่ละราย มูลค่าหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั (ถา้มี) ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายออกจาก
บญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

3.4 สินคา้คงเหลือ 
 สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และปรับด้วย 

ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพและค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ โดยราคาทุนมีวธีิการคาํนวณ ดงัน้ี 
- สินคา้ระหวา่งผลิตและสินคา้สําเร็จรูป - นํ้ าตาลทรายและกากนํ้ าตาล คาํนวณจากตน้ทุนการผลิต

ถวัเฉล่ียในแต่ละปีการผลิต ตามวธีิเขา้ก่อนออกก่อน 
- สินคา้สาํเร็จรูป - ปุ๋ยอินทรีย ์คาํนวณดว้ยตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงตามวธีิเขา้ก่อนออกก่อน 
- สินคา้ระหวา่งผลิต - ปุ๋ยอินทรีย ์คาํนวณดว้ยตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงตามวธีิเฉพาะเจาะจง  
- ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์คาํนวณดว้ยวธีิเฉพาะเจาะจง ซ่ึงประกอบดว้ย มูลค่าท่ีดิน ค่าถมท่ีดิน 

ค่าก่อสร้าง ค่าพฒันาระบบสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายโดยตรงเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินคา้และ
พร้อมท่ีจะขาย 

- วสัดุโรงงานคาํนวณตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแบบถวัเฉล่ียเคล่ือนไหว 
- กากออ้ย วตัถุดิบทางตรง และสินคา้สาํเร็จรูปท่ีซ้ือมาขายไป คาํนวณตามวธีิเขา้ก่อนออกก่อน 
- อะไหล่เพื่อการซ่อมแซมคาํนวณตามวธีีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแบบถวัเฉล่ียเคล่ือนไหว 

กากออ้ยและผลพลอยไดอ่ื้นท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตนํ้ าตาลทราย ไม่ไดมี้การจดัสรรตน้ทุนการผลิต
ร่วมท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตให้ ดังนั้นรายได้จากการขายผลพลอยได้ดังกล่าวจะแสดงเป็น
รายการหกัจากตน้ทุนผลิตในแต่ละฤดูการผลิต 
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3.5 สินทรัพยชี์วภาพ 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยชี์วภาพเป็นตน้ออ้ย และผลิตผลทางการเกษตรเป็นออ้ยท่ีเก็บเก่ียว                   

ซ่ึงจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย ณ จุดเก็บเก่ียว 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพและผลิตผลทางการเกษตรท่ีเกิดข้ึนในประเทศคาํนวณโดยใช้
วธีิอา้งอิงการคาํนวณจากสํานกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทรายและสําหรับส่วนท่ีเกิดข้ึน
ในต่างประเทศคาํนวณโดยใชร้าคาท่ีกาํหนดจากราคาขายซ่ึงผูซ้ื้อและผูข้ายท่ีร่วมตลาดเขา้ทาํรายการ 

ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพและผลิตผล
ทางการเกษตรบนัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดเม่ือเกิดข้ึน 

ในกรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ห้กค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) อย่างไรก็ตาม เม่ือสามารถวดัมูลค่ายุติธรรม
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ สินทรัพยชี์วภาพตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายในทนัที 

3.6 เงินลงทุน 
3.6.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสียและในงบการเงิน

เฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนสุทธิดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าและจะบนัทึกรับรู้
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเม่ือจาํหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิด
การดอ้ยค่า 

3.6.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนสุทธิด้วย 
ค่าเผื่อการด้อยค่าและจะบนัทึกรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุน 
เม่ือจาํหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอ้ยค่า 

3.6.3 เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ซ่ึงบนัทึกเป็นหลกัทรัพย์
เผื่อขาย เป็นเงินลงทุนท่ีไม่ระบุช่วงเวลาท่ีจะถือไวซ่ึ้งอาจขายเม่ือตอ้งการเสริมสภาพคล่อง
และแสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เวน้แต่ผูบ้ริหารจะแสดงเจตจาํนงเพื่อถือหลกัทรัพยไ์ว้
น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หรือผูบ้ริหารตอ้งการขายเพื่อเพิ่ม
เงินทุนในการประกอบกิจการซ่ึงจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ผูบ้ริหารกาํหนด             
การจดัประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาท่ีลงทุนและทบทวนการจดัประเภท                     
เป็นปกติอย่างสมํ่าเสมอ โดยเงินลงทุนน้ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือ
คร้ังสุดทา้ย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าในงบกาํไรขาดทุน
แบบเบ็ดเสร็จและจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุน
เกิดการดอ้ยค่า 
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3.6.4 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดแยกประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้ นหรือ

ระยะยาวตามอายคุงเหลือ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและหกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
(ถา้มี) ส่วนเกิน/ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีจะถูกตดับญัชีตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายน้ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

3.6.5 เงินลงทุนทัว่ไปเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด แสดงมูลค่า
ดว้ยราคาทุนสุทธิดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และจะบนัทึกรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนทัว่ไปในงบกาํไรขาดทุนเม่ือจาํหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอ้ยค่า 

3.7 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และอาคารและโกดงัเพื่อให้เช่า 

ท่ีถือครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือ
ทั้งสองอยา่ง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านโดยกิจการในกลุ่มบริษทั 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงรายการดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาในตลาดท่ีมี
การซ้ือง่ายขายคล่อง ปรับปรุงตามความแตกต่างของลกัษณะทาํเลท่ีตั้ง หรือ สภาพของสินทรัพยท่ี์มี
ลกัษณะเฉพาะ กรณีท่ีไม่สามารถหาขอ้มูลเหล่าน้ีได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีอ่ืนในการวดัมูลค่า 
เช่น ราคาล่าสุดของตลาดท่ีมีระดบัการซ้ือขายคล่องรองลงมา มูลค่าทดแทน หรือประมาณการ
กระแสเงินสดคิดลด การวดัมูลค่าจะกระทาํ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานโดยใช้การประเมิน
มูลค่าจากผูป้ระเมินราคาอิสระ 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน บริษัทและบริษัทย่อยจะต้อง 
ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเม่ือกิจการจาํหน่ายหรือเลิกใช้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนนั้นอยา่งถาวร และคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจาํหน่าย 

3.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 ท่ีดินแสดงด้วยราคาท่ีตีใหม่หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาท่ีตีใหม่ หมายถึง 

มูลค่ายุติธรรมซ่ึงกาํหนดจากราคาตลาด ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่ อาคารและอุปกรณ์ และพืชเพื่อการให้
ผลิตผล แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงมีนโยบายท่ีจะให้ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคา
สินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราว เพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่า
ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของราคาท่ีประเมินใหม่จะถูกบนัทึกตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น
ภายใตบ้ญัชีผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์สําหรับส่วนท่ีลดลงของราคาท่ีประเมินใหม่จากราคาทุน 
จะถือเป็นรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยล์ดลงในงบกาํไรขาดทุน  
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ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และพืชเพื่อการให้ผลิตผลคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ (ยกเวน้เคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล) ดงัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3 - 90 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 3 - 76 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 50 ปี 
ยานพาหนะและเคร่ืองมือกลทุ่นแรง 2 - 28 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 2 - 37 ปี 
พืชเพื่อการใหผ้ลิตผล 3 ปี 

เคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายและกากนํ้ าตาล
คาํนวณค่าเส่ือมราคาตามจาํนวนชัว่โมงการผลิตของเคร่ืองจกัรโดยคิดเทียบเป็นประมาณ 5 - 50 
ฤดูการผลิต โดยใชข้อ้มูลจากกาํลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรซ่ึงประมาณโดยวศิวกรของกลุ่มบริษทั 

ค่าเส่ือมราคาท่ีคาํนวณไดข้า้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา
สาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากเงินท่ีกู้ยืมมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในโครงการระหว่างก่อสร้าง และอุปกรณ์
ระหวา่งติดตั้ง ไดน้าํไปรวมเป็นราคาทุนของงานระหวา่งก่อสร้างดงักล่าวจนกวา่จะอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านตามวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหาร 

3.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าสิทธิสัมปทานท่ีดินแสดงในราคาทุนหกั

ดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าตดัจาํหน่ายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาํนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์3 - 10 ปี 

ค่าตดัจาํหน่ายของค่าสิทธิสัมปทานท่ีดินคาํนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรงตามอายสิุทธิสัมปทาน 60 - 90 ปี 

ผลขาดทุนท่ีเกิดจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืนเม่ือเกิดรายการ 
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3.10 สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 
 สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน ไดแ้ก่ สินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการขยายธุรกิจในอนาคต ประกอบดว้ย 

ท่ีดิน และอุปกรณ์ โดยท่ีดินแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่หักด้วยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
ราคาท่ีตีใหม่ หมายถึง มูลค่ายุติธรรมซ่ึงกาํหนดจากราคาตลาด ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่ อุปกรณ์แสดงดว้ย
ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงมีนโยบายท่ีจะให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ
ประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราว เพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของราคาท่ีประเมินใหม่จะถูก
บนัทึกตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นภายใตบ้ญัชีผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์สําหรับส่วนท่ีลดลง
ของราคาท่ีประเมินใหม่จากราคาทุนจะถือเป็นรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงใน 
งบกาํไรขาดทุน  

3.11 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 ณ วนัท่ีรายงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยจะประเมินวา่

มีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงวา่สินทรัพยด์อ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัและบริษทัย่อย
จะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์และหากพบว่าราคาตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั้น มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน บริษทัและบริษทัย่อยจะลดมูลค่าของ
สินทรัพยล์งใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ในงบกาํไรขาดทุน (มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจาก
การใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่) 

3.12 หุน้กู ้
 หุน้กู ้บนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนโดยคาํนวณจากมูลค่ายุติธรรมของเงินท่ีไดรั้บ ซ่ึงประกอบดว้ย 

เงินกูท่ี้ไดรั้บสุทธิดว้ยตน้ทุนทางตรงในการออกหุน้กู ้ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าแต่งตั้งผูแ้ทน
ออกหุน้กู ้และค่าท่ีปรึกษาในการออกหุน้กู ้ซ่ึงตดัจ่ายดว้ยวิธีเส้นตรงซ่ึงไม่แตกต่างจากวิธีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงอย่างมีนยัสําคญั ค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะถูกบนัทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายุหุ้นกูต้ามยอดคงเหลือ
ของหุน้กูใ้นแต่ละงวด ส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียอ่ืนแสดงมูลค่าราคาทุนซ่ึงบนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
การเกิดหน้ีสินเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับปี 
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3.13 ประมาณการหน้ีสิน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิด

ภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระ
ภาระผูกพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หากคาดว่าจะได้รับคืน
รายจ่ายท่ีจ่ายชาํระไปตามประมาณการหน้ีสินทั้งหมดหรือบางส่วนอยา่งแน่นอน บริษทัและบริษทัยอ่ย
จะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก แต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนประมาณการหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้ง และแสดงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประมาณการหน้ีสินในงบกาํไรขาดทุนโดยแสดงสุทธิ
จากจาํนวนรายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนท่ีรับรู้ไว ้

3.14 ผลประโยชน์พนกังาน 
3.14.1 เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทท่ีสมัคร                     
เป็นสมาชิกกองทุนโดยพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนตามอตัราร้อยละของเงินเดือนประจาํ 
และบริษทัจ่ายสมทบเป็นรายเดือนตามอตัราเงินเดือนประจาํของพนักงาน บริษทัไดแ้ต่งตั้ง
ผูจ้ดัการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดงักล่าว ตามกฎเกณฑ์และขอ้กาํหนดตามพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

3.14.2 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 
บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนกังาน
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
โดยคาํนวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
ของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตโดยคาํนวณบนพื้นฐานของขอ้สมมติฐานทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยั อนัไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัราการเสียชีวิต 
อายุงานและปัจจยัอ่ืน  ๆทั้งน้ีอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน
อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้ในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่เกิดรายการ ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังาน
จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน เพื่อกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน  



 
- 14 - 

 
3.15 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 

ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสามญัสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ี            
ตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

3.16 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
3.16.1 ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่างระหวา่ง

ราคาสุทธิตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีไดรั้บมากบัตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากการปรับ
โครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวเป็นการรวมกิจการท่ีมี 
ผูถื้อหุ้นเดิมและผูบ้ริหารชุดเดียวกนั โดยผลขาดทุนดงักล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้และตดัจาํหน่ายเม่ือมีการขายเงินลงทุน 

3.16.2 ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย เป็นผลต่างระหว่างเงินลงทุน
ตามสัดส่วนของบริษทัย่อยท่ีเปล่ียนแปลงกบัมูลค่าตามบญัชีของบริษทัย่อย ซ่ึงเกิดจาก 
การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัย่อย โดยผลขาดทุนดงักล่าวได้แสดงใน 
งบแสดงฐานะการเงินภายใต้ส่วนของผูถื้อหุ้นและตดัจาํหน่ายเม่ือมีการขายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยนั้น 

3.17 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึง มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยตามสัดส่วน

การถือหุ้นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมหรือส่วนไดเ้สียท่ีไม่ไดเ้ป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแยกแสดงรายการในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และรายการส่วนแบ่งกาํไร  (ขาดทุน)  สุทธิของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมสําหรับปีแยกแสดง
ในงบกาํไรขาดทุนรวม  

3.18 การรับรู้รายได ้
 รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืนๆ แสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ มีนโยบายดงัน้ี 

3.18.1 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ
สินคา้ท่ีมีนยัสําคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดห้ากบริษทัยงัมีการควบคุมหรือ
บริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้น หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้น หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
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3.18.2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการซ่ึงระยะเวลาการใหบ้ริการสั้นรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการแลว้เสร็จ 

3.18.3 รายไดค้่าเช่ารับรู้รายไดต้ามระยะเวลาท่ีใหเ้ช่า 

3.18.4 รายไดจ้ากการขายท่ีดินรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

3.18.5 รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินรับรู้เป็นรายไดต้ามเงินค่างวดท่ีถึงกาํหนดชาํระตามวิธี
อตัรากาํไรขั้นตน้ ในกรณีท่ีเงินค่างวดท่ีถึงกาํหนดชาํระเก็บไดสู้งกวา่อตัราส่วนของงานท่ี
ทาํเสร็จ บริษทัจะรับรู้เป็นรายไดเ้ท่าอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ และจะหยุดการรับรู้เป็น
รายไดท้นัทีเม่ือผูซ้ื้อขาดการชาํระเกินกวา่ 3 งวดติดต่อกนั 

เงินค่างวดส่วนท่ีเก็บไดเ้กินกวา่อตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จจะบนัทึกเป็นเงินรับล่วงหน้า
จากผูซ้ื้อและแสดงเป็นหน้ีสินอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.18.6 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ้ารับรู้เม่ือส่งมอบและลูกคา้ยอมรับการส่งมอบนั้น 

3.18.7 ดอกเบ้ียรับและส่วนลดรับจากการซ้ือลดตัว๋เงินรับรับรู้รายไดต้ามงวดระยะเวลา 

3.18.8 เงินปันผลรับรู้รายไดเ้ม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

