
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 
และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทาน 
ของขา้พเจา้ 
 
 
 
 จนัทิรา  จนัทราชยัโชติ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326 
วนัท่ี 15 มีนาคม 2561 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มกราคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม 31 ตุลาคม

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.2 171,838               153,004               45,285                 11,894                 

เงินลงทุนชัว่คราว 24                        24                        -                   -                   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 1,874,465            1,198,418            1,252,958            872,711               

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 7 1,176,441            1,569,259            5,007,108            5,373,550            

สินคา้คงเหลือ 6,208,792            3,099,982            3,407,038            1,884,928            

สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน 8 155,063               111,895               8,551                   5,854                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 45,109                 63,931                 18,969                 46,061                 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 9,631,732            6,196,513            9,739,909            8,194,998            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 354,233               377,849               354,233               377,849               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 3,753,362            3,746,845            3,381,615            3,381,615            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                   -                   4,775,811            4,775,811            

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 27,491                 27,486                 20,327                 20,325                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 92,947                 93,175                 8,149                   8,183                   

เงินให้กูย้มืระยะยาว 407,984               393,199               2,423,792            1,404,915            

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 4,924,296            4,917,207            1,545,108            1,544,915            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 26,417,982          26,354,312          9,466,369            9,203,864            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 46,399                 48,147                 35,663                 37,041                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17.2 20,184                 13,214                 -                   -                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 832,805               822,774               41,241                 26,964                 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 36,877,683          36,794,208          22,052,308          20,781,482          

รวมสินทรัพย์ 46,509,415          42,990,721          31,792,217          28,976,480          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มกราคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม 31 ตุลาคม

2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,607,843            8,508,780            2,301,076            4,260,785            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13 4,003,728            1,595,348            2,476,499            1,101,787            

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 2,999,373            2,998,989            2,999,373            2,998,989            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 1,923,833            1,623,833            1,623,833            1,223,833            

เงินกูย้มืระยะสั้น 5.1 5,000                   5,000                   312,200               545,200               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 48,265                 30,393                 -                   -

ประมาณการคา่ใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่าย 14 340,318               - 86,100                 -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 107,993               55,954                 24,330                 11,969                 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 15,036,353          14,818,297          9,823,411            10,142,563          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หุน้กูร้ะยะยาว 15 8,493,224            6,494,445            8,493,224            6,494,445            

เงินกูย้มืระยะยาว 16 3,332,000            2,032,000            3,280,000            1,980,000            

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17.3 1,161,330            1,190,007            444,931               477,892               

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์

พนกังาน 269,291               264,742               113,562               112,076               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 101,278               98,998                 43,480                 41,651                 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 13,357,123          10,080,192          12,375,197          9,106,064            

รวมหนีสิ้น 28,393,476          24,898,489          22,198,608          19,248,627          

หน่วย : พันบาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ""ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มกราคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม 31 ตุลาคม

2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั  4,410,243,648 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 2,205,122            2,205,122            2,205,122            2,205,122            

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั  4,410,232,619 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท

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

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 2,946,439            2,946,439            2,946,439            2,946,439            

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,724,979          10,584,283          3,438,721            3,554,073            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,584,259            1,693,640            782,821               801,713               

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 17,681,305          17,649,990          9,593,609            9,727,853            

434,634               442,242               -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 18,115,939          18,092,232          9,593,609            9,727,853            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 46,509,415          42,990,721          31,792,217          28,976,480          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ

รายไดจ้ากการขาย 3,154,074       2,840,090       1,912,064       1,645,853       

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 90,350            54,348            57,451            47,048            

3,244,424       2,894,438       1,969,515       1,692,901       

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ

ตน้ทุนขาย (2,427,897)      (1,904,537)      (1,681,297)      (1,365,191)      

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (50,050)           (27,046)           (40,446)           (42,260)           

(2,477,947)      (1,931,583)      (1,721,743)      (1,407,451)      

ก าไรขั้นตน้ 766,477          962,855          247,772          285,450          

รายไดอ่ื้น 85,073            264,137          97,604            244,584          

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (364,998)         (348,976)         (190,594)         (134,863)         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (156,816)         (228,174)         (153,711)         (94,089)           

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 5.2 (31,283)           (55,295)           (12,599)           (19,691)           

ตน้ทุนทางการเงิน (154,898)         (160,215)         (132,062)         (126,499)         

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,516              83,536            - -

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 150,071          517,868          (143,590)         154,892          

(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 17.1 5,483              (66,054)           28,238            (24,588)           

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด  155,554          451,814          (115,352)         130,304          

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 140,696          453,055          (115,352)         130,304          

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 14,858            (1,241)             -            -            

155,554          451,814          (115,352)         130,304          

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 20

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.032              0.103              (0.026)             0.030              

จ านวนหุน้สามญัขั้นพ้ืนฐาน พนัหุ้น 4,410,233       4,410,233       4,410,233       4,410,233       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : พนับาท



2561 2560 2561 2560

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 155,554          451,814          (115,352)         130,304           

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ : 

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (112,222)         11,290            -              -               

ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย (18,892)           -              (18,892)           -               

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (131,114)         11,290            (18,892)           -               

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการตีมูลคา่สินทรัพยใ์หม่ (733)                -              -              -               