3.18.9 รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  

3.19 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
 ค่าใชจ่้ายมีนโยบายดงัน้ี 

3.19.1 ตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดิน คาํนวณโดยแบ่งสรรตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง) ให้กบับา้นพร้อมท่ีดินท่ีขายไดต้ามเกณฑ์
พื้นท่ีท่ีขาย แลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนตามสัดส่วนของการรับรู้รายได ้

3.19.2 ค่าใชจ่้ายอ่ืนบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง  

3.20 สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่า
บนัทึกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน
โดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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สัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าอุปกรณ์ซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจาก
สินทรัพย ์ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่าย 
ฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ส่วนดอกเบ้ียท่ีเก่ียวกบัการเช่าคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญาและบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน บริษทัคิดค่าเส่ือมราคา
ของอุปกรณ์ท่ีไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอุปกรณ์โดย
วธีิเส้นตรง 

3.21 ตน้ทุนทางการเงิน 
 ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทาํนองเดียวกันบนัทึกในงบกําไรขาดทุนในงวด 

ท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพยอ์นัเป็นผลมาจาก
การใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพื่อขาย  

3.22 รายการท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 รายการท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน  

ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลกาํไร
หรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวทั้งท่ีเกิดข้ึนจริงและยงัไม่เกิดข้ึนจริงแสดงรวมไวเ้ป็นรายได้
หรือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 

 การแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศเป็นเงินบาทเพื่อทาํงบการเงินรวมใชอ้ตัราแลกเปล่ียน
ดงัต่อไปน้ี 

ก. สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
ค. รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวา่งปี 

กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินท่ีใชเ้งินตราต่างประเทศ แสดงไวเ้ป็นรายการองคป์ระกอบอ่ืน
ส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้น 
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3.23 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัและบริษทัย่อย หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจ
ควบคุมบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่วา่จะเป็นโดยทางตรง
หรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัและบริษทัยอ่ย นอกจากน้ี บุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารท่ีสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมีอาํนาจชกัจูง
หรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการท่ีบุคคลดังกล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือ 
มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

3.24 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจาํนวนรวมของภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี 
3.24.1 ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระในงวดปัจจุบนัคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสําหรับปี กาํไรทางภาษี
แตกต่างจากกาํไรท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เน่ืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วม
รายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอ่ืนๆ และไม่ไดร้วมรายการ
ที่ไม่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี หน้ีสินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
คาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีบงัคบัใช้อยู่หรือท่ีคาดว่าจะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

3.24.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ใช้ในการคาํนวณกาํไร
ทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับ
ผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับ
ผลแตกต่างชั่วคราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอ            
ท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เม่ือกาํไร
ทางภาษีท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
บางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้
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บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษี
ที่คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระหน้ีสินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช้
ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ในงบการเงินรวม สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
จะแยกพิจารณาของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั และบริษทัจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ของบริษทัหน่ึงในกลุ่มบริษทัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของอีกบริษทัหน่ึง
ในกลุ่มบริษทัได้ก็ต่อเมื่อบริษทัทั้งสองมีสิทธิตามกฏหมายที่จะจ่ายชาํระหรือรับคืนภาษี
ด้วยจาํนวนสุทธิจาํนวนเดียวได ้และบริษทัทั้งสองตั้งใจท่ีจะจ่ายชาํระหรือรับคืนภาษีเงินไดด้ว้ย
จาํนวนสุทธิจาํนวนเดียว และบริษทัทั้งสองตั้งใจจะรับชาํระสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

3.25 กาํไรต่อหุน้ 
 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวน 

หุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีสุทธิจากหุ้นทุนซ้ือคืน 
และกาํไรต่อหุ้นปรับลด (ถา้มี) คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีรวมสมมติฐานว่า
หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด 

3.26 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงานเปิดเผยแยกตามส่วนงานดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยส่วน

งานดําเนินงานเป็นส่วนงานตามธุรกิจหลักท่ีจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการท่ีมีความเส่ียงและ
ผลตอบแทนซ่ึงแตกต่างไปจากความเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีให้ของส่วน
งานดาํเนินงานอ่ืน 

3.27 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินลงทุน 
เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืม นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและเกณฑ์การวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีของรายการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่กลุ่มบริษทัลงทุนเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียนหรือราคาสินคา้โดยกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนหรือราคาสินคา้ในอนาคตท่ีสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งจะไดรั้บหรือจ่ายชาํระ กาํไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์
จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเม่ือมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเม่ือสัญญาส้ินสุดลงตามอาย ุ
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3.28 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ี
เกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่วา่ราคานั้นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง
หรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์
หรือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น
ซ่ึงผูร่้วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า  
โดยการวดัมูลค่ายติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมน้ีใชต้ามเกณฑต์ามท่ีกล่าว  

นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายติุธรรมไดจ้ดัลาํดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยแบ่งตามลาํดบั
ขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสําคญัของขอ้มูลท่ีใชว้ดัมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงมี
ดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั้น
หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.29 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตอ้งอาศยัดุลยพินิจในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการ
และการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและ 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน รวมทั้งการแสดง
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลารายงาน ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณา
อย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจาก
ประมาณการดงักล่าว  
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ประมาณทางการบญัชีท่ีสําคญั ซ่ึงอาศยัการใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสําคญัของผูบ้ริหารของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

1. การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงไดม้าจากการควบรวมกิจการ 
ประมาณการและกาํหนดขอ้สมมติท่ีสําคญัในการคาดการณ์ผลการดาํเนินงาน รวมถึงปริมาณและ
ราคาขายสินคา้ในอนาคต ตน้ทุนการผลิตและดาํเนินงาน อตัราการเติบโตระยะยาว และอตัรา
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินทุน (อตัราคิดลด) ของแต่ละบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 

2. การประมาณมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในต่างประเทศและของอาคารและ
อุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยนั้น 

ประมาณมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย
เพื่อบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซ่ึงมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนประมาณข้ึนจากจาํนวนท่ีสูงกว่าของ
มูลค่าจากการใชก้บัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่ายของสินทรัพย ์โดย 

- มูลค่าจากการใช้ประมาณโดยใช้ดุลยพินิจเก่ียวกับขอ้สมมติท่ีสําคญัในการคาดการณ์ผลการ
ดาํเนินงาน รวมถึงปริมาณและราคาขายในอนาคต ตน้ทุนการผลิตและดาํเนินงาน อตัราการเติบโต
ระยะยาว และอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินทุน (อตัราคิดลด) ของบริษทัยอ่ย  

- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ประมาณโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้นทุนในการจาํหน่าย
สินทรัพยป์ระมาณข้ึนโดยผูบ้ริหารของบริษทั 
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4. การควบรวมกจิการของบริษัทย่อยกบักจิการอืน่ซ่ึงท าให้มีการเปลีย่นแปลงเป็นบริษัทร่วม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559-2560 เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมติัการควบรวม
กิจการ (Amalgamation) ระหวา่งบริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั (KSLGI) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีให้จดัตั้งข้ึน
ใหม่ของบริษทั เพื่อรับโอนและเขา้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จาํกดั 
(มหาชน) (KGI) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทักบับริษทั บีบีพี โฮลด้ิง จาํกดั (BBH) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีจะ
จดัตั้งข้ึนใหม่ของบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (BCP) โดยการดาํเนินการควบรวมกิจการ
ดงักล่าว เป็นการดาํเนินการตามแผนความตกลงร่วมกนัเพื่อเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจสําหรับธุรกิจเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ชีวภาพ (Bio-Based) ทั้งน้ี บริษทัและบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดล้งนาม
ในสัญญาในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 20  กรกฎาคม 2560 บริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย
โดยมีทุนจดทะเบียน 832.00 ล้านบาท (จาํนวนหุ้น 83.20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) ต่อมา                
เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั ไดรั้บโอนและเขา้ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ในบริษทั 
เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จาํกดั (มหาชน) ตามแผนการควบรวมกิจการ 

เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (BBGI) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเกิดข้ึนจากการควบรวมกิจการ 
(Amalgamation) ระหวา่งบริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั กบับริษทั บีบีพี โฮลด้ิง จาํกดั ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น 
หน้ีสิน สิทธิ หน้าท่ี และภาระผูกพนัทั้งหมดของทั้งสองบริษทั การควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์แลว้
ในวนัท่ีดงักล่าวซ่ึงเป็นไปตามสัญญาควบรวมกิจการวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 

ทั้งน้ี ตามสัญญาควบรวมกิจการกาํหนดให้มีอตัราการจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั เคเอสแอลจีไอ 
จาํกดั และบริษทั บีบีพี โฮลด้ิง จาํกดั ดงัน้ี 

1 หุน้เดิมใน KSLGI ต่อ 1.21730769 หุน้ในบริษทั BBGI 
1 หุน้เดิมใน BBH ต่อ 0.89364706 หุน้ในบริษทั BBGI 

ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 บริษทัถือหุ้นร้อยละ 40 และบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 
(มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 60 ของหุน้ทั้งหมดของ บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั ทาํใหบ้ริษทัถือเป็นผูข้ายเงินลงทุน
และเสียอาํนาจควบคุมในบริษทั เคเอส แอล กรีน อินโนเวชัน่ จาํกดั (มหาชน) และมี บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั 
เป็นบริษทัร่วมจากการควบรวมกิจการ  
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มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิรวมของบริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั 
ณ วนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุม มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,534 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 138,109 
สินคา้คงเหลือ 508,364 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,813 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุ 16) 1,201,078 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,012 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,335 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (452,000) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (53,617) 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (ดูหมายเหตุ 21) (200,000) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (5,630) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (8,760) 
เงินกูย้มืระยะยาว (ดูหมายเหตุ 21) (200,000) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดูหมายเหตุ 22.3) (3,038) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (ดูหมายเหตุ 23) (4,729) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (200) 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 944,271 

ดงันั้นบริษทัจึงเปล่ียนแปลงการบนัทึกบญัชีจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย (KSLGI และ KGI) เป็นเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วม (BBGI) ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2560 จาํนวน 3,244.87 ลา้นบาท 
และบนัทึกรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 เป็นจาํนวนเงิน 2,370.35 ลา้นบาท และ 2,634.60 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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5. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

5.1 รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ตุลาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่” 

 2560  2559  2560  2559 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 95,982  179,651  53,814  42,562 
โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเป็นสินคา้คงเหลือ -  62,172  -  - 
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และ        

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ใชด้าํเนินงาน 58,376  5,095  3,361  - 
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,969  4,398  5,729  - 
โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ        

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ใชด้าํเนินงาน 4,658  2,676  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยลดลงจากการหกักลบกบัเงินปันผลรับ -  -  -  815,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยลดลงจากการหกักลบกบัลูกหน้ีอ่ืน -  -  - 0 203,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยลดลงจากการหกักลบกบั        

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  624,000  - 
โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,395  -  -  - 
โอนหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเป็นหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  450  -  - 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
เงินสด 2,460  3,214  1,182  2,070 
เงินฝากธนาคารแบบกระแสรายวนั 40,864  16,593  (318)  7,854 
เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ 109,680  62,504  11,030  10,932 

รวม 153,004  82,311  11,894  20,856 
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6. รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
หรือมีกรรมการร่วมกนั ยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีสําคญัระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยกบับุคคล
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

6.1 ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทของยอดคงเหลอื งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  165.68  275.67 
บริษทัร่วม -  1.30  -  1.27 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34.57  0.03  6.26  0.03 

รวม 34.57  1.33  171.94  276.97 
        
เงินให้กูย้มืระยะสั้น (ดูหมายเหตุขอ้ 8)        

บริษทัยอ่ย -  -  4,625.92  2,136.23 
        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  32.83  40.00 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.02  0.43  0.17  0.23 

รวม 1.02  0.43  33.00  40.23 
        
เงินให้กูย้มืระยะยาว        

บริษทัยอ่ย -  -  1,300.00  4,266.96 
        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  3.29  0.02 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  -  -  - 

รวม 0.02  -  3.29  0.02 
        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  113.76  100.79 
บริษทัร่วม 4.63  3.54  -  2.38 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.39  2.58  3.96  0.23 

รวม 13.02  6.12  117.72  103.40 
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หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทของยอดคงเหลอื งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย (รวมอยูใ่นเจา้หน้ีอ่ืน)        
บริษทัยอ่ย -  -  0.68  0.49 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  0.02  -  - 

รวม -  0.02  0.68  0.49 
        
เงินกูย้มืระยะสั้น        

บริษทัยอ่ย -  -  540.20  476.00 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.00  6.90  5.00  6.90 

รวม 5.00  6.90  545.20  482.90 
        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน         

บริษทัยอ่ย -  -  0.03  0.02 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  0.02  -  0.02 

รวม -  0.02  0.03  0.04 
        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ        

บริษทัยอ่ย -  -  0.47  0.58 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.55  1.32  1.55  1.30 

รวม 1.55  1.32  2.02  1.88 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อย เป็นเงินให้กู้ยืมในรูป 
ตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.96 - 3.39 ต่อปี และร้อยละ 
1.90 - 3.60 ต่อปี ตามลาํดบั  

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย เป็นเงินให้กูย้ืมครบกาํหนด
ชาํระคืนภายในปี 2563 และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.73 ต่อปี และร้อยละ 2.03 - 3.73 ต่อปี 
ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็น
เงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.83 - 1.92 ต่อปี 
และร้อยละ 1.90 - 3.60 ต่อปี ตามลาํดบั 
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6.2 รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  3,446.03  3,605.26 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.02  3.02  -  1.07 

รวม 2.02  3.02  3,446.03  3,606.33 
        
ตน้ทุนขายและการให้บริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  2,877.72  2,038.77 
บริษทัร่วม 11.56  8.24  11.56  8.24 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.47  6.41  1.33  0.74 

รวม 13.03  14.65  2,890.61  2,047.75 
        
รายไดอ่ื้น        

บริษทัยอ่ย -  -  194.96  505.78 
บริษทัร่วม 1.02  7.89  0.32  6.43 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.50  15.34  4.48  15.33 

รวม 5.52  23.23  199.76  527.54 
        
ค่าใชจ่้ายในการขาย        

บริษทัยอ่ย -  -  5.16  7.74 
บริษทัร่วม 20.38  53.81  0.18  32.56 

รวม 20.38  53.81  5.34  40.30 
        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        

บริษทัยอ่ย -  -  3.28  5.52 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16.29  17.91  6.16  7.18 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11.44  11.57  10.10  10.19 

รวม 27.73  29.48  19.54  22.89 
        
ตน้ทุนทางการเงิน        

บริษทัยอ่ย -  -  8.42  13.49 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.11  0.13  0.11  0.13 

รวม 0.11  0.13  8.53  13.62 
        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 147.14  141.31  50.51  48.57 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4.32  5.10  1.82  2.19 

รวม 151.46  146.41  52.33  50.76 
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นโยบายการกาํหนดราคาระหวา่งกนั 
- การซ้ือ-ขายนํ้ าตาลทรายดิบระหว่างกนัในกลุ่มบริษทั กาํหนดราคาจากราคาตลาดโลกท่ีทาํ