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (733)                -              -              -               

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (131,847)         11,290            (18,892)           -               

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 23,707            463,104          (134,244)         130,304           

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 31,315            462,088          (134,244)         130,304           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (7,608)             1,016              -              -               

23,707            463,104          (134,244)         130,304           

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : พนับาท



หน่วย : พันบาท

รวม

ส่วนเกนิ รวม ส่วนของ

มูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้ รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น

สามัญ จัดสรร ผลก าไร (ขาดทุน) องค์ประกอบอื่น ผู้ถือหุ้น

จากการวดัมูลค่า ของส่วนของ บริษทัใหญ่

เงนิลงทุนเผือ่ขาย ผู้ถือหุ้น

บริษทัย่อย

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2560

ยอดยกมาตน้งวด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 2,205,116 2,946,439 220,512 9,004,710 40,451 -                   2,123,652 (263,276) -111,494 1,789,333 16,166,110 484,321 16,650,431

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

- ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -        -          -         453,055 9,033 -                   -            -          -           9,033 462,088 1,016 463,104

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่31 มกราคม 2560 2,205,116 2,946,439 220,512 9,457,765 49,484 -                   2,123,652 (263,276) -111,494 1,798,366 16,628,198 485,337 17,113,535

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2561

ยอดยกมาตน้งวด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 2,205,116 2,946,439 220,512 10,584,283 -55,545 22,279 2,101,676 (263,276) (111,494) 1,693,640 17,649,990 442,242 18,092,232

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -        -          -         140,696 -89,787 -18,892 -702 -          -           -109,381 31,315 -7,608 23,707

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่31 มกราคม 2561 2,205,116 2,946,439 220,512 10,724,979 -145,332 3,387 2,100,974 (263,276) (111,494) 1,584,259 17,681,305 434,634 18,115,939

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

จากการแปลงค่า สินทรัพย์ ภายใต้การ ถือหุ้นใน

งบการเงนิ ควบคุมเดียวกนั

ควบคุม

ตามกฎหมาย อตัราแลกเปลี่ยน จากการตีราคา ภายในกจิการ สัดส่วนการ

ทุนส ารอง ผลต่างของ ผลก าไร (ขาดทุน) การปรับโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลง

ทุนทีอ่อก ก าไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ทีไ่ม่มี

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

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ ส่วนได้เสีย



ส่วนเกิน รวม

มูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้จัดสรร รวม ส่วนของ

สามญั ผลก าไร (ขาดทุน) ผลก าไร องค์ประกอบอื่น ผู้ถือหุ้น

จากการวัดมูลค่า จากการตีราคา ของส่วนของ

เงนิลงทุนเผือ่ขาย สินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่31 มกราคม 2560

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 2,205,116         2,946,439         220,512         2,668,937         -               779,434               779,434             8,820,438            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

- ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -           -           -         130,304            -               -               -             130,304               

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที ่31 มกราคม 2560 2,205,116         2,946,439         220,512         2,799,241         -               779,434               779,434             8,950,742

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่31 มกราคม 2561

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 2,205,116         2,946,439         220,512         3,554,073         22,279                 779,434               801,713             9,727,853            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

- ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -           -           -         -115,352 (18,892) -               (18,892) (134,244)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที ่31 มกราคม 2561 2,205,116         2,946,439         220,512         3,438,721         3,387                   779,434               782,821             9,593,609

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

ทุนทีอ่อก

ทุนส ารอง

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ตามกฎหมาย

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
หน่วย : พนับาท

ก าไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้วและช าระแล้ว



2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

150,071          517,868          (143,590)         154,892          

รายไดเ้งินปันผล - (14,956)           - (14,956)           

(272)                (588)                (70)                  (588)                

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (6,517)             (83,536)           - -

(2)                    2                      - -

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 5,480              4,512              2,277              1,997              

(ก าไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (12,815)           4,574              (3,241)             (6,276)             

(256,418)         (3,347)             (172,664)         -

ขาดทุนจากออ้ยเสียหาย (โอนกลบั) (9,112)             - - -

396,876          360,246          142,807          136,568          

9,649              - (687)                (1)                    

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (916)                - - -

411                 4                      87,987            (7,172)             

ดอกเบ้ียรับ (31,728)           (32,986)           (70,292)           (61,206)           

154,898          160,215          131,008          126,499          

399,605          912,008          (26,465)           329,757          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (674,608)         (397,470)         (352,470)         (8,967)             

สินคา้คงเหลือ (2,852,392)      (3,095,381)      (1,349,446)      (1,880,310)      

สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน (32,594)           81,991            544                 11,062            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 22,468            (14,371)           29,616            13,457            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 298                 1,464              103                 554                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (13,573)           47,794            (14,277)           (1,974)             

2,321,628       1,982,269       1,275,856       1,438,096       

340,318          114,852          86,100            75,035            

52,039            55,467            12,362            29,131            

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (931)                (375)                (791)                (70)                  

2,280              7,171              1,830              2,462              

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน (435,462)         (304,581)         (337,038)         8,233              

งบกระแสเงินสด

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : พนับาท

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ขาดทุนจากการลดมูลคา่และเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั)