การซ้ือขาย 

- กรณีสัญญาซ้ือขายนํ้าตาลทรายท่ีจดัทาํในนามของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไดจ้ดัสรรปริมาณการขายใน
แต่ละบริษทัแลว้ หากบริษทัใดในกลุ่มมีนํ้าตาลทรายไม่พอขาย จะซ้ือสินคา้จากบริษทัในกลุ่ม
ดว้ยราคาเดียวกนักบัสัญญาซ้ือขายนํ้าตาลทรายดงักล่าว 

- สินคา้อ่ืนๆ (นอกเหนือจากนํ้าตาลทราย) ท่ีซ้ือ-ขายระหวา่งกนัใชร้าคาตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั
ซ่ึงสูงกวา่ราคาทุน 

- ราคาซ้ือ-ขายสินทรัพยก์บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงสูงกวา่ราคาทุน 

- รายไดจ้ากการขายวสัดุส้ินเปลืองเป็นไปตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงสูงกวา่ราคาทุน 

- รายได้จากการให้เช่าท่ีดินแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นไปตามสัญญาเช่า ซ่ึงมีอายุ 30 ปี นับแต่วนัท่ี                     
25 มกราคม 2548 ถึงวนัท่ี 24 มกราคม 2578 อตัราค่าเช่าปีละ 0.11 ลา้นบาท และเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ทุก  ๆ

 3 ปี เม่ือครบกาํหนดสัญญา กรรมสิทธ์ิในบรรดาส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดท่ีได้ก่อสร้างในท่ีดินท่ีเช่า               
จะตกเป็นของบริษทั 

- รายไดจ้ากการให้เช่าท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรมีอายุสัญญาเช่า 1-3 ปี ซ่ึงเป็นไปตามราคาท่ี
ตกลงร่วมกนั 

- รายไดค้่าบริการ รายไดอ่ื้น และค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั เป็นไปตามราคาปกติท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

- ค่าฝากสินคา้คิดตามปริมาณสินคา้และระยะเวลาการฝากซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 

- ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายแทนกนัจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 

6.3 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั นอกเหนือจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 

2560 
รายช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ เกีย่วข้องโดย 

 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั ราชาเซรามิค จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั เค.เค.วูด้ อินดสัตรี จาํกดั* กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั อมาโก ้จาํกดั* กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั ราชาชูรส จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้ของร่วมในอาคารชุด 
 บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ (จาํกดั) มหาชน กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั 

* บริษทั เค.เค.วูด้ อินดสัตรี จาํกดั และบริษทั อมาโก ้จาํกดั ไดมี้การดาํเนินการจดเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 
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2559 

รายช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ เกีย่วข้องโดย 
 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั ราชาเซรามิค จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั เค.เค.วูด้ อินดสัตรี จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั อมาโก ้จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั ราชาชูรส จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้ของร่วมในอาคารชุด 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้ทั้งหมดเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

นอกจากนั้นมีบริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั ซ่ึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของกลุ่มบริษทั  
แต่เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการของบริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั บางท่านเป็น
กรรมการในบริษทั  เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
นํ้าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหน้ีการคา้  774,625  943,453  591,680  765,798 
ลูกหน้ีชาวไร่  384,827  309,238  208,680  130,431 
ลูกหน้ีอ่ืน 20,490  15,689  10,139  12,123 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 32,738  37,652  17,793  17,232 
เงินทดรองจ่าย 12,657  16,574  8,146  4,767 
รายไดค้า้งรับ 66,256  84,670  44,456  49,763 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,291,593  1,407,276  880,894  980,114 

7.1 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,619  2  170,066  266,621 
กิจการอ่ืน 742,886  945,255  421,614  499,177 
รวม 776,505  945,257  591,680  765,798 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (1,880)  (1,804)  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้  774,625  943,453  591,680  765,798 
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม มีดงัน้ี 
7.1.1 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 17,114  2  131,518  239,955 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 5  -  23,131  26,666 

รวม 17,119  2  154,649  266,621 
ลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 16,500  -  6,816  - 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน -  -  8,601  - 

รวม 16,500  -  15,417  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,619  2  170,066  266,621 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนัถึง 90 วนั 

7.1.2 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล        
ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 201,273  181,966  72,875  58,378 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 67,278  59,742  34,988  21,541 

รวม 268,551  241,708  107,863  79,919 
        ลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ        
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 394,101  442,321  292,722  417,908 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 36,065  1,350  21,029  1,350 

รวม 430,166  443,671  313,751  419,258 
รวมธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทราย 
 และกากนํ้าตาล 698,717 

 
685,379 

 
421,614 

 
499,177 

        ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอลแ์ละไฟฟ้า        
ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 17,748  187,547  -  - 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 15,133  61,813  -  - 

รวมธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอลแ์ละไฟฟ้า 32,881  249,360  -  - 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ธุรกิจอ่ืน        
ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,307  3,279  -  - 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 1,969  678  -  - 
เกินกาํหนดชาํระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 71  -  -  - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือน 6,941  6,559  -  - 

รวมธุรกิจอ่ืน 11,288  10,516  -  - 
รวมทั้งส้ิน 742,886  945,255  421,614  499,177 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (1,880)  (1,804)  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 741,006  943,451  421,614  499,177 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาตั้งแต่ 5 วนัถึง 90 วนั 

7.2 ลูกหน้ีชาวไร่ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหน้ีค่าออ้ย        
ฤดูการผลิตก่อนปี 2555/2556 35,776  45,833  6,023  6,615 
ฤดูการผลิตปี 2555/2556 21,906  27,923  5,259  6,465 
ฤดูการผลิตปี 2556/2557 39,555  40,946  6,283  6,844 
ฤดูการผลิตปี 2557/2558 46,777  54,698  12,921  13,088 
ฤดูการผลิตปี 2558/2559 49,446  79,180  15,331  22,345 
ฤดูการผลิตปี 2559/2560 53,371  -  23,837  - 

รวมลูกหน้ีค่าออ้ย 246,831  248,580  69,654  55,357 
เงินทดรองจ่าย        

ฤดูการผลิตปี 2559/2560 -  95,891  -  93,021 
ฤดูการผลิตปี 2560/2561 197,958  -  164,183  - 

รวมเงินทดรองจ่ายค่าออ้ย 197,958  95,891  164,183  93,021 
ลูกหน้ีค่านํ้ามนั ค่าปุ๋ ยและบริการอ่ืน 9,681  8,607  9,455  8,418 

รวม 454,470  353,078  243,292  156,796 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (69,643)  (43,840)  (34,612)  (26,365) 

รวมลูกหน้ีชาวไร่  384,827  309,238  208,680  130,431 

ลูกหน้ีค่าออ้ยเป็นลูกหน้ีชาวไร่ท่ียงัคา้งส่งออ้ยตามสัญญา ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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8. เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1) -  -  1,766,197  2,136,233 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 181,000  -  181,000  - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชาวไร่ 1,075,055  965,448  473,971  247,908 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี        

(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1) -  -  2,859,727  - 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 31,733  41,333  31,733  41,333 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 281,471  266,316  60,922  58,532 

รวมเงินให้กูย้มืระยะสั้น 1,569,259  1,273,097  5,373,550  2,484,006 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เป็นการให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินอายุไม่เกิน 90 วนั อตัราดอกเบ้ีย MLR - 1.50% ต่อปี โดย
ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน คํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัดงักล่าว 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่ชาวไร่ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เป็นการให้กูย้ืมในรูปการรับซ้ือลดเช็คสําหรับเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย
ออกให้แก่ชาวไร่ในการรับซ้ือออ้ย โดยชาวไร่นาํมาขายลดให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ยซ่ึงมีการคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยโ์ดยเฉล่ีย 

9. สินค้าคงเหลอื  
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

นํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 2,490,630  1,560,120  1,542,500  771,747 
แอลกอฮอลแ์ละปุ๋ ยอินทรีย ์ 39,463  182,593  -  - 
กากออ้ย 125,006  93,279  -  - 
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 62,712  62,712  -  - 
วสัดุโรงงาน 199,922  179,693  161,688  141,252 
อะไหล่เพ่ือการซ่อมแซม 526,774  510,827  423,828  418,881 
 3,444,507  2,589,224  2,128,016  1,331,880 
หกั ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ (39,388)  (33,862)  (34,121)  (33,862) 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (305,137)  (3,813)  (208,967)  - 
รวมสินคา้คงเหลือ  3,099,982  2,551,549  1,884,928  1,298,018 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
ยอดยกมาตน้ปี  (33,862)  (6,129)  (33,862)  (6,129) 
บวก เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับปี (5,526)  (27,733)  (259)  (27,733) 
ยอดคงเหลือปลายปี  (39,388)  (33,862)  (34,121)  (33,862) 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
ยอดยกมาตน้ปี  (3,813)  (163,512)  -  (24,898) 
บวก เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - บนัทึกเป็นตน้ทุนขายสาํหรับปี (324,397)  (22,681)  (208,967)  ---------- 
หกั โอนกลบัระหวา่งปี 23,073  182,380  -  24,898 
ยอดคงเหลือปลายปี  (305,137)  (3,813)  (208,967)  ---------- 

10. สินทรัพย์ชีวภาพ 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยชี์วภาพ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
ราคาตามบญัชีตน้งวด  250,734  341,564  11,502  14,556 
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม (55,629)  (10,641)  2,465  95 
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการปลูกในระหวา่งงวด 196,448  252,002  11,908  11,502 
ลดลงเน่ืองจากการเก็บเก่ียวในระหวา่งงวด (218,864)  (334,731)  (20,021)  (14,651) 
ขาดทุนจากออ้ยเสียหาย (54,294)  (3,345)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6,500)  5,885  -  - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด  111,895  250,734  5,854  --11,502---- 

การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพคาํนวณโดยใชว้ิธีอา้งอิงจากราคามูลค่ายุติธรรม
หกัตน้ทุนในการขาย การประเมินมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการ
บางประการเก่ียวกบัราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยสําหรับฤดูกาลปัจจุบนั ระดบัความหวาน  และปริมาณออ้ย 
(ดูหมายเหตุขอ้ 19) การวดัมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวจดัเป็นลาํดบัชั้นท่ี 3 
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม 
หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษัท ทุนที ่ สัดส่วนการลงทุน 2560  2559 
 ช าระแล้ว ร้อยละ ร้อยละ เงนิลงทุน  เงนิปันผล  เงนิลงทุน  เงนิปันผล 
 2560 2559 2560 2559 วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส าหรับปี  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส าหรับปี 
         2560      2559 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  455,593  5,478  90,267  340,157  4,227 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061 4.11 2,061  -  2,061 4.11 2,061  - 
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามนั จาํกดั* 500,000 500,000 0.62 0.62 3,089 0.62 3,089  -  3,089 0.62 3,089  - 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)* 342,051 342,051 0.07 0.07 313 0.07 218  59  313 0.07 276  37 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509 4.02 509  -  509 4.02 509  - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จาํกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508 10.12 40,508  -  40,508 10.12 40,508  - 
บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั** 2,532,000 - 40.00 - 3,244,868  3,244,867  -  -  -  - 

รวม     3,381,615  3,746,845  5,537  136,747  386,600  4,264 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษัท   เงนิลงทุนวธีิราคาทุน  เงนิปันผล 
 ทุนที่ช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน     ส าหรับปีส้ินสุด 
 2560 2559 ร้อยละ ร้อยละ     วนัที ่31 ตุลาคม 
   2560 2559 2560  2559  2560  2559 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  90,267  5,478  4,227 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061  -  - 
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามนั จาํกดั* 500,000 500,000 0.62 0.62 3,089  3,089  -  - 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)* 342,051 342,051 0.07 0.07 313  313  59  37 
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** 2,532,000 - 40.00 - 3,244,868  -  -  - 

รวม     3,381,615  136,747  5,537  4,264 

* บริษทัร่วมโดยพิจารณาจากการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัของบริษทัต่อบริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งน้ี  

** บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (BBGI) เกิดข้ึนจากการควบรวมกิจการ (Amalgamation) ระหว่างบริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั (KSLGI) กบับริษทั บีบีพี โฮลด้ิง จาํกดั (BBH) โดยไดจ้ดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

หน่วย : พนับาท 
ช่ือบริษัท   เงนิลงทุนวธีิราคาทุน  เงนิปันผล 

 ทุนที่ช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน     ส าหรับปีส้ินสุด 
 2560 2559 ร้อยละ ร้อยละ     วนัที ่31 ตุลาคม 
   2560 2559 2560  2559  2560  2559 

บริษทั โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 1,000,000 1,000,000 95.78 95.78 834,394  834,394  -  - 
บริษทั นํ้าตาลท่ามะกา จาํกดั 600,000 600,000 90.21 90.21 523,337  523,337  -  - 
บริษทั นํ้าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั 500,000 500,000 98.61 98.61 569,284  569,284  -  - 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จาํกดั 840,000 840,000 40.77 40.77 319,134  319,134  -  - 
บริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต เทรดด้ิง จาํกดั 20,000 20,000 33.88 33.88 6,775  6,775  -  3,049 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จาํกดั 480,000 480,000 100.00 100.00 479,119  479,119  -  - 
บริษทั โรงไฟฟ้านํ้าตาลขอนแก่น จาํกดั 800,000 800,000 100.00 100.00 799,972  799,972  -  - 
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จาํกดั (มหาชน)** - 610,000 - 100.00 -  609,986  -  304,993 
บริษทั เคเอสแอล. อะโกรแอนด ์เทรดด้ิง จาํกดั 300,000 300,000 100.00 100.00 300,000  300,000  -  - 
บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั 250 250 100.00 100.00 250  250  -  - 
บริษทั นํ้าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั 684,757 684,757 98.49 98.49 674,178  674,178  -  - 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.* 1,167,660 1,167,660 80.00 80.00 932,589  932,589  -  - 
Wynn In Trading Co., Ltd.* 487,497 487,497 100.00 100.00 487,497  487,497  -  - 
     รวม     5,926,529  6,536,515  -  308,042 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (1,150,718)  (750,419)  -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      4,775,811  5,786,096  -  308,042 

* เป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึง Koh Kong Plantation Company Limited ซ่ึงบริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 80     
โดย Koh Kong Plantation Company Limited มีขอ้กาํหนดให้เลิกกิจการหากมีผลขาดทุนเกินกว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และไม่สามารถแก้ไขการขาดทุนดงักล่าว ไดภ้ายใน 1 ปี ทั้งน้ี 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ผลขาดทุนของ Koh Kong Plantation Company Limited เกินกว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัอยู่ระหว่างดาํเนินการแก้ไขให้ผล
ขาดทุนลดลงตํ่ากว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 

** บริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยจากการควบรวมกิจการเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
ยอดยกมาตน้ปี 5,786,096  6,060,381 
ลงทุนเพ่ิม    

บริษทั เคเอสแอล จีไอ จาํกดั (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 831,715  - 
     บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จาํกดั -  470,000 

บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั -  250 
ขายเงินลงทุน    

บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จาํกดั (มหาชน) (ดูหมายเหตุขอ้ 4) (609,986)  - 
ลดลงจากการควบรวมกิจการ    

บริษทั เคเอสแอล จีไอ จาํกดั (ดูหมายเหตุขอ้ 4) (831,715)  - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน    

บริษทั นํ้ าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั (137,670)  (402,557) 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited (262,629)  (341,978) 

ยอดคงเหลือปลายปี 4,775,811  5,786,096 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2559 วนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 อนุมติัให้มีการจดทะเบียนจดัตั้ง
บริษทัยอ่ยแห่งใหม่ คือ บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั เพื่อดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบับริการขนส่งและ
ถ่ายสินคา้ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,000,000 บาท (จาํนวน100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)          
ซ่ึงไดม้ีการเรียกและรับชาํระค่าหุ้นแลว้ มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 250,000 บาท บริษทัยอ่ย
ดงักล่าวได้จดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 โดยบริษทั
ลงทุนโดยตรงร้อยละ 100 

ตามรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1 ประจาํปี 2559 ของบริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ 
จาํกดั เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 470,000,000 บาท โดยออก 
หุ้นสามญัใหม่เพิ่มทุนจาํนวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 480,000,000 บาท 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 
โดยบริษทัลงทุนโดยตรงร้อยละ 100 
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ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม  2559 บริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั นํ้ าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั และ 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์
โดยการประมาณการกระแสเงินสดคิดลดในอนาคตสําหรับระยะเวลา 20 ปี และใชอ้ตัราคิดลดกระแสเงินสด
โดยประมาณในอตัราร้อยละ 9.30 - 9.70 ต่อปีและบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวเป็นจาํนวน 744.53 ล้านบาท ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 ต่อมา ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 บริษทัไดป้ระเมินการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนในบริษทัดงักล่าวเพิ่มเติม โดยให้ผูป้ระเมินอิสระทาํการประเมินทรัพยสิ์นท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด
ในอนาคต และบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 
400.30 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ตุลาคม 2560 

อย่างไรก็ตาม บริษัทเช่ือมั่นว่าบริษัทย่อยดังกล่าวสามารถท่ีดําเนินการได้ตามแผน และมีศักยภาพใน 
การเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต 

13. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 อตัราของการถือหุ้น    
 ทั้งทางตรงและทางอ้อม งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 2560  2559  2560  2559 
 ร้อยละ  ร้อยละ        
  เงินลงทุนทัว่ไป           

-  บริษทั ออ้ยและนํ้าตาลไทย จาํกดั 3.93  3.93 787  787  323  323 
-  บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จาํกดั 7.36  7.36 8  8  2  2 
-  บริษทั มดัแมน จาํกดั -  9.46 -  350,000  -  350,000 
- กองทุนเปิด ทิสโก ้ESG เพื่อสงัคม    20,000  20,000  20,000  20,000 

รวม    20,795  370,795  20,325  370,325 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย           

-  บริษทั มดัแมน จาํกดั (มหาชน) 7.46  - 350,000  -  350,000  - 
กาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน    82,952  -  82,952  - 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม    (55,103)  -  (55,103)  - 

สุทธิ    377,849  -  377,849  - 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด - พนัธบตัรรัฐบาล    6,749  2,724  -  - 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม    (58)  (22)  -  - 
 ส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี    -  (2,702)  -  - 

สุทธิ    6,691  -  -  - 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน     405,335  370,795  398,174  370,325 
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ในระหวา่งงวดไตรมาส 2 ปี 2560 เงินลงทุนในบริษทั มดัแมน จาํกดั ไดมี้การโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน
จากเงินลงทุนทัว่ไปเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เน่ืองจากบริษทั มดัแมน จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การ
จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเร่ิมมีการซ้ือขายคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2560 
โดยบริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 82.95 ลา้นบาท  

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 1 

14. เงินให้กู้ยมืระยะยาว 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 6.1)  -  -  4,159,728  4,266,963 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอ่ืน 66,221  86,667  66,221  86,667 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 707,427  645,950  141,050  151,375 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี         

(แสดงรวมอยูใ่นเงินให้กูย้มืระยะสั้น ดูหมายเหตุขอ้ 8) (313,204)  (307,649)  (2,952,382)  (99,865) 
รวม 460,444  424,968  1,414,617  4,405,140 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (67,245)  (66,904)  (9,702)  (9,702) 
รวมเงินให้กูย้มืระยะยาว 393,199  358,064  1,404,915  4,395,438 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอ่ืน ส่วนใหญ่เป็นเงินให้
กู้ยืมแก่บุคคลอ่ืนจาํนวน 60.00 ล้านบาท และ 80.00 ล้านบาท ตามลําดับ ซ่ึงเป็นการให้กู้บุคคลอ่ืน 
ในวงเงิน 120.00 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 กาํหนดรับชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 6 เดือน 
โดยรับชาํระในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกุมภาพนัธ์ และเดือนสิงหาคมของทุกปี รวม 6 งวดๆ ละ 20.00 
ลา้นบาท โดยเร่ิมรับชาํระงวดแรกในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี กาํหนดชาํระ
ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยหุ้นและท่ีดินของสองบริษทัท่ีผูกู้ย้ืมเป็นกรรมการ 
ซ่ึงต่อมาในปี 2560 ไดมี้การเปล่ียนเง่ือนไขการชาํระหน้ีเป็น 4 งวด งวดละ 15.00 ลา้นบาท และเร่ิมรับชาํระ
งวดแรกในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561  
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ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยในงบการเงินรวมจาํนวน 685.78 ลา้นบาท และ 
624.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 119.40 ลา้นบาท และ 129.73 ล้านบาท 
ตามลาํดบั เป็นเงินให้กู้ยืมแก่ชาวไร่เพื่อซ้ือท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกออ้ย และซ้ือเคร่ืองจกัรกลการเกษตรและ
อุปกรณ์การเกษตรโดยทาํสัญญากูร้ะยะเวลาตั้งแต่ 1 - 8 ปีข้ึนไป คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.12 - 8.00 ต่อปี 
และอตัรา 7.25 - 8.00 ต่อปี ตามลาํดบั ซ่ึงส่วนใหญ่มีท่ีดินและยานพาหนะเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และ
ส่วนท่ีเหลือจํานวน 21.65 ล้านบาท ของแต่ละปี เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการอ่ืน เพื่อซ้ือ
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรไปเพาะปลูกออ้ยใหก้บับริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงของบริษทั สัญญาเงินกูย้ืม
ดงักล่าวมีอายุ 3 - 4 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR + 1.00 ต่อปี กาํหนดให้จ่ายชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
เป็นรายปี โดยเคร่ืองจกัรกลการเกษตรดงักล่าวเป็นหลกัประกนั 

15. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  
รายการเคล่ือนไหวของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม มีดงัน้ี 
2560 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ทีด่นิ  อาคาร 

และโกดงั 
 รวม  ทีด่นิ  อาคาร 

และโกดงั 
 รวม 

มูลค่ายุตธิรรม :            
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 2,617,149  1,879,035  4,496,184  927,955  571,729  1,499,684 
ปรับปรุงและจดัประเภท (4,709)  51  (4,658)  -  -  - 
ซ้ือเพิ่ม -  4,936  4,936  -  63  63 
จาํหน่าย -  (402)  (402)  -  -  - 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม            
   ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 366,247  54,900  421,147  27,547  17,621  45,168 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 2,978,687  1,938,520  4,917,207  955,502  589,413  1,544,915 

2559 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ทีด่นิ  อาคาร 

และโกดงั 
 รวม  ทีด่นิ  อาคาร 

และโกดงั 
 รวม 

มูลค่ายุตธิรรม :            
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 1,644,150  1,710,413  3,354,563  529,088  484,470  1,013,558 
ปรับปรุงและจดัประเภท (1,574)  -  (1,574)  -  -  - 
ซ้ือเพิ่ม 4,900  19  4,919  -  19  19 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม            
   ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 969,673  168,603  1,138,276  398,867  87,240  486,107 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 2,617,149  1,879,035  4,496,184  927,955  571,729  1,499,684 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนรวมจาํนวน 203.58 ล้านบาท และ 195.51 ล้านบาท ตามลาํดบั และในงบกาํไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการจาํนวน 51.48 ลา้นบาท และ 47.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหน่ึงท่ีได้รับ 
ความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใช้วิธีคิดรายได้
ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) และวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Approach) ซ่ึงเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 3  

16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม มีดงัน้ี 

2560 
หน่วย : พนับาท 

   งบการเงนิรวม 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ยานพาหนะและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พชืเพือ่การ  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่าง  ให้ผลิตผล   
         ทุ่นแรง  ส านักงาน  ก่อสร้าง      

ราคาทุน:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 850,225  1,522,517  6,211,168  22,040,659  1,824,246  291,879  1,668,078  297,906  34,706,678 
ปรับปรุงและจดัประเภท 1,539  29,164  (4,210)  (94,040)  -  (772)  (29,107)  -  (97,426) 
ซ้ือเพ่ิม 124,057  70  37,480  31,959  60,967  19,306  2,711,562  61,700  3,047,101 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (900)  (104)  (26,018)  (18,513)  (42,021)  (6,666)  (562)  (56,196)  (150,980) 
การควบรวมกิจการ (50,699)  (21,492)  (321,843)  (1,276,560)  (7,493)  (26,442)  (61,454)  -  (1,765,983) 
โอนเขา้ (โอนออก) -  49,306  82,914  475,561  3,490  2,687  (613,958)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  (28,851)  (30,177)  (75,657)  (12,846)  (874)  (775)  (5,287)  (154,467) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 924,222  1,550,610  5,949,314  21,083,409  1,826,343  279,118  3,673,784  298,123  35,584,923 

 
                 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 -  (379,474)  (1,220,117)  (7,769,223)  (1,077,929)  (236,175)  -  (138,389)  (10,821,307) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  (1,436)  8,601  7,022  -  (170)  -  -  14,017 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (35,948)  (169,797)  (783,873)  (106,797)  (26,612)  -  (52,530)  (1,175,557) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  87  2,412  17,355  31,470  6,485  -  -  57,809 
การควบรวมกิจการ -  8,043  47,460  510,407  2,751  17,251  -  -  585,912 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  9,871  5,712  12,436  8,027  821  -  850  37,717 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 -  (398,857)  (1,325,729)  (8,005,876)  (1,142,478)  (238,400)  -  (190,069)  (11,301,409) 

 
                 

ผลต่างจากการตรีาคาสินทรัพย์เพิม่:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 2,339,528  -  -  -  -  -  -  -  2,339,528 
การควบรวมกิจการ (22,858)  -  -  -  -  -  -  -  (22,858) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 2,316,670  -  -  -  -  -  -  -  2,316,670 

        
         

 
ค่าเผือ่การด้อยค่าสินทรัพย์:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 (29,540)  -  (6,363)  -  -  - - -  (3,008)  (38,911) 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  (152,035)  (9,285)  - - -  (47,492)  (208,812) 
การควบรวมกิจการ 1,851  -  -  -  -  -  -  -  1,851 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 (27,689)  -  (6,363)  (152,035)  (9,285)  -  -  (50,500)  (245,872) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :                  
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 3,213,203  1,151,753  4,617,222  12,925,498  674,580  40,718  3,673,784  57,554  26,354,312 
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“ปรับปรุงใหม่” 
2559 

หน่วย : พนับาท 
   งบการเงนิรวม 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ยานพาหนะและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พชืเพือ่การ  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่าง  ให้ผลิตผล   
         ทุ่นแรง  ส านักงาน  ก่อสร้าง      

ราคาทุน:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 730,353  1,454,203  6,140,642  21,724,413  1,848,115  273,335  938,710  218,755  33,328,526 
ปรับปรุงและจดัประเภท (500)  (7,067)  (20,232)  (9,884)  5  (274)  11,013  -  (26,939) 
ซ้ือเพ่ิม 160,112  85,494  126,850  125,477  45,910  11,456  1,302,335  119,741  1,977,375 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (39,740)  (84,982)  (117,919)  (167,959)  (67,177)  (3,435)  (2,217)  (30,835)  (514,264) 
โอนเขา้ (โอนออก) -  84,186  91,673  393,132  1,497  11,075  (581,563)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  (9,317)  (9,846)  (24,520)  (4,104)  (278)  (200)  (9,755)  (58,020) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 850,225  1,522,517  6,211,168  22,040,659  1,824,246  291,879  1,668,078  297,906  34,706,678 

 
                 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 -  (365,637)  (1,081,699)  (7,032,202)  (1,047,354)  (213,442)  -  (39,385)  (9,779,719) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  (3,440)  2,419  3,748  -  585  -  -  3,312 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (32,731)  (160,673)  (831,436)  (90,659)  (26,583)  -  (99,135)  (1,241,217) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  19,274  18,185  87,048  57,618  3,008  -  -  185,133 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  3,060  1,651  3,619  2,466  257  -  131  11,184 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 -  (379,474)  (1,220,117)  (7,769,223)  (1,077,929)  (236,175)  -  (138,389)  (10,821,307) 

 
                 

ผลต่างจากการตรีาคาสินทรัพย์เพิม่:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 1,412,609  -  -  -  -  -  -  -  1,412,609 
ปรับปรุงและจดัประเภท (14,314)  -  -  -  -  -  -  -  (14,314) 
เพ่ิมข้ึน 1,007,588  -  -  -  -  -  -  -  1,007,588 
จาํหน่าย (66,355)  -  -  -  -  -  -  -  (66,355) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 2,339,528  -  -  -  -  -  -  -  2,339,528 

        
          

ค่าเผือ่การด้อยค่าสินทรัพย์:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 (12,400)  -  (6,363)  -  -  - - -  (3,008)  (21,771) 
ปรับปรุงและจดัประเภท 2,350  -  -  -  -  -  -  -  2,350 
เพ่ิมข้ึน (22,582)  -  -  -  -  -  -  -  (22,582) 
จาํหน่าย 3,092  -  -  -  -  -  -  -  3,092 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 (29,540)  -  (6,363)  -  -  - - -  (3,008)  (38,911) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:                  
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 3,160,213  1,143,043  4,984,688  14,271,436  746,317  55,704  1,668,078  156,509  26,185,988 

                  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม              

2560               พนับาท  1,175,557 

2559 (ปรับปรุงใหม่)               พนับาท      1,241,217 
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2560 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ยานพาหนะ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พชืเพือ่การ  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  และเคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่าง  ให้ผลิตผล   
         ทุ่นแรง  ส านักงาน  ก่อสร้าง      

ราคาทุน:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 407,137  318,285  1,524,401  7,197,884  612,610  121,510  515,815  25,933  10,723,575 
ปรับปรุงและจดัประเภท (3,361)  29,027  (37,151)  (156)  -  156  (12,345)  -  (23,830) 
ซ้ือเพ่ิม 46,495  -  313  10,031  10,410  3,896  1,546,983  3,571  1,621,699 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (900)  -  -  (678)  (4,740)  (4,679)  -  -  (10,997) 