(ก าไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์

หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (โอนกลบั)

ส่วนเกินมูลคา่พนัธบตัรตดัจ าหน่าย (เพ่ิมข้ึน) ตดัจ าหน่าย

ประมาณการคา่ใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่าย

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ดอกเบ้ียจ่าย

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง



2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

จ่ายดอกเบ้ีย (111,377)         (118,196)         (86,322)           (84,619)           

จ่ายคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (11,032)           (5,443)             (2,523)             1,263              

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (557,871)         (428,220)         (425,883)         (75,123)           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (35,133)           - 129,710          (100,948)         

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่ชาวไร่ลดลง 383,900          254,487          140,681          56,879            

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (2)                    - (2)                    -

ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 29,468            (286)                9,186              19,684            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลอ่ืนเพ่ิมข้ึน - - (1,019,843)      (1,460)             

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 29,878            25,771            42,359            53,411            

เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการอ่ืน - 14,956            - 14,956            

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (527,885)         (836,761)         (350,091)         (299,455)         

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 955                 11,909            1,304              456                 

เงินสดจ่ายคา่ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (3,547)             (1,007)             (193)                -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 200                 197                 - -

เงินสดจ่ายคา่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (204)                - (204)                

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (122,166)         (530,938)         (1,046,889)      (256,681)         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2,900,647)      1,430,756       (1,960,000)      666,000          

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง - (700)                (233,000)         (32,200)           

เงินสดรับจากหุน้กูร้ะยะยาว 1,999,163       - 1,999,163       -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,000,000       - 2,000,000       -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (400,000)         (400,000)         (300,000)         (300,000)         

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 698,516          1,030,056       1,506,163       333,800          

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงคา่เงินสดของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 355                 (387)                - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 18,834            70,511            33,391            1,996              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 153,004          82,311            11,894            20,856            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 171,838          152,822          45,285            22,852            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2561

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : พนับาท

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษทั นํ้ าตาลขอนแก่น จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกัด 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามทะเบียนเลขท่ี 1163/2519 เม่ือว ันท่ี 6 ตุลาคม 2519  
จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 ทะเบียนบมจ.เลขท่ี 0107547000214 และ
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2548โดยมีสํานักงานใหญ่ 
ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 503 อาคารเค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร และมีโรงงาน (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  

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทราย และกากนํ้ าตาล และจาํหน่ายอะไหล่ 
และวสัดุส้ินเปลืองให้แก่บริษทัย่อย ผูรั้บเหมาช่วงและชาวไร่ ซ่ึงมีธุรกรรมกบับริษทัและ/หรือบริษทัย่อย
และบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัตามหมายเหตุขอ้ 2.4 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย
ถือหุน้ร้อยละ 33.26 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
2.1 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองงบการเงิน

ระหว่างกาล และเป็นไปตามวิธีปฏิบัติทางการบญัชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยกําหนด
รูปแบบการนาํเสนองบการเงินตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ือง 
“กาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559” และเปิดเผยข้อมูลเพิ ่มเติมตาม
ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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บริษทัเลือกท่ีจะเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ ดงันั้นขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่น
งบการเงินประจาํปีท่ีได้จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการายงานทางการเงิน มิได้นํามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี 
เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหวา่งกาล ดงันั้นงบการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวขา้งตน้ จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 
ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.2 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฎในงวดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม
2561 ไม่เป็นขอ้บ่งช้ีและไม่ใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานของทั้งปี 

2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 
ซ่ึงนาํมาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.4 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และ
ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท อัตราของการถือหุ้น จัดตั้งขึน้ ประเภทกิจการ 
 ณ วันท่ี  

31 มกราคม 
ณ วันท่ี  

31 ตุลาคม 
ในประเทศ  

 2561 
ร้อยละ 

2560 
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. 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 
 

*     บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผา่นบริษทั 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 

งบการเงินระหวา่งกาลรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั สาํหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนั
หรือเหตุการณ์บญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั และสาํหรับรอบระยะเวลาการรายงานเดียวกนัแลว้ 

ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดจนยอดเงินลงทุน
ในบริษทัย่อยในบญัชีของบริษทั และทุนเรือนหุ้นของบริษทัย่อยไดต้ดัออกจากงบการเงิน
ระหวา่งกาลรวมแลว้ 

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี  
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี 
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินจาํนวน 56 ฉบบัท่ีจะมี
ผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป
ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
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ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั
งบการเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหาร
ของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมี
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.7 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของบริษทัตอ้ง
อาศยัดุลยพินิจในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินงวด รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่า      
การประมาณการของผูบ้ริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้นผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยได้ใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560  

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
4.1 รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงยงัไม่ไดจ่้ายชาํระในงวด 120,440  171,371  104,711  33,469 
โอนท่ีดินและอาคารเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  85  -  - 
โอนสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2,626  -  -  - 
โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน -  13,255  -  - 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มกราคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
เงินสด 16,058  6,318  4,755  3,852 
เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ 130,244  113,948  27,061  10,342 
เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 25,536  32,556  13,469  8,658 

รวม 171,838  152,822  45,285  22,852 

5. รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั
หรือมีกรรมการร่วมกนั ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกนัท่ีสําคญัระหวา่งบริษทัและกบับริษทัย่อย 
กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

5.1 ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทของยอดคงเหลอื งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  396.95  165.68 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 246.97  34.57  120.90  6.26 

รวม 246.97  34.57  517.85  171.94 

        
เงินให้กูย้มืระยะสั้น (หมายเหตุขอ้ 7)        

บริษทัยอ่ย -  -  4,393.09  4,625.92 

        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  58.09  32.83 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.30  1.02  0.16  0.17 

รวม 0.30  1.02  58.25  33.00 
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หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทของยอดคงเหลอื งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เงินให้กูย้มืระยะยาว        
     บริษทัยอ่ย -  -  2,300.00  1,300.00 

        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  3.29  3.29 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  0.02  -  - 

รวม 0.02  0.02  3.29  3.29 

        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  174.12  113.76 
บริษทัร่วม 1.73  4.63  -  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.51  8.39  0.60  3.96 

รวม 4.24  13.02  174.72  117.72 

        
ค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย (รวมอยูใ่นเจา้หน้ีอ่ืน)        

บริษทัยอ่ย -  -  217.71  0.68 

        
เงินกูย้มืระยะสั้น        
     บริษทัยอ่ย -  -  307.20  540.20 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.00  5.00  5.00  5.00 
รวม 5.00  5.00  312.20  545.20 

        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  0.69  0.03 

        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  0.47  0.47 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.30  1.55  1.30  1.55 

รวม 1.30  1.55  1.77  2.02 
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ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย เป็นเงินให้กูย้ืม
ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.96 - 3.33 ต่อปี และ
ร้อยละ 1.96 - 3.39 ต่อปี ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย เป็นเงินให้กูย้ืม
ครบกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2563 - 2570 และภายในปี 2563 ตามลาํดบั และคิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 2.93 - 3.90 ต่อปี และร้อยละ 3.73 ต่อปี ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยและกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
1.80 - 1.92 ต่อปี และร้อยละ 1.83 - 1.92 ต่อปี ตามลาํดบั 

5.2 รายการคา้ที่สําคญัระหว่างบริษทักบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มกราคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  786.94  943.73 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 343.83  0.71  151.14  - 

รวม 343.83  0.71  938.08  943.73 

        ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  690.85  687.04 
บริษทัร่วม 3.87  7.81  3.87  7.81 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.50  0.27  0.43  0.07 

รวม 4.37  8.08  695.15  694.92 

        รายไดอ่ื้น        
บริษทัยอ่ย -  -  55.68  50.25 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.80  1.12  1.62  1.12 

รวม 2.80  1.12  57.30  51.37 

        ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย        
บริษทัยอ่ย -  -  1.16  0.85 
บริษทัร่วม 3.70  1.09  -  0.08 

รวม 3.70  1.09  1.16  0.93 
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หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        

บริษทัยอ่ย -  -  2.35  0.82 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.84  4.06  1.59  1.48 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.73  2.85  2.46  2.52 

รวม 6.57  6.91  6.40  4.82 

        ตน้ทุนทางการเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  2.30  1.99 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  0.06  0.02  0.06 

รวม 0.02  0.06  2.32  2.05 

        ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 31.28  55.30  12.60  19.69 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.92  1.44  0.48  0.61 

รวม 32.20  56.74  13.08  20.30 

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 ทุกๆ
3 ปี เม่ือครบกาํหนดสัญญา กรรมสิทธ์ิในบรรดาส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดท่ีไดก่้อสร้างในท่ีดินท่ีเช่า
จะตกเป็นของบริษทั 

- รายไดจ้ากการให้เช่าท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรมีอายุสัญญาเช่า 1-3 ปี ซ่ึงเป็นไปตามราคาท่ี
ตกลงร่วมกนั 
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- รายไดค้่าบริการ รายไดอ่ื้น และค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั เป็นไปตามราคาปกติท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

- ค่าฝากสินคา้คิดตามปริมาณสินคา้และระยะเวลาการฝากซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 

- ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายแทนกนัจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 

5.3 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั นอกเหนือจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 
รายช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพนัธ์ เกี่ยวข้องโดย 

 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จาํกดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั ราชาเซรามิค จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั ราชาชูรส จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์ นิติบุคคลทีเ่ก่ียวขอ้งกนั เจา้ของร่วมในอาคารชุด 

บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้ทั้งหมดเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

นอกจากนั้นมีบริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั ซ่ึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของกลุ่มบริษทั
แต่เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการของบริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั บางท่านเป็น
กรรมการในบริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต เทรดด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั นํ้ าตาลขอนแก่น 
จาํกดั (มหาชน) 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 31 มกราคม   31 ตุลาคม   31 มกราคม   31 ตุลาคม  