โอนเขา้ (โอนออก) -  1,084  50,770  109,254  2,833  1,393  (165,334)  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 449,371  348,396  1,538,333  7,316,335  621,113  122,276  1,885,119  29,504  12,310,447 

                  
ค่าเส่ือมราคาสะสม:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 -  (40,817)  (338,266)  (2,889,197)  (348,352)  (96,771)  -  (15,448)  (3,728,851) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  (1,387)  8,503  21  -  (21)  -  -  7,116 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (11,984)  (46,716)  (237,969)  (28,959)  (12,993)  -  (9,141)  (347,762) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  -  -  660  4,739  4,560  -  -  9,959 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 -  (54,188)  (376,479)  (3,126,485)  (372,572)  (105,225)  -  (24,589)  (4,059,538) 

                  
ผลต่างจากการตรีาคาสินทรัพย์เพิม่:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 974,292  -  -  -  -  -  -  -  974,292 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 974,292  -  -  -  -  -  -  -  974,292 

                  
ค่าเผือ่การด้อยค่าสินทรัพย์:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 (21,337)  -  -  -  -  -  -  -  (21,337) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 (21,337)  -  -  -  -  -  -  -  (21,337) 

                  
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:                  

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 1,402,326  294,208  1,161,854  4,189,850  248,541  17,051  1,885,119  4,915  9,203,864 
5 
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“ปรับปรุงใหม่” 
2559 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ยานพาหนะ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พชืเพือ่การ  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  และเคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่าง  ให้ผลิตผล   
         ทุ่นแรง  ส านักงาน  ก่อสร้าง      

ราคาทุน:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 397,162  300,409  1,659,379  6,997,942  605,812  112,563  313,149  15,383  10,401,799 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  -  960  (962)  2  -  (4,238)  -  (4,238) 
ซ้ือเพ่ิม 23,821  974  21,233  57,555  17,839  5,760  392,036  10,550  529,768 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (13,846)  -  (177,795)  (21)  (11,856)  (236)  -  -  (203,754) 

โอนเขา้ (โอนออก) -  16,902  20,624  143,370  813  3,423  (185,132)  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 407,137  318,285  1,524,401  7,197,884  612,610  121,510  515,815  25,933  10,723,575 

                  
ค่าเส่ือมราคาสะสม:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 -  (30,395)  (354,503)  (2,588,738)  (335,280)  (83,467)  -  (5,128)  (3,397,511) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  -  (878)  878  -  -  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (10,422)  (46,766)  (301,358)  (24,928)  (13,535)  -  (10,320)  (407,329) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  -  63,881  21  11,856  231  -  -  75,989 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 -  (40,817)  (338,266)  (2,889,197)  (348,352)  (96,771)  -  (15,448)  (3,728,851) 

                  
ผลต่างจากการตรีาคาสินทรัพย์เพิม่:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 463,313  -  -  -  -  -  -  -  463,313 
ซ้ือเพ่ิม 557,232  -  -  -  -  -  -  -  557,232 
จาํหน่าย (46,253)  -  -  -  -  -  -  -  (46,253) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 974,292  -  -  -  -  -  -  -  974,292 

                  
ค่าเผือ่การด้อยค่าสินทรัพย์:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 (7,319)  -  -  -  -  -  -  -  (7,319) 
ซ้ือเพ่ิม (16,782)  -  -  -  -  -  -  -  (16,782) 
จาํหน่าย 2,764  -  -  -  -  -  -  -  2,764 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 (21,337)  -  -  -  -  -  -  -  (21,337) 

                  
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :                  

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 1,360,092  277,468  1,186,135  4,308,687  264,258  24,739  515,815  10,485  7,947,679 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม             

2560             พนับาท  347,762 

2559 (ปรับปรุงใหม่)             พนับาท  407,329 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง และอาคารระหวา่งก่อสร้างของบริษทัยอ่ยสองแห่ง
ในต่างประเทศ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีในงบการเงินรวมจาํนวน 448.03 ลา้นบาท และ 487.43 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ตั้งอยูบ่นท่ีดินสัมปทานซ่ึงเม่ือครบกาํหนดสัญญาสัมปทานแลว้กรรมสิทธ์ิจะตกเป็นของผูใ้ห้เช่า 
(ดูหมายเหตุขอ้ 30.7.3) 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยร์าคาทุนในงบการเงินรวมจาํนวน 4,461.68 ลา้นบาท และ 
4,013.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 2,534.27 ลา้นบาท และ 2,260.77 
ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดต้ดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ทั้งจาํนวนแต่ยงัคงใชง้านอยู ่
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ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ท่ีดินบนัทึกดว้ยราคาท่ีตีใหม่มีมูลค่าสุทธิในงบการเงินรวมจาํนวน 
3,213.20 ลา้นบาท และ 3,160.21 ลา้นบาท  ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 1,402.33 ลา้นบาท 
และ 1,360.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินซ่ึงมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
แห่งหน่ึงท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใช้
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซ่ึงเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 3 และมูลค่าสุทธิตามบญัชีโดยวิธี
ราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ในงบการเงินรวมมีจาํนวน 924.22 ลา้นบาท และ 850.23 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 449.37 ลา้นบาท และ 407.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 บริษทัย่อยสามแห่งในต่างประเทศได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมทางอาคาร 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือกลทุ่นแรง โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชว้ิธีราคาตลาดและวิธีตน้ทุนทดแทน 
ซ่ึงเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 3 ทั้งน้ี มูลค่ายุติธรรมของอาคาร เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือกลทุ่นแรง ตํ่ากว่า
มูลค่าสุทธิตามบญัชี บริษทัจึงไดรั้บรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์าํนวน 161.32 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน        

-  ท่ีดิน 731,017  718,125  3,393  - 
-  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 28,574  35,862  -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 63,184  121,662  23,571  7,597 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 822,775  875,649  26,964  7,597 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานท่ีเป็นท่ีดิน บนัทึกดว้ยราคาท่ีตีใหม่ 
มีมูลค่าสุทธิในงบการเงินรวมจาํนวน 731.02 ล้านบาท และ 718.12 ล้านบาท ตามลาํดับ เป็นมูลค่า
ยติุธรรมของท่ีดินซ่ึงมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหน่ึงท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
ซ่ึงเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 3 และมูลค่าสุทธิตามบญัชีโดยวิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ใน
งบการเงินรวมมีจาํนวน 341.29 ลา้นบาท และ 328.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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18. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 7,512,995  3,757,026  3,265,000  1,108,000 
ตัว๋แลกเงิน 995,785  ----------  995,785  ---------- 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8,508,780  3,757,026  4,260,785  1,108,000 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ตัว๋สัญญาใชเ้งินมีอายุ 1 - 6 เดือน โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินในงบการเงิน
รวมส่วนหน่ึงเป็นการกูย้ืมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของบริษทัย่อยสองแห่งและแห่งหน่ึง ตามลาํดบั
จากธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงจาํนวน 249.22 ลา้นบาทและ 1.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ LIBOR+2.00 ต่อปี และร้อยละ LIBOR+1.50 - LIBOR+2.00 ต่อปี ตามลาํดบั และส่วนท่ีเหลือ
เป็นการกูย้ืมในสกุลเงินบาท มีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.87 - 2.68 ต่อปี และร้อยละ 1.90 - 2.70 ต่อปี 
ตามลาํดบั และสําหรับตัว๋สัญญาใช้เงินในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาท ซ่ึงมี
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.87 - 1.98 ต่อปี และร้อยละ 1.90 - 2.01 ต่อปี ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ตัว๋แลกเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นการกูย้มืในสกุลเงินบาท 
มีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.65 ต่อปี  

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,040  2,325  89,193  87,341 
เจา้หน้ีการคา้ - อ่ืนๆ        

- เจา้หน้ีค่าออ้ย 360,051  724,238  121,888  230,566 
- เจา้หน้ีการคา้อ่ืน 83,342  61,470  2,829  21,687 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 82,515  20,442  44,574  13,714 
ค่าธรรมเนียมนาํส่งสาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทรายคา้งจ่าย 54,774  38,842  23,663  5,456 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 235,151  178,212  141,044  109,894 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 149,227  242,030  57,581  45,541 
เจา้หน้ีอ่ืน 620,248  444,051  621,015  391,567 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,595,348  1,711,610  1,101,787  905,766 
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ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 เจา้หน้ีค่าออ้ยมาจากการรับซ้ือออ้ยของบริษทัและบริษทัย่อยสามแห่งสําหรับ 
ฤดูการผลิตปี 2559/2560 โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิตปี 2559/2560 ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทรายท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวนัท่ี 17 เมษายน 2560 
เท่ากบั 1,050.00 บาทต่อตนัออ้ย ณ ระดบัความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. และกาํหนดให้อตัราข้ึน/ลงของราคา
ออ้ยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากบั 63.00 บาทต่อตนัออ้ย และจนถึงวนัท่ีคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติั
ให้ออกงบการเงินน้ี สํานักงานคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทรายยงัไม่ไดป้ระกาศราคาออ้ยขั้นสุดทา้ย
สําหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 บริษทัและบริษทัย่อยจึงบนัทึกเจา้หน้ีค่าออ้ย และคาํนวณตน้ทุนขาย
และสินคา้คงเหลือ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 จากการประมาณการข้ึนโดยผูบ้ริหารของบริษทั
และบริษทัย่อย โดยอา้งอิงวิธีการคาํนวณจากสํานกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทรายในราคา 
1,285.52 - 1,376.06 บาทต่อตนัออ้ย ณ ระดบัความหวานเฉล่ียท่ี 11.06 - 12.81 ซี.ซี.เอส.   

20. หุ้นกู้ระยะยาว  
หุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 9,493,434  9,993,070 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,998,989)  (2,999,307) 
สุทธิ 6,494,445  6,993,763 

บริษทัออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่าท่ีตราไว ้
หน่วยละ 1,000 บาท แก่ผูล้งทุนในวงจาํกดั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2560 

หุ้นกู้ 
ชุดที ่

ช่ือย่อ อายุ ครบ 
ก าหนด 

อตัรา 
ดอกเบีย้ 
ต่อปี 

จ านวนหน่วย 
ที่ออก 

 มูลค่ารวม ค่าใช้จ่าย 
ในการออก 

หุ้นกู้รอตัดจ่าย 

สุทธิ  มูลค่า 
ยุติธรรม 

1 KSL185A 3 ปี 7 พ.ค. 61 2.88 2,000,000  2,000,000  475  1,999,525  2,014,200 
2 KSL189A 3 ปี 25 ก.ย. 61 2.50 1,000,000  1,000,000  535  999,465  1,006,642 
3 KSL192A 2 ปี 24 ก.พ. 62 2.34 1,000,000  1,000,000  1,052  998,948  1,004,286 
4 KSL198A 5 ปี 5 ส.ค. 62 4.25 1,000,000  1,000,000  654  999,346  1,035,717 
5 KSL199A 5 ปี 18 ก.ย. 62 4.07 1,000,000  1,000,000  663  999,337  1,034,554 
6 KSL202A 3 ปี 24 ก.พ. 63 2.56 1,000,000  1,000,000  1,224  998,776  1,007,448 
7 KSL203A 5 ปี 13 มี.ค. 63 3.48 2,000,000  2,000,000  1,332  1,998,668  2,054,539 
8 KSL206A 3 ปี 20 มิ.ย. 63 2.50 500,000  500,000  631  499,369  501,028 

 รวมหุ้นกูร้ะยะยาว   9,500,000  9,500,000  6,566  9,493,434  9,658,414 
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หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2559 
หุ้นกู้ 
ชุดที ่

ช่ือย่อ อายุ ครบ 
ก าหนด 

อตัรา 
ดอกเบีย้ 
ต่อปี 

จ านวนหน่วย 
ที่ออก 

 มูลค่ารวม ค่าใช้จ่าย 
ในการออก 

หุ้นกู้รอตัดจ่าย 

สุทธิ  มูลค่า 
ยุติธรรม 

1 KSL172A 3 ปี 27 ก.พ. 60 3.84 1,000,000  1,000,000  138  999,862  1,006,885 
2 KSL174A 3 ปี 30 เม.ย. 60 3.63 1,000,000  1,000,000  335  999,665  1,009,388 
3 KSL175A 3 ปี 16 พ.ค. 60 3.60 1,000,000  1,000,000  220  999,780  1,009,869 
4 KSL185A 3 ปี 7 พ.ค. 61 2.88 2,000,000  2,000,000  1,395  1,998,605  2,030,127 
5 KSL189A 3 ปี 25 ก.ย. 61 2.50 1,000,000  1,000,000  974  999,026  1,007,599 
6 KSL198A 5 ปี 5 ส.ค. 62 4.25 1,000,000  1,000,000  979  999,021  1,050,787 
7 KSL199A 5 ปี 18 ก.ย. 62 4.07 1,000,000  1,000,000  993  999,007  1,046,245 
8 KSL203A 5 ปี 13 มี.ค. 63 3.48 2,000,000  2,000,000  1,896  1,998,104  2,066,557 

 รวมหุ้นกูร้ะยะยาว   10,000,000  10,000,000  6,930  9,993,070  10,227,457 

รายการเคล่ือนไหวของหุน้กูร้ะยะยาวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ตุลาคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2560  2559 
ราคาตามบญัชีตน้ปี 9,993,070  10,989,160 
ออกหุน้กูร้ะหวา่งปี 2,500,000  ------ 
ไถ่ถอนระหวา่งปี (3,000,000)  (1,000,000) 
ตดัจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 364  3,910 
ราคาตามบญัชีปลายปี 9,493,434  9,993,070 

ขอ้ปฏิบติัอ่ืนท่ีสาํคญัตามขอ้กาํหนดในการออกหุ้นกู ้มีดงัน้ี 
- บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม

ของทุกปีไม่เกินกวา่ 2 : 1 ตลอดอายขุองหุน้กู ้

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 บริษทัดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
เป็นไปตามเง่ือนไข (ดูหมายเหตุขอ้ 26) 

- บริษทัตอ้งจดัลาํดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูต้ลอดอายุของหุ้นกู ้กรณีที่อนัดบัความน่าเช่ือถือของ
หุน้กูอ้ยูต่ ํ่ากวา่อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทั ณ ขณะนั้น บริษทัตอ้งดาํเนินการจดัหาทรัพยสิ์นไปเป็น
หลกัประกนัให้กบัผูถื้อหุ้นกู้หรือดาํเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูใ้ห้อยู่ใน
อนัดบัเดียวกนัหรือดีกวา่อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทั  

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูไ้ม่ต ํ่ากวา่อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทั 
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21. เงินกู้ยมืระยะยาว  

เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดว้ยเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

     หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เงินกูย้มืระยะยาว 3,655,833  5,067,466  3,203,833  3,409,666 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,623,833)  (2,011,633)  (1,223,833)  (1,205,833) 

เงินกูย้มืระยะยาว 2,032,000  3,055,833  1,980,000  2,203,833 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาว สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ราคาตามบญัชีตน้ปี 5,067,466  6,029,060  3,409,666  3,565,500 
กูเ้พ่ิมระหวา่งปี 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 
จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งปี (2,011,633)  (1,961,594)  (1,205,833)  (1,155,834) 
การควบรวมกิจการ (400,000)  -  -  - 
ราคาตามบญัชีปลายปี 3,655,833  5,067,466  3,203,833  3,409,666 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
เงินกูย้มื - สกลุบาท 2.00 - 4.25  2.00 - 4.25  2.00 - 3.80  2.00 - 3.86 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาว 

     หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภายใน 1 ปี 1,623,833  2,011,633  1,223,833  1,205,833 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 2,032,000  3,055,833  1,980,000  2,203,833 
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เงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 วงเงิน ยอดคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย การช าระ การช าระ เร่ิมช าระ ครบก าหนดช าระ 
  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม  คืนเงินต้น คืนดอกเบี้ย   
  2560  2559      
  พนับาท  พนับาท      

เฉพาะบริษทั         
1. 2,500 ลา้นบาท 350,000  850,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน พฤษภาคม 2556 มีนาคม 2562 
2. 1,500 ลา้นบาท 750,000  1,050,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน พฤษภาคม 2558 พฤศจิกายน 2562 
3. 1,000 ลา้นบาท 700,000  900,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มิถุนายน 2559 ธนัวาคม 2563 
4. 1,000 ลา้นบาท 400,000  600,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน เมษายน 2558 ตุลาคม 2562 
5. 1,000 ลา้นบาท 1,000,000  - อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน เมษายน 2561 ตุลาคม 2566 
6. 11.30 ลา้นบาท -  2,000 อตัราคงท่ี รายปี รายเดือน มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2560 
7. 23 ลา้นบาท 3,833  7,666 อตัราคงท่ี รายปี รายปี มิถุนายน 2556 มิถุนายน 2562 

 รวม 3,203,833  3,409,666      
บริษทัยอ่ย         

8. 800 ลา้นบาท -  200,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน กุมภาพนัธ์ 2557 กุมภาพนัธ์ 2562 
9. 1,000 ลา้นบาท -  600,000 อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน เมษายน 2558 ตุลาคม 2562 

10. 1,000 ลา้นบาท 200,000 3 400,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน มีนาคม 2555 มิถุนายน 2561 
11. 1,000 ลา้นบาท 252,000  452,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน สิงหาคม 2557 กุมภาพนัธ์ 2562 
12. 33.90 ลา้นบาท -  5,800 อตัราคงท่ี รายปี รายปี มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2560 

 รวม 452,000  1,657,800      
 รวมทั้งหมด 3,655,833  5,067,466      

* AMLR คือ อตัราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของสถาบนัการเงินในประเทศไทยขนาดใหญ่ 4 แห่ง 

เงินกูย้ืมส่วนใหญ่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 
คํ้าประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยไดท้าํประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรบางส่วน 
โดยยกประโยชน์ให้ธนาคารผูใ้ห้กู้ ยกเวน้วงเงินท่ี 6 ท่ี 7 และท่ี 12 ซ่ึงเป็นเงินกูย้ืมเพื่อซ้ืออุปกรณ์ใน
การเกษตร มีกรรมการบริหารของบริษทั และเช็คของบริษทัคํ้าประกนั 

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้ง
ดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินที่มีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และบริษทัย่อยตอ้งดาํรงสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษทัในบริษทัยอ่ย การดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี ขอ้จาํกดัในการก่อหน้ีระยะยาว
เพิ่มเติม การเพิ่มทุนจดทะเบียนและขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย เป็นตน้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 
31 ตุลาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถดาํรงสัดส่วนต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญาดงักล่าว 
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22. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

22.1 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั        
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 130,180  102,193  (3,713)  - 

        
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
กบัผลต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึน 429,672  268,324  320,504  (13,873) 

รวม 559,852  370,517  316,791  (13,873) 

การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไรทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 
มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้        
- ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริม - ยกเวน้ภาษีเงินได ้ (165,219)  133,401  -  - 
- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม 2,676,817  1,677,376  1,628,775  220,415 

รวมกาํไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 2,511,598  1,810,777  1,628,775  220,415 
อตัราภาษีตามกฎหมาย (ร้อยละ)  20  20  20  20 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        

- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม 535,363  335,475  325,755  44,083 
รวมภาษีเงินได ้ 535,363  335,475  325,755  44,083 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับรายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ทางภาษี (419,100)  (220,674)  (325,755)  (44,083) 
 116,263  114,801  -  - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดปี้ก่อน 13,917  (12,608)  (3,713)  - 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 429,672  268,324  320,504  (13,873) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 559,852  370,517  316,791  (13,873) 
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22.2 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,904  587  -  - 
ขาดทุนสะสมยกไป 103,538  2,243  -  - 
ค่าเส่ือมราคา (6,097)  -  -  - 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 12,518  -  -  - 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ (66,070)  -  -  - 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 16,676  -  -  - 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (69,646)  -  -  - 
อ่ืน ๆ 13,391  -  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 13,214  2,830  -  - 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 
มีดงัน้ี 

2560 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกายน  
2559 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 
ขาดทุน 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
รายการที่รับรู้ 
ในส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นโดยตรง 

 ณ วนัที่ 
31 ตุลาคม 

2560 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 587  9,442  (1,125)  -  8,904 
ขาดทุนสะสมยกไป 2,243  101,295  -  -  103,538 
ค่าเส่ือมราคา -  (6,097)  -  -  (6,097) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ -  12,518  -  -  12,518 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ -  (66,070)  -  -  (66,070) 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  16,676  -  -  16,676 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม          

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  (69,646)  -  -  (69,646) 
อ่ืน ๆ -  13,391  -  -  13,391 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 2,830  11,509  (1,125)  -  13,214 

 
 
 
 
 
 



 
- 51 - 

 
2559 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 “ปรับปรุงใหม่"         
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกายน  
2558 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 
ขาดทุน 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
รายการที่รับรู้ 
ในส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นโดยตรง 

 ณ วนัที่ 
31 ตุลาคม 

2559 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,281  (721)  27  -  587 
ขาดทุนสะสมยกไป 1,208  1,035  -  -  2,243 
ค่าเส่ือมราคา (269)  269  -  -  - 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 11,655  (11,655)  -  -  - 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ (14,455)  -  14,455  -  - 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 361  (361)  -  -  - 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม          

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 9,768  (9,768)  -  -  - 
อ่ืน ๆ 391  (391)  -  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 9,940  (21,592)  14,482  -  2,830 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยภ์าษีเงินไดท่ี้ยงัไม่ไดรั้บรู้ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ          
3 แห่ง มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 2560  2559 
รายการดงัต่อไปน้ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี    

ผลแตกต่างชัว่คราว (167,216)  (154,717) 
ขาดทุนสะสม 289,753  284,058 
 122,537  129,341 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ผูบ้ริหารของบริษทัประเมินว่าจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีได้ทั้งจาํนวน เน่ืองจากบริษทัย่อยจะมีกาํไรสุทธิทางภาษีในอนาคต 
ไม่เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีดงักล่าว โดยขาดทุนทางภาษีจาํนวน 
289.75 ลา้นบาท ท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดด้งักล่าวจะส้ินอายใุนปี 2561 ถึง 2565  
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22.3 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (11,208)  (18,702)  (8,863)  (7,213) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (45,858)  (1,226)  (41,793)  (1,226) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  (230,144)  (148,907) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  (1,177)  -  (1,177) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (43,187)  (51,385)  (22,415)  (21,485) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 479,606  551,270  194,858  194,858 
ขาดทุนสะสมยกไป (164,820)  (178,919)  (164,722)  (94,696) 
ค่าเส่ือมราคา 68,483  37,383  30,892  5,595 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 444,607  425,368  242,925  230,738 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมสินทรัพยชี์วภาพ (3,209)  -  (1,211)  - 
กาํไรจากการควบรวมกิจการ 482,573  -  482,573  - 
อ่ืน ๆ (16,980)  (23,049)  (4,208)  (8,213) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 1,190,007  739,563  477,892  148,274 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 
มีดงัน้ี 

2560 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกายน  
2559 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 
ขาดทุน 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
การควบรวม   

กจิการ 
 ณ วนัที่ 

31 ตุลาคม 
2560 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ          
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (18,702)  7,494  -  -  (11,208) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (1,226)  (44,632)  -  -  (45,858) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,177)  1,177  -  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (51,385)  (502)  7,754  946  (43,187) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 551,270  (66,070)  (1,023)  (4,571)  479,606 
ขาดทุนสะสมยกไป (178,919)  14,099  -  -  (164,820) 
ค่าเส่ือมราคา 37,383  30,883  -  217  68,483 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม          

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 425,368  19,239  -  -  444,607 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมสินทรัพยชี์วภาพ -  (3,209)  -  -  (3,209) 
กาํไรจากการควบรวมกิจการ -  482,573  -  -  482,573 
อ่ืน ๆ (23,049)  129  5,570  370  (16,980) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 739,563  441,181  12,301  (3,038)  1,190,007 
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2559 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 “ปรับปรุงใหม่”       
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกายน  
2558 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 
ขาดทุน 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลาคม 
2559 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (11,290)  (7,412)  -  (18,702) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (20,386)  19,160  -  (1,226) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,177)  -  -  (1,177) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (42,640)  2,096  (10,841)  (51,385) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 294,692  -  256,578  551,270 
ขาดทุนสะสมยกไป (229,712)  50,889  (96)  (178,919) 
ค่าเส่ือมราคา 124,765  (87,382)  -  37,383 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 136,516  288,852  -  425,368 
อ่ืน ๆ (3,578)  (19,471)  -  (23,049) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 247,190  246,732  245,641  739,563 

 
2560 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 
1 พฤศจิกายน  

2559 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 
ขาดทุน 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลาคม 
2560 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (7,213)  (1,650)  -  (8,863) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (1,226)  (40,567)  -  (41,793) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (148,907)  (81,237)  -  (230,144) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,177)  1,177  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (21,485)  (4,474)  3,544  (22,415) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 194,858  -  -  194,858 
ขาดทุนสะสมยกไป (94,696)  (70,026)  -  (164,722) 
ค่าเส่ือมราคา 5,595  25,297  -  30,892 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 230,738  12,187  -  242,925 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมสินทรัพยชี์วภาพ -  (1,211)  -  (1,211) 
กาํไรจากการควบรวมกิจการ -  482,573  -  482,573 
อ่ืน ๆ (8,213)  (1,565)  5,570  (4,208) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 148,274  320,504  9,114  477,892 
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2559 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 “ปรับปรุงใหม่”       
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกายน  
2558 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 
ขาดทุน 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลาคม 
2559 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (5,591)  (1,622)  -  (7,213) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (4,980)  3,754  -  (1,226) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  (148,907)  -  (148,907) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,177)                 -  -  (1,177) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (18,355)  973  (4,103)  (21,485) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 93,305  -  101,553  194,858 
ขาดทุนสะสมยกไป (89,776)  (4,920)  -  (94,696) 
ค่าเส่ือมราคา (3,525)  9,120  -  5,595 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 94,167  136,571  -  230,738 
อ่ืน ๆ 629  (8,842)  -  (8,213) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 64,697  (13,873)  97,450  148,274 

23. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานและ
ตามระเบียบการเกษียณอายุพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้             
ท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ตุลาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 12,647  10,245  5,791  4,269 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5,424  8,490  2,198  3,620 
ตน้ทุนบริการในอดีต 55,968  -  25,522  - 

รวม 74,039  18,735  33,511  7,889 
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การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานยกมา  261,287  217,436  107,427  91,774 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 12,647  10,245  5,791  4,269 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5,424  8,490  2,198  3,620 
ตน้ทุนบริการในอดีต 55,968  -  25,522  - 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัของภาระผกูพนั (41,926) 
 

55,174 
 

(17,720) 
 

20,515 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายระหวา่งปี (23,929)  (30,058)  (11,142)  (12,751) 
การควบรวมกิจการ (4,729)  -  -  - 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานยกไป 264,742  261,287  112,076  107,427 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการประมาณการภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
อตัราคิดลด 1.67 - 2.93  1.70 - 2.74  2.19 - 2.80  1.90 - 2.17 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00  6.00  5.00  6.00 
อตัราส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 

(ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) 
       

- พนกังานรายเดือน 4.00 - 34.00  10.00 - 100.00  7.00 - 11.00  10.00 - 100.00 
- พนกังานรายวนั 3.00 - 100.00  4.00 - 100.00  9.00 - 22.00  12.00 - 46.00 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัขา้งตน้
ซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 
มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2560  2559  2560  2559 

อตัราคิดลด        
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5 0.58 - 86.61  0.04 - 109.27  86.61  109.27 
อตัราคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 0.48 - 85.14  0.03 - 105.68  85.14  105.68 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

อตัราการเติบโตของเงินเดือน        
อตัราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 0.5 0.48 - 86.64  0.03 - 107.43  86.64  107.43 
อตัราการเติบโตของเงินเดือน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 0.57 - 87.92  0.04 - 109.14  87.92  109.14 

        อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน        
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 0.65 - 86.80  0.04 - 111.13  86.80  111.13 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 0.42 - 83.87  0.03 - 104.13  83.87  104.13 

24. เงินปันผลจ่ายและทุนส ารองตามกฎหมาย 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติใหจ่้ายเงินปันผล ดงัน้ี 

เงินปันผล  อนุมัติโดย จ านวนหุ้น เงินปันผล หุ้นปันผล เงินปันผลจ่าย วันที่จ่าย จัดสรรทุนส ารอง 
   พนัล้านหุ้น จ่ายต่อหุ้น จ่ายต่อหุ้น ล้านบาท เงินปันผล ตามกฎหมาย 

- จ่ายปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทั   คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 4.41 0.10 - 441.02 23 มีนาคม 2560 - 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558         
ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559         

         

- จ่ายปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทั   คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 4.01 0.06 0.05 423.21 25 มีนาคม 2559 20.05 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557         
ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558         

ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึง 
ไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา  
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมาย
ดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้โดยวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ทุนสํารองตามกฎหมาย
ของบริษทัมีจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

25. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดร้วมค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทั
และบริษทัย่อยท่ีไม่รวมเงินเดือน และประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 9.09 9.01 9.09 9.01 
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26. การจัดการส่วนทุน 

วตัถุประสงค์หลกัของบริษทัและบริษทัย่อยในการจดัการส่วนทุนคือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถ       
ในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง การดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม และการรักษาอตัราส่วนหน้ีสิน
ท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมไม่ให้เกินขอ้กาํหนดในการออกหุ้นกู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 20) 
และของสัญญากูย้มืเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 21) 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 
 

 2560 2559 
หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 1.20 : 1.00 1.13 : 1.00 

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม ไดแ้ก่ 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  “ปรับปรุงใหม่”   “ปรับปรุงใหม่” 
 2560  2559  2560  2559 
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 1,382,584  1,420,095  533,494  523,696 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,182,249  1,247,360  352,847  411,961 
ค่าธรรมเนียมนาํส่งกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย 1,095,557  1,149,835  441,214  506,900 
ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา 651,798  785,324  239,711  244,860 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 508,729  629,153  188,228  305,228 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 10,448,253  8,664,216  5,198,432  4,681,020 
ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 121,917  23,491  2,065,694  1,585,074 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (622,211)  1,084,842  (611,796)  819,990 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 54,383  -  6,054  - 
ขาดทุนจากวสัดุและอะไหล่เส่ือมสภาพ 5,856  27,733  588  27,733 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  400,299  744,534 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 222,646  75,748  -  16,782 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  74,887  7,827 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 147,142  141,312  50,508  48,566 
ตน้ทุนทางการเงิน 668,129  709,983  514,186  551,698 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอ่ืน 781,363  696,050  540,800  385,667 