 2561  2560  2561  2560 
ลูกหน้ีการคา้  767,564  769,947  667,947  591,680 
ลูกหน้ีชาวไร่หมุนเวียน 689,858  298,147  380,029  200,497 
ลูกหน้ีอ่ืน 31,869  18,673  15,545  10,139 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 55,443  32,738  25,757  17,793 
ค่าใชจ่้ายในการผลิตจ่ายล่วงหนา้ (หมายเหตุขอ้ 14) 156,996  -  89,115  - 
เงินทดรองจ่าย 12,530  12,657  4,635  8,146 
รายไดค้า้งรับ 160,205  66,256  69,930  44,456 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  1,874,465  1,198,418  1,252,958  872,711 
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6.1 ลูกหน้ีการคา้ ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 31 มกราคม   31 ตุลาคม   31 มกราคม   31 ตุลาคม  

 2561  2560  2561  2560 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 246,197  33,619  516,918  170,066 
กิจการอ่ืน 521,367  736,328  151,029  421,614 

รวมลูกหน้ีการคา้  767,564  769,947  667,947  591,680 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

6.1.1 ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกราคม   31 ตุลาคม   31 มกราคม   31 ตุลาคม  
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 246,197  17,114  510,565  131,518 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน -  5  5,036  23,131 

รวม 246,197  17,119  515,601  154,649 
ลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  16,500  -  6,816 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน -  -  -  8,601 
เกินกาํหนดชาํระ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน -  -  1,317  - 

รวม -  16,500  1,317  15,417 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 246,197  33,619  516,918  170,066 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ ซ่ึงเป็นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนัถึง 90 วนั 
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6.1.2 ลูกหน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกราคม   31 ตุลาคม   31 มกราคม   31 ตุลาคม  
 2561  2560  2561  2560 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล        
ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 262,866  201,273  86,056  72,875 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 82,188  67,278  29,091  34,988 

รวม 345,054  268,551  115,147  107,863 
        ลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ        
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 47,105  394,101  3,650  292,722 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 32,231  36,065  32,232  21,029 

รวม 79,336  430,166  35,882  313,751 
รวมธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทราย 
 และกากนํ้าตาล 424,390 

 
698,717 

 
151,029 

 
421,614 

        ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า        
ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 63,817  17,748  -  - 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 26,655  15,133  -  - 

รวมธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 90,472  32,881  -  - 
        ธุรกิจอ่ืน        

ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,185  2,307  -  - 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 3,217  1,969  -  - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 3 เดือน        

แต่ไม่เกิน 6 เดือน 570  71  -  - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือน 533  383  -  - 

รวมธุรกิจอ่ืน 6,505  4,730  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 521,367  736,328  151,029  421,614 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาตั้งแต่ 5 วนัถึง 90 วนั 
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6.2 ลูกหน้ีชาวไร่หมุนเวยีน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหน้ีค่าออ้ย        
ฤดูการผลิตก่อนปี 2555/2556 35,776  35,776  6,023  6,023 
ฤดูการผลิตปี 2555/2556 21,901  21,906  5,259  5,259 
ฤดูการผลิตปี 2556/2557 39,539  39,555  6,267  6,283 
ฤดูการผลิตปี 2557/2558 46,535  46,777  12,868  12,921 
ฤดูการผลิตปี 2558/2559 49,097  49,446  15,235  15,331 
ฤดูการผลิตปี 2559/2560 51,813  53,371  22,358  23,837 

รวมลูกหน้ีค่าออ้ย 244,661  246,831  68,010  69,654 
เงินทดรองจ่าย        

ฤดูการผลิตปี 2560/2561 531,685  197,958  322,662  164,183 
ฤดูการผลิตปี 2561/2562 60,101  -  22,769  - 

รวมเงินทดรองจ่ายค่าออ้ย 591,786  197,958  345,431  164,183 
ลูกหน้ีค่านํ้ามนั ค่าปุ๋ ยและบริการอ่ืน 9,436  9,681  9,279  9,455 

รวม 845,883  454,470  422,720  243,292 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (69,573)  (69,643)  (34,542)  (34,612) 

รวมลูกหน้ีชาวไร่  776,310  384,827  388,178  208,680 
หกั  ส่วนท่ีคาดวา่จะไดรั้บชาํระภายหลงัวนัส้ิน        
           รอบระยะเวลารายงานเกินกวา่หน่ึงปี (86,452)  (86,680)  (8,149)  (8,183) 

รวมลูกหน้ีชาวไร่หมุนเวียน  689,858  298,147  380,029  200,497 

ลูกหน้ีค่าออ้ยเป็นลูกหน้ีชาวไร่ท่ียงัคา้งส่งค่าออ้ยตามสัญญา ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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7. เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
(ดูหมายเหตุขอ้ 5.1) -  -  1,584,578  1,766,197 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 196,290  181,000  196,290   181,000 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชาวไร่ 691,155  1,075,055  333,289  473,971 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี        

(ดูหมายเหตุขอ้ 5.1) -  -  2,808,516  2,859,727 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 31,733  31,733  31,733  31,733 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 257,263  281,471  52,702  60,922 