รวม 16,648,395  16,655,142  9,995,146  10,861,536 
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28. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยจาํนวน
หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

2560 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ก าไร 

ส าหรับปี 
 จ านวนหุ้น  ก าไร 

ต่อหุ้น 
 ก าไร 

ส าหรับปี 
 จ านวนหุ้น  ก าไร 

ต่อหุ้น 
 พนับาท  พนัหุ้น  บาท  พนับาท  พนัหุ้น  บาท 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและปรับลด           
สาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั 1,970,395  4,410,233  0.447  1,311,983  4,410,233  0.297 

2559 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ก าไร 

ส าหรับปี 
 จ านวนหุ้น  ก าไร 

ต่อหุ้น 
 ก าไร 

ส าหรับปี 
 จ านวนหุ้น  ก าไร 

ต่อหุ้น 
 พนับาท  พนัหุ้น  บาท  พนับาท  พนัหุ้น  บาท 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและปรับลด           
สาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั 1,426,152  4,410,233*  0.323  234,288  4,410,233*  0.053 

* จาํนวนหุ้น ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 ไดมี้การเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นผลจากการปรับตวัเลขจาํนวนหุ้นปันผลท่ีจ่ายให้ถูกตอ้ง 

29. การเสนอข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานด าเนินงาน 
บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ไดน้าํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงานตามมุมมองผูบ้ริหาร 
โดยพิจารณาจากการบริหารการจดัการและโครงสร้างการบริหารและการรายงานภายในของกลุ่มบริษทั
เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน  

กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 
กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายและกากนํ้าตาล 
ดําเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายและกากนํ้ าตาลให้แก่ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑเ์พื่อการส่งออก และบริษทัผูค้า้นํ้าตาลต่างประเทศ 

กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอล ์
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอลใ์หแ้ก่บริษทันํ้ามนัทั้งในและต่างประเทศ 
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กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทั
ในกลุ่มบริษทั 

กลุ่มธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์
ดาํเนินธุรกิจให้เช่าประเภทอาคารสํานกังานและกิจการรีสอร์ทเพื่อการพกัผอ่น สําหรับเป็นศูนยอ์บรมและ
สัมมนา  

กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ออกเป็นการประกอบการในประเทศ และต่างประเทศ 
โดยต่างประเทศ ประกอบดว้ย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพชูา 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกรายหน่ึงจากธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าเป็นจาํนวนรวมประมาณ 751.67 ลา้นบาท และ 808.69 ล้านบาท ตามลาํดบั จากยอดรายไดร้วม
ของกลุ่มบริษทั 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั แสดงไดด้งัน้ี 
งบก าไรขาดทุนรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 

หน่วย : ล้านบาท 

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 
น ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 

ธุรกิจผลิตและ 
จ าหน่ายแอลกอฮอล์ 

ธุรกิจผลิตและ 
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ธุรกิจให้เช่า 
อสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจอื่นๆ รายการระหว่างกัน รวม 

 “ปรับปรุงใหม่”      “ปรับปรุงใหม่” 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย     
                 
รายไดจ้ากกิจการอ่ืน 11,447 604 12,677 896 2,100 2,023 752 809 168 158 552 348 - - 15,623 16,911 
รายไดจ้ากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,058 152 6,147 167 - - 1,634 1,716 - - 1,912 1,366 (9,756) (9,396) - - 
รวม 17,505 756 18,824 1,063 2,100 2,023 2,386 2,525 168 158 2,464 1,714 (9,756) (9,396) 15,623 16,911 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 4,843 86 3,715 31 263 360 476 617 486 969 141 125 (436) (687) 5,859 5,130 
ค่าใชจ่้ายในการขาย การบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน               (2,800) (2,666) 
ตน้ทุนทางการเงิน (651) (92) (687) (84) (28) (36) (66) (75) (25) (30) - (3) 194 205 (668) (710) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม               121 57 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               (560) (371) 
กาํไรสุทธิ               1,952 1,440 
บวก (หัก)  กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี                 

ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม               18 (14) 
กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่               1,970 1,426 
ดอกเบ้ียรับ 297 6 291 7 - 6 - - - - 2 3 (194) (205) 111 102 
ค่าเส่ือมราคา (636) (74) (645) (91) (73) (40) (328) (327) - - (19) (45) - - (1,130) (1,148) 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันที ่31 ตุลาคม 2560 และ 2559 

                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,401 47 1,452 72 - 198 61 168 15 12 136 166 (368) (661) 1,292 1,407 
สินคา้คงเหลือ  2,113 219 1,423 145 - 334 139 62 - - 630 637 (1) (49) 3,100 2,552 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  15,783 2,975 14,437 3,275 - 907 7,485 7,041 - 1 425 757 (314) (370) 26,354 26,048 
สินทรัพยส่์วนกลาง 19,579 298 17,342 513 - 15 29 104 3,989 3,635 305 455 (11,955) (13,696) 12,245 8,368 
สินทรัพยร์วม  38,876 3,539 34,654 4,005 - 1,454 7,714 7,375 4,004 3,648 1,496 2,015 (12,638) (14,776) 42,991 38,375 
                 
หน้ีสินรวม 24,499 2,890 21,467 2,907 - 948 2,405 2,363 884 964 686 461 (6,466) (7,386) 24,898 21,724 
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30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 นอกจากหน้ีสินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินแลว้ บริษทัและ
บริษทัยอ่ย ยงัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 
30.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาขายสินคา้ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบสําหรับงบการเงินรวม

จาํนวน 2,060.07 ลา้นบาท และ 1,455.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั และสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
จาํนวน 1,879.91 ลา้นบาท และ 816.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

30.2 บริษทัและบริษทัย่อยสามแห่งได้ออกเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้าแก่ชาวไร่เพื่อรับซ้ือออ้ย โดยบริษทัและ
บริษทัย่อยยงัมิได้บนัทึกภาระหน้ีสินดงักล่าว เน่ืองจากเช็คยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและยงัไม่ไดรั้บออ้ย 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ตามรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

สาํหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 - 1,106.95 - 370.17 
สาํหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 1,167.01 - 472.11 - 

30.3 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
จาํนวน 2 สัญญา ดงัน้ี 
- สัญญาลงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2548 กฟผ. ตกลงซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากบริษทัย่อย ณ อาํเภอนํ้ าพอง 

จงัหวดัขอนแก่น ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญาเป็นระยะเวลา 21 ปี นบัตั้งแต่เดือนแรกท่ีมีการ
ขายไฟฟ้า (เดือนธันวาคม 2549) ในปริมาณ 20 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดนัไฟฟ้า 115 กิโลโวลท ์ 
โดยในปีท่ี 2 จนถึงปีก่อนปีสุดทา้ย กฟผ. ตกลงท่ีจะซ้ือพลงังานไฟฟ้าในปริมาณไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของปริมาณพลงังานไฟฟ้าตามสัญญา 

- สัญญาลงวนัท่ี 12 มกราคม 2553 กฟผ. ตกลงซ้ือปริมาณพลงังานไฟฟ้า 22 เมกะวตัต ์ณ ระดบั
แรงดนั 115 กิโลโวลท์จากบริษทัยอ่ย ณ อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ตามราคาท่ีตกลง
ร่วมกันในสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2554 บริษทัย่อยต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อ กฟผ. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนครบกาํหนดอายุสัญญาเพื่อต่ออายุสัญญา
ต่อไปอีกคราวละ 5 ปี บริษทัย่อยไดย้ื่นหนงัสือคํ้าประกนัการเสนอขายไฟฟ้า เป็นจาํนวนเงิน 
4.40 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2557 กฟผ. ไดต้กลงซ้ือปริมาณพลงังานไฟฟ้าเพิ่มอีก 
8 เมกะวตัตร์วมเป็น 30 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต ์ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนัใน
สัญญา เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 
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30.4 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 

2555 โดยตกลงซ้ือปริมาณพลงังานไฟฟ้า 2.12 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 22,000 โวลท ์ณ อาํเภอวงัสะพุง 
จงัหวดัเลย ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 
(บริษทัมีการขอเล่ือนการขายพลงังานไฟฟ้าเป็นวนัท่ี 27 ธันวาคม 2557) โดยบริษทัย่อยตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือต่อ กฟภ. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนครบกาํหนดอายุสัญญาเพื่อต่ออายุสัญญาต่อไปอีก
คราวละ 5 ปี  

30.5 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีภาระผกูพนัและวงเงินสินเช่ือ ดงัน้ี 
หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินรวม 
  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2560  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 
 สกลุเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภาระผูกพนั         

สัญญาคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
 สาํหรับคํ้าหน้ีสินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
บาท - 2,829.88 - 

 
- 3,417.35 - 

สัญญาคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
   สาํหรับคํ้าหน้ีสินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
ดอลลาร์สหรัฐ - 7.50 - 

 
- 1.97 - 

สัญญาคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัร่วม 
 สาํหรับคํ้าหน้ีสินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
บาท - 74.10 - 

 
- - - 

         
วงเงินสินเช่ือ         

หนงัสือคํ้าประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 91.68 -  - 81.45 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท บาท 120.00 - 120.00  170.00 - 170.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลาร์สหรัฐ 10.00 - 10.00  11.90 1.90 10.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ยโูร - - -  2.01 2.01 - 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น บาท 22,255.70 5,901.27 16,354.43  21,512.20 2,720.73 18,791.47 
เงินกูย้มืระยะสั้น ดอลลาร์สหรัฐ 50.50 7.50 43.00  50.50 0.04 50.46 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน บาท 3,676.50 2,362.50 1,314.00  2,365.00 1,035.00 1,330.00 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ดอลลาร์สหรัฐ - - -  20.00 - 20.00 
เงินกูย้มืระยะยาว บาท 3,655.83 3,655.83 -  5,067.47 5,067.47 - 

 
 

หน่วย : ล้าน 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2560  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 
 สกลุเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภาระผูกพนั         

สัญญาคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
  สาํหรับคํ้าหน้ีสินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
บาท - 2,058.08 - 

 
- 1,642.85 - 

สัญญาคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัยอ่ย  
  สาํหรับคํ้าหน้ีสินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
ดอลลาร์สหรัฐ - 7.50 - 

 
- 1.93 - 

สัญญาคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัร่วม 
 สาํหรับคํ้าหน้ีสินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
บาท - 74.10 - 

 
- - - 

         
วงเงินสินเช่ือ         

หนงัสือคํ้าประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 9.78 -  - 4.13 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท บาท 30.00 - 30.00  30.00 - 30.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ยโูร - - -  2.01 2.01 - 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน บาท 11,593.70 4,265.00 7,328.70  9,545.20 1,108.00 8,437.20 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ดอลลาร์สหรัฐ 10.50 - 10.50  10.50 - 10.50 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน บาท 3,676.50 2,362.50 1,314.00  2,365.00 1,035.00 1,330.00 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ดอลลาร์สหรัฐ - - -  20.00 - 20.00 
เงินกูย้มืระยะยาว บาท 3,203.83 3,203.83 -  3,409.67 3,409.67 - 
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วงเงินสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้บางส่วนคํ้าประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัระหวา่งกนั และ
การโอนสิทธิประกันภัยของส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรแก่ผู ้ให้กู้ บางส่วนคํ้ าประกันโดย
กรรมการบริหารบริษทับางท่านและเช็คของบริษทั นอกจากน้ีบางวงเงินหากมีการเบิกใช ้บริษทัและ
บริษทัยอ่ยจะตอ้งนาํสินคา้บางส่วนเขา้ร่วมคํ้าประกนัดว้ย อยา่งไรก็ตาม บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มี
การใชว้งเงินดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ สําหรับภาระผูกพนัและ
วงเงินสินเช่ือขา้งตน้ โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
และบริษทัย่อยตอ้งดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ย การดาํรงอตัราส่วนความสามารถ 
ในการชําระหน้ี ข้อจาํกดัในการก่อหน้ีระยะยาวเพิ่มเติม การเพิ่มทุนจดทะเบียนและขอ้จาํกัด 
ในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

30.6 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัคงเหลือตามสัญญาต่างๆ มีดงัน้ี  
หน่วย : ล้าน 

  งบการเงนิรวม 
  ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2560 ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2559 
 สกลุเงนิ มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพนัคงเหลอื 

ตามสัญญา 
มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพนัคงเหลอื 

ตามสัญญา 
สญัญาก่อสร้างและจา้งเหมา บาท 1,018.23 168.64 1,070.15 207.36 
สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บาท 489.43 107.51 317.72 49.65 
 ดอลลาร์สหรัฐ 13.60 0.46 13.60 1.42 
 ยโูร - - 2.88 2.01 

หน่วย : ล้าน 
  งบการเงนิรวม 
  ภาระผูกพนัคงเหลอืตามสัญญา 
  ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2560 ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2559 
 สกลุเงนิ ภายใน 1 ปี 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม ภายใน 1 ปี 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
สญัญาเช่าสมัปทาน ดอลลาร์สหรัฐ 0.17 0.68 11.48 12.33 0.17 0.68 11.69 12.54 
สญัญาเช่า บาท 15.58 27.69 - 43.27 5.61 11.87 - 17.48 

หน่วย : ล้าน 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2560 ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2559 
 สกลุเงนิ มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพนัคงเหลอื 

ตามสัญญา 
มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพนัคงเหลอื 

ตามสัญญา 
สญัญาก่อสร้างและจา้งเหมา บาท 620.33 84.25 704.01 98.22 
สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บาท 467.87 95.46 304.59 40.46 
 ยโูร - - 2.88 2.01 

หน่วย : ล้าน 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ภาระผูกพนัคงเหลอืตามสัญญา 
  ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2560 ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2559 
 สกลุเงนิ ภายใน 1 ปี 1-5 ปี รวม ภายใน 1 ปี 1-5 ปี รวม 
สญัญาเช่า บาท 5.86 9.87 15.73 5.61 11.87 17.48 
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30.7 สัญญาอ่ืนท่ีสาํคญั 

30.7.1 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน  
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2548 ในเขตพื้นท่ี 43 หมู่ 10 ตาํบลนํ้ าพอง อาํเภอนํ้ าพอง จงัหวดั
ขอนแก่น โดยมีกาํหนดอาย ุ21 ปี อยา่งไรก็ตาม เม่ือพระราชบญัญติัการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
จากคณะกรรมการกาํกบักิจกรรมพลงังาน ซ่ึงมีอายุใบอนุญาต 19 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 
2571 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน 
พ.ศ. 2550 และเง่ือนไขประกอบใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