รวมเงินให้กูย้มืระยะสั้น 1,176,441  1,569,259  5,007,108  5,373,550 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นการให้กู้ยืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วนั อตัราดอกเบ้ีย 
MLR - 1.50% ต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน คํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัดงักล่าว 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่ชาวไร่ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นการให้กูย้ืมในรูปการรับซ้ือลดเช็คสําหรับเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ท่ีบริษทั
และบริษทัย่อยออกให้แก่ชาวไร่ในการรับซ้ือออ้ย โดยชาวไร่นาํมาขายลดให้กบับริษทัและบริษทัย่อย 
ซ่ึงมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยโ์ดยเฉล่ีย 
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8. สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวยีน 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยชี์วภาพ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวด  111,895  5,854 
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 12,815  3,241 
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการปลูกในระหวา่งงวด 68,589  2,483 
ลดลงเน่ืองจากการเก็บเก่ียวในระหวา่งงวด (35,995)  (3,027) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,241)  - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด  155,063  8,551 

การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพคาํนวณโดยใชว้ิธีอา้งอิงจากราคามูลค่ายุติธรรม
หกัตน้ทุนในการขาย การประเมินมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการ
บางประการเกี่ยวกบัราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยสําหรับฤดูกาลปัจจุบนั ระดบัความหวาน และปริมาณออ้ย   
(ดูหมายเหตุขอ้ 13)  การวดัมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวจดัเป็นลาํดบัชั้นท่ี 3 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม 

หน่วย : พนับาท 
ช่ือบริษัท ทุนที ่ สัดส่วนการลงทุน ณ วนัที่ 31 มกราคม 2561  ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2560 

 ช าระแล้ว ร้อยละ ร้อยละ เงนิลงทุน  เงนิปันผล  เงนิลงทุน  เงนิปันผล 
 2561 2560 2561 2560 วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส าหรับงวด  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส าหรับปี 
         2561      2560 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  459,621  -  90,267  455,593  5,478 
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)* 342,248 342,051 0.07 0.07 313 0.07 218  -  313 0.07 218  59 
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 2,532,000 40.00 40.00 3,244,868  3,247,356  -  3,244,868  3,244,867  - 

รวม     3,381,615  3,753,362  -  3,381,615  3,746,845  5,537 

* บริษทัร่วมโดยพิจารณาจากการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัของบริษทัต่อบริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งน้ี  

** บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (BBGI) เกิดข้ึนจากการควบรวมกิจการ (Amalgamation) ระหว่างบริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั (KSLGI) บริษทัย่อยของบริษทักบับริษทั บีบีพี โฮลด้ิง จาํกดั 
(BBH) บริษทัยอ่ยของบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560  
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

หน่วย : พนับาท 
ช่ือบริษัท   เงนิลงทุนวธีิราคาทุน  เงนิปันผล 

 ทุนที่ช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ส าหรับงวดส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
 2561 2560 ร้อยละ ร้อยละ 31 มกราคม  31 ตุลาคม  วนัที่ 31 มกราคม วนัที ่31 ตุลาคม 
   2561 2560 2561  2560  2561  2560 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  90,267  -  5,478 
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)* 342,248 342,051 0.07 0.07 313  313  -  59 
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 2,532,000 40.00 40.00 3,244,868  3,244,868  -  - 

รวม     3,381,615  3,381,615  -  5,537 

* บริษทัร่วมโดยพิจารณาจากการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัของบริษทัต่อบริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งน้ี  

** บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (BBGI) เกิดข้ึนจากการควบรวมกิจการ (Amalgamation) ระหว่างบริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั (KSLGI) บริษทัย่อยของบริษทักบับริษทั บีบีพี โฮลด้ิง จาํกดั 
(BBH) บริษทัยอ่ยของบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560  

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษัท   เงนิลงทุนวธีิราคาทุน  เงนิปันผล 
 ทุนที่ช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ส าหรับงวดส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
 2561 2560 ร้อยละ ร้อยละ 31 มกราคม  31 ตุลาคม  วนัที่ 31 มกราคม วนัที ่31 ตุลาคม 
   2561 2560 2561  2560  2561  2560 

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  -  - 
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. อะโกร แอนด ์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  5,926,529  -  - 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (1,150,718)  (1,150,718)  -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      4,775,811  4,775,811  -  - 

* เป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึง Koh Kong Plantation Company Limited ซ่ึงบริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 80     
ท่ีมีขอ้กาํหนดให้เลิกกิจการหากมีผลขาดทุนเกินกว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และไม่สามารถแก้ไขการขาดทุนดงักล่าวไดภ้ายใน 1 ปี ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ผลขาดทุนของ 
Koh Kong Plantation Company Limited เกินกว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างดาํเนินการแกไ้ขให้ผลขาดทุนลดลงตํ่ากว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 
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11. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

รายการเคล่ือนไหวของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และอาคาร 
และโกดงั ซ่ึงบนัทึกดว้ยมูลค่ายติุธรรม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวด 4,917,207  1,544,915 
จดัประเภท/ปรับปรุง 2,626  - 
ซ้ือเพ่ิม 3,547  193 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 916  - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 4,924,296  1,545,108 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนรวม จาํนวน 49.54 ลา้นบาท และ 49.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั และใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 11.53 ลา้นบาท และ 12.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหน่ึงท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ิธีคิดรายไดด้ว้ยวิธี
คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) และวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
ซ่ึงเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 3  

12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ราคาตามบญัชีตน้งวด 26,354,312  9,203,864 
จดัประเภท/ปรับปรุง (1,865)  (692) 
ซ้ือสินทรัพย ์(รวมงานระหวา่งก่อสร้าง) 581,804  405,243 
โอนเขา้ - ราคาทุน 101,737  7,849 
โอนออก - ราคาทุน (101,737)  (7,849) 
ราคาทุนของสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (28,497)  (4,490) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย 17,693  3,873 
ค่าเส่ือมราคา (395,106)  (141,429) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (110,359)  - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด  26,417,982  9,466,369 
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ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง และอาคารระหว่างก่อสร้างของ
บริษทัยอ่ยสองแห่งในต่างประเทศ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีในงบการเงินรวม จาํนวน 417.28 ลา้นบาท และ 
448.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตั้งอยูบ่นท่ีดินสัมปทานซ่ึงเม่ือครบกาํหนดสัญญาสัมปทานแลว้กรรมสิทธ์ิ
จะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 22.7.3) 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 สินทรัพยร์าคาทุนในงบการเงินรวมจาํนวน 
4,593.34 ลา้นบาท และ 4,461.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 2,625.62 ลา้นบาท 
และ 2,534.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดต้ดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ทั้งจาํนวนแต่ยงัคงใชง้านอยู ่

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ท่ีดินบนัทึกดว้ยราคาท่ีตีใหม่มีมูลค่าสุทธิในงบการเงินรวมจาํนวน 3,213.20 ลา้นบาท 
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 1,402.33 ลา้นบาท เป็นมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินซ่ึงมีการประเมิน
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหน่ึงท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซ่ึงเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 3 และ
มูลค่าสุทธิตามบญัชีโดยวิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ในงบการเงินรวมมีจาํนวน 924.22 ลา้นบาท 
และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 449.37 ลา้นบาท 

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 
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13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,390  10,040  169,767  89,193 
เจา้หน้ีการคา้ - อ่ืนๆ        

- เจา้หน้ีค่าออ้ย 2,578,933  360,051  1,180,869  121,888 
- เจา้หน้ีการคา้อ่ืน 96,130  83,342  1,830  2,829 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 304,143  82,515  175,124  44,574 
ค่าธรรมเนียมนาํส่งสาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทรายคา้งจ่าย 18,943  54,774  7,747  23,663 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 241,259  235,151  378,929  141,044 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 192,169  149,227  112,041  57,581 
เจา้หน้ีอ่ืน 567,761  620,248  450,192  621,015 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4,003,728  1,595,348  2,476,499  1,101,787 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 เจา้หน้ีค่าออ้ยมาจากการรับซ้ือออ้ยของบริษทัและบริษทัยอ่ยสามแห่งสําหรับ
ฤดูการผลิตปี 2560/2561 โดยใชป้ระกาศราคาออ้ยขั้นตน้ของฤดูการผลิตปี 2560/2561 ตามมติคณะกรรมการ
ออ้ยและนํ้าตาลทราย ลงวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 880.00 บาทต่อตนัออ้ย ณ ระดบัความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. 
และกาํหนดให้อตัราข้ึน/ลงของราคาออ้ยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากบั 58.80 บาทต่อตนัออ้ย และจนถึง
วนัท่ีคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัให้ออกงบการเงินน้ี สํานกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทราย
ยงัไม่ได้ประกาศราคาออ้ยขั้นสุดท้ายสําหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 บริษทัและบริษทัย่อยจึงบนัทึก
ประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตคา้งจ่ายในส่วนค่าออ้ยตามหมายเหตุขอ้ 14  และคาํนวณตน้ทุนขายและ
สินคา้คงเหลือ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 จากการประมาณการข้ึนโดยผูบ้ริหาร
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยอา้งอิงวิธีการคาํนวณจากสํานกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทราย
ในราคา 996.92 - 1,097.47 บาทต่อตนัออ้ย ณ ระดบัความหวานเฉล่ียท่ี 11.15 - 12.74 ซี.ซี.เอส. 
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14. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลติค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายในการผลติจ่ายล่วงหน้า 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงบนัทึกประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตคา้งจ่าย 
และบริษทัย่อยสามแห่งบนัทึกค่าใช้จ่ายในการผลิตจ่ายล่วงหน้าตามหมายเหตุขอ้ 6 โดยคาํนวณจาก
ประมาณการตน้ทุนการผลิตทั้งฤดูการผลิต เพื่อประมาณการตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย ซ่ึงคาํนวณจาก
ประมาณการค่าออ้ย ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนหารดว้ยประมาณการ
ปริมาณการผลิตท่ีคาดวา่จะผลิตในแต่ละฤดูการผลิต โดยการประมาณการค่าออ้ยจะประมาณตามราคา
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 13 และปริมาณออ้ยท่ีเขา้หีบในแต่ละฤดูการผลิต ค่าแรงงานทางตรงและ
ค่าใชจ่้ายในการผลิตประมาณการโดยผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงพิจารณาจากขอ้มูลในอดีตตาม
ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดในแต่ละรายการและกาํลงัการผลิตในแต่ละฤดูการผลิตโดยผลต่างระหว่าง
ประมาณการตน้ทุนการผลิตของหน่วยสินคา้ท่ีผลิตไดก้บัตน้ทุนการผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงแลว้ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาการรายงาน จะแสดงรายการเป็น “ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตคา้งจ่าย”  และหากประมาณ
การตน้ทุนการผลิตของหน่วยสินคา้ท่ีผลิตไดต้ ํ่ากวา่ตน้ทุนการผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงแลว้ในแต่ละรอบระยะเวลา
การรายงานจะแสดงรายการเป็น “ค่าใชจ่้ายในการผลิตจ่ายล่วงหนา้” ซ่ึงจะลดลงตามตน้ทุนการผลิตท่ีเกิดข้ึน
จริงท่ีเพิ่มข้ึนและจะหมดไปเม่ือส้ินฤดูการผลิต 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะมี
การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึง
การคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