30.7.2 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2549 บริษทั นํ้ าตาลสะหวนันะเขด จาํกัด (บริษทัย่อย) ได้ทาํ
สัญญาพฒันาพื้นท่ีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัรัฐบาลของประเทศ
ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นอาคารสํานักงานของบริษทัย่อย อาคารโรงงาน ถนน และพื้นท่ี 
ปลูกออ้ย รวม 10,000 เฮกตาร์ โดยมีกาํหนดระยะเวลา 40 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 
20 ปี หากไดรั้บความเห็นชอบจากคู่สัญญา ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยได้
ใชพ้ื้นท่ีแลว้ จาํนวน 5,053.61 เฮกตาร์ โดยมีอตัราค่าเช่าตามสัญญา 

30.7.3 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษทัยอ่ย)  
ได้เข้าร่วมลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (MOU) กับรัฐบาลของประเทศกัมพูชา  
เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2549 เพื่อก่อตั้งโรงงานนํ้ าตาลพร้อมทั้งได้รับสัมปทานพื้นท่ี
เพาะปลูกออ้ยในจงัหวดัเกาะกง ประเทศกมัพูชา จาํนวน 19,100 เฮกตาร์ อายุสัมปทาน 
90 ปี โดยไม่มีค่าเช่าใน 4 ปีแรก และหลงัจากนั้นคิดค่าเช่าในอตัรา 1 - 4 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อเฮกตาร์ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยไดใ้ชพ้ื้นท่ีแลว้จาํนวน 
9,398.69 เฮกตาร์ เท่ากนัทั้งสองปี อาคารและส่ิงปลูกสร้าง และอาคารระหวา่งก่อสร้าง
ของบริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินสัมปทาน เม่ือครบกาํหนดสัญญากรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น
จะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

30.7.4 บริษทัยอ่ยในประเทศกมัพชูาแห่งหน่ึงทาํสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว 2 ฉบบั กบับุคคลภายนอก 
เพื่อสร้างท่าเรือและท่ีดินรอการพฒันาในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 และวนัท่ี 21 พฤษภาคม
2550 ตามลําดับ ระยะเวลา 90 ปี เท่ากันทั้งสองสัญญา โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินค่าเช่า
ล่วงหนา้ไปแลว้ทั้งจาํนวน 0.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 
มีคงเหลือค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้จาํนวน 0.42 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 0.43 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
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31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศในตลาด อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ือง และจากการท่ีคู่สัญญาไม่
ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัความเส่ียง
ดงักล่าว อยา่งไรก็ตามบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อการเก็ง
กาํไรหรือเพื่อการคา้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด
ในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม 
กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจดัสรรเงินกู้ยืมท่ีเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีและลอยตวัให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียด
ส่วนใหญ่ ดงัน้ี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2560 
 อตัราดอกเบีย้คงที่  อตัราดอกเบีย้  รวม 

  ภายใน   มากกว่า   มากกว่า  ปรับขึน้ลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด   
สินทรัพย์ทางการเงนิ          

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ -  -  -  109,680  109,680 
เงินฝากธนาคารแบบประจาํ 24  -  -  -  24 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 281,470  354,373  4,090  249  640,182 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชาวไร่ 1,034,514  10,330  -  30,211  1,075,055 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 181,000  -  -  -  181,000 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอ่ืน 41,983  24,238  -  -  66,221 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  -  6,691  -  6,691 

รวม 1,538,991  388,941  10,781  140,140  2,078,853 

          
หนีสิ้นทางการเงนิ          

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8,508,780  -  -  -  8,508,780 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000  -  -  -  5,000 
หุ้นกูร้ะยะยาว 2,998,989  6,494,446  -  -  9,493,435 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,223,833  1,980,000  -  452,000  3,655,833 

รวม 12,736,602  8,474,446  -  452,000  21,663,048 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2559 
 อตัราดอกเบีย้คงที่  อตัราดอกเบีย้  รวม 

  ภายใน   มากกว่า   มากกว่า  ปรับขึน้ลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด   
สินทรัพย์ทางการเงนิ          

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ -  -  -  62,504  62,504 
เงินฝากธนาคารแบบประจาํ 23  -  -  -  23 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 257,821  314,656  1,815  4,754  579,046 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชาวไร่ 896,631  8,814  -  60,004  965,449 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอ่ืน 41,333  45,334  -  -  86,667 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2,702  -  -  -  2,702 

รวม 1,198,510  368,804  1,815  127,262  1,696,391 

          
หนีสิ้นทางการเงนิ          

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,757,026  -  -  -  3,757,026 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 6,900  -  -  -  6,900 
หุ้นกูร้ะยะยาว 2,999,307  6,993,763  -  -  9,993,070 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,409,733  2,805,734  -  852,000  5,067,467 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 1,323  -  -  -  1,323 

รวม 8,174,289  9,799,497  -  852,000  18,825,786 

 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัและบริษทัย่อย ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้ และการนาํเขา้
เคร่ืองจกัร เน่ืองจากรายการทางธุรกิจเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม บริษทัและบริษทัยอ่ย
มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระสําคญัซ่ึงไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 
สกลุเงนิ สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 
ดอลลาร์สหรัฐ 15.79 9.03 15.60 2.58 56.22 - 11.91 - 
เยน - 2.50 - 2.50 - - - - 
เรียล 975.58 79.68 711.48 92.03 - - - - 
กีบ 108.52 602.24 252.97 489.34 - - - - 
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ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าและสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนกบัธนาคารพาณิชย ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนในการรับและจ่ายชาํระหน้ีสินในรูปเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยยงัไม่ได้
บนัทึกหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปิดสถานะไว ้
มีวนัครบกาํหนดอยูร่ะหวา่ง 1 - 3 ปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
สกลุเงนิ จ านวนเงนิที่ท าสัญญา สกลุเงนิ จ านวนเงนิที่ได้ตามสัญญา 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559  2560 2559 2560 2559 

ดอลลาร์สหรัฐ - 30.99 - 47.74 บาท - 1,098.04 - 1,693.00 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมสุทธิตามสญัญาซ้ือขาย 
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
- 

 
(6.35) 

 
- 

 
(13.33) 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้าตาลทรายและราคาออ้ย 

อุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรชาวไร่ออ้ย
และโรงงานนํ้ าตาล ราคาขายนํ้ าตาลโควตา ข. และอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษทั ออ้ยและนํ้ าตาลไทย จาํกดั (อนท.) 
ขายไดจ้ริงมีผลอย่างมากต่อการคาํนวณราคาออ้ย ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของการผลิตนํ้ าตาลทราย ดงันั้น 
เพื่อเป็นการบริหารความเส่ียงจากความผนัผวนของกาํไรขั้นตน้ บริษทัจึงมีกระบวนการป้องกนัความเส่ียง                 
โดยจดัทาํสัญญาซ้ือ - ขายหรือแลกเปล่ียนสินคา้เกษตร (“Commodity Swap”) อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี 
ซ่ึงเม่ือมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเม่ือสัญญาส้ินสุดลงตามอายุ บริษทัจะรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุน
ท่ีเกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการรับรู้รายการในงบการเงิน ดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

กาํไรจากสญัญาซ้ือ - ขายหรือแลกเปล่ียนสินคา้เกษตร 3.66 26.49 36.05 14.32 
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มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซ้ือ - ขายหรือแลกเปล่ียนสินคา้เกษตรคงเหลือท่ีเปิดสถานะไว ้ณ วนัท่ี  
31 ตุลาคม ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 สกลุเงนิ งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2560 2559 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิตามสญัญาซ้ือ-ขายหรือแลกเปล่ียน   
 สินคา้เกษตร 

 
ดอลลาร์สหรัฐ 1.09 (0.85) 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
บริษทัและบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีชาวไร่ เงินให้กูย้ืม
ชาวไร่ เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน และลูกหน้ีอ่ืน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากบริษทั 
และบริษทัย่อยมีลูกหน้ีหลายรายและมีนโยบายการให้สินเช่ือท่ีระมดัระวงัรวมทั้งมีการพิจารณาตั้ง 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยไดด้าํเนินการให้ชาวไร่นาํท่ีดิน
หรือสินทรัพยอ่ื์นมาเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัหรือคํ้าประกนัดว้ยบุคคล ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย
เช่ือวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีจะไม่ชาํระหน้ีอยูใ่นระดบัตํ่า 

มูลค่ายติุธรรม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้ น 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้ น 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และหน้ีสินหมุนเวียน มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากบัมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจาก
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น  

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู ้ยืมระยะยาวที่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัมีมูลค่าใกล้เคียงกบัมูลค่าตามบญัชี 
ส่วนเงินกู้ยืมระยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีมีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีเน่ืองจากอตัรา
ดอกเบ้ียเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีสถาบนัการเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชบ้ริการเสนออตัราดอกเบ้ีย
ของเงินกู้ยืมท่ีมีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนใกล้เคียงกับเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษทัในอตัราท่ีใกล้เคียงกับ 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีระบุไวต้ามสัญญาเงินกู ้
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รายการท่ีเปิดเผยตามตารางต่อไปน้ี พิจารณาว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม  

 งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ล าดบัช้ัน 
มูลค่ายุติธรรม 

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท   
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560     
หนี้สินทางการเงิน     

หุน้กูร้ะยะยาว 9,493 9,658 ระดบั 2 คาํนวณจากราคาปิดคร้ังล่าสุดของสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ย 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559     
หนี้สินทางการเงิน     
   หุน้กูร้ะยะยาว 9,993 10,227 ระดบั 2 คาํนวณจากราคาปิดคร้ังล่าสุดของสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ย 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน ได้แก่ สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณมาจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าท่ีสามารถสังเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าตามสัญญา 
ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้นความเส่ียงด้านสินเช่ือของคู่สัญญาต่างๆ ซ่ึงเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 3 และ
สัญญาแลกเปล่ียนสินคา้เกษตร (Commodity Swap) ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคานํ้ าตาลทรายดิบและ
นํ้ าตาลทรายขาวจาก The Exchange and Bloomberg ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเสมือนวา่บริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดปิ้ดสถานะสัญญาเหล่านั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานซ่ึงเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 2 

32. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษทัและบริษทัย่อย 10 แห่ง และพนกังานของบริษทัดงักล่าวไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
ตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และ 2559
กลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุน
สํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จ ํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงาน  
เม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 
และ 2559 บริษัทและบริษทัย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวน 32.60 ล้านบาท และ 30.08 ล้านบาท 
ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม และบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวน 13.57 ลา้นบาท และ 12.30 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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33. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัยอ่ยในประเทศสองแห่งไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจาํนวน 4 ฉบบั จากคณะกรรมการส่งเสริม            
การลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ 
ท่ีได้รับรวมถึงการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้สําหรับกาํไรสําหรับปีท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับ 
การส่งเสริม โดยมีกาํหนด 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

บัตรส่งเสริม 
เลขท่ี 

มาตราที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

     
1063(2)/2552* 25 26 28 31 34 35(3) 36(1)  

และ 36(2) 
30 ม.ค. 2552 - การผลิตแอลกอฮอล์หรือเช้ือเพลิงจากผลผลิต

การเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย 
6 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2562 

   - การผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย ์ 30 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2562 
   - การผลิตแก๊สชีวภาพ 29 ก.พ. 2555 31 ธ.ค. 2562 
2364(1)/2554* 25 26 28 31 34 35(1) 35(2) และ 35(3) 20 ก.ย. 2554 - การผลิตแก๊สชีวภาพ 28 ก.พ. 2556 28 ก.พ. 2564 
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 ไอนํ้ า และนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรม 30 พ.ย. 2553 29 พ.ย. 2561 

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

15 มี.ค. 2556 - การผลิตไฟฟ้า ไอนํ้ า และนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรม 21 ม.ค. 2557 20 ม.ค. 2565 

* บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1063(2)/2552 และ 2364(1)/2554 เป็นของบริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวจากการควบรวมกิจการเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 

นอกจากน้ีตามบตัรส่งเสริมเลขที่ 2364(1)/2554, 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษทัยอ่ยไดสิ้ทธิ
ในการลดหย่อนภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนดเวลา 5 ปีนบัจากวนัท่ีการไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดห้มดอายุ และตามบตัรส่งเสริมทุกฉบบั บริษทัย่อยไดร้ับสิทธ์ิยกเวน้อากรขาเขา้
สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมตัิ และผูถื้อหุ้นจะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับเงินปันผลจากกิจการ
ท่ีไดรั้บส่งเสริมตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศสามแห่ง ไดรั้บใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ใบอนุญาตลาํดับท่ี 1) และราชอาณาจกัรกัมพูชา 
(ใบอนุญาตลาํดบัท่ี 2 ถึง 4) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี   
1) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขท่ี 017-06/คลท ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีโดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้

เป็นเวลา 5 ปีนับจากวนัท่ีมีรายได้จากการขายนํ้ าตาลทราย จากนั้ นต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตรา                  
ร้อยละ 20 เร่ิมมีรายไดว้นัท่ี 21 กรกฎาคม 2553 และหมดอายวุนัท่ี 20 กรกฎาคม 2558 

2) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขท่ี 4420/06 ก.ว.ก. ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2549 ออกให้โดยหน่วยงาน 
Council for the Development of Cambodia บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีโดยไดรั้บยกเวน้
ภาษีในการนาํเขา้เคร่ืองจกัรในการผลิตและวสัดุในการก่อสร้าง 
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3) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขท่ี 1641/09 ก.ว.ก. และ 1642/09 ก.ว.ก.  ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 

ออกให้โดยหน่วยงาน Council for the Development of Cambodia บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษี 
โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดจ้าํนวน 8 ปี และ 9 ปี ตามลาํดบั ซ่ึงนบัรวมทั้ง Priority Period นบัจากเวลาท่ี
บริษทัย่อยไดด้าํเนินกิจการ (ปี 2549) 

4) ใบอนุญาตขอยกเวน้ภาษีของพืชเกษตร - อุตสาหกรรม (ออ้ย) เลขท่ี 2299 ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2555 
ออกให้โดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลงั ราชอาณาจกัรกมัพูชา โดยไดรั้บสิทธิให้คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ 0 สําหรับการขายออ้ยท่ีใชใ้นการผลิตนํ้ าตาลทรายเพื่อส่งออก ใบอนุญาตน้ีมีกาํหนด 1 ปี 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 และปัจจุบนักระทรวงเศรษฐกิจและ
การคลงัราชอาณาจกัรกมัพชูา มีประกาศเร่ืองการปฏิบติังานของภาษีมูลค่าเพิ่มในการจดัหาสินคา้
เกษตรยงัไม่ไดด้ดัแปลงใหไ้ดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยประกาศในเดือนเมษายน 2559 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 1/2560-2561 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมติั การออก
หุ้นกูท่ี้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง จาํนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว ้หน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท มีอายุ 10 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2570 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
3.74 ต่อปี โดยบริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 
31 ตุลาคมของแต่ละปีไม่เกินกวา่ 2 : 1 ตลอดอายขุองหุ้นกู ้

เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2560 บริษทัไดมี้การออกหุ้นท่ีเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
จาํนวน 2,000 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขตามมติของท่ีประชุมดงักล่าว 

35.                     
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 