15. หุ้นกู้ระยะยาว 
หุน้กูร้ะยะยาว มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่31 มกราคม  ณ วนัที ่31 ตุลาคม 
 2561  2560 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 11,492,597  9,493,434 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,999,373)  (2,998,989) 
สุทธิ 8,493,224  6,494,445 
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การเปล่ียนแปลงของหุน้กูร้ะยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวด   9,493,434  
ออกหุน้กูร้ะหวา่งงวด   2,000,000  
ตดัจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูส้าํหรับงวด   (837)  
ราคาตามบญัชีปลายงวด   11,492,597  

ขอ้ปฏิบติัอ่ืนท่ีสาํคญัตามขอ้กาํหนดในการออกหุ้นกู ้มีดงัน้ี 
- บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม

ของทุกปีไม่เกินกวา่ 2 : 1 ตลอดอายขุองหุน้กู ้

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 บริษทัดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นไปตาม
เง่ือนไข (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 

- บริษทัตอ้งจดัลาํดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูต้ลอดอายุของหุ้นกู ้กรณีที่อนัดบัความน่าเช่ือถือของ
หุน้กูอ้ยูต่ ํ่ากวา่อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทั ณ ขณะนั้น บริษทัตอ้งดาํเนินการจดัหาทรัพยสิ์นไปเป็น
หลกัประกนัให้กบัผูถื้อหุ้นกู้หรือดาํเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูใ้ห้อยู่ใน
อนัดบัเดียวกนัหรือดีกวา่อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทั  

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูไ้ม่ต ํ่ากวา่อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทั 

16. เงินกู้ยมืระยะยาว 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาว สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวด 3,655,833  3,203,833 
กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 2,000,000  2,000,000 
จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (400,000)  (300,000) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 5,255,833  4,903,833 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,923,833)  (1,623,833) 

เงินกูย้มืระยะยาว  3,332,000  3,280,000 
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อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

เงินกูย้มืในสกลุเงินบาท 2.94 - 4.25  2.00 - 4.25  2.94 - 3.80  2.00 - 3.80 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาวมีดงัน้ี 

     หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ภายใน 1 ปี 1,923,833  1,623,833  1,623,833  1,223,833 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,332,000  2,032,000  3,280,000  1,980,000 

เงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 วงเงิน ยอดคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย การช าระ การช าระ เร่ิมช าระ ครบก าหนดช าระ 
  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  คืนเงินต้น คืนดอกเบี้ย   
  31 มกราคม  31 ตุลาคม      
  2561  2560      
  พนับาท  พนับาท      

เฉพาะบริษทั         
1. 2,500 ลา้นบาท 300,000  350,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน พฤษภาคม 2556 มีนาคม 2562 
2. 1,500 ลา้นบาท 600,000  750,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน พฤษภาคม 2558 พฤศจิกายน 2562 
3. 1,000 ลา้นบาท 600,000  700,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มิถุนายน 2559 ธนัวาคม 2563 
4. 1,000 ลา้นบาท 1,000,000  - AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน พฤษภาคม 2561 พฤศจิกายน 2564 
5. 1,000 ลา้นบาท 1,000,000  - อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน มิถุนายน 2561 ธนัวาคม 2565 
6. 1,000 ลา้นบาท 400,000  400,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน เมษายน 2558 ตุลาคม 2562 
7. 1,000 ลา้นบาท 1,000,000  1,000,000 อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน เมษายน 2561 ตุลาคม 2566 
8. 23 ลา้นบาท 3,833  3,833 อตัราคงท่ี รายปี รายปี มิถุนายน 2556 มิถุนายน 2561 

 รวม 4,903,833  3,203,833      
บริษทัยอ่ย         

9. 1,000 ลา้นบาท 100,000  200,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน มีนาคม 2555 มิถุนายน 2561 
10. 1,000 ลา้นบาท 252,000  252,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน สิงหาคม 2557 กุมภาพนัธ์ 2562 

 รวม 352,000  452,000      
 รวมทั้งหมด 5,255,833  3,655,833      

* AMLR คือ อตัราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของสถาบนัการเงินในประเทศไทยขนาดใหญ่ 4 แห่ง 
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เงินกูย้ืมส่วนใหญ่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 และวนัท่ี 
31 ตุลาคม 2560 คํ้าประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยไดท้าํประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง และ
เคร่ืองจกัรบางส่วน โดยยกประโยชน์ใหธ้นาคารผูใ้ห้กู ้วงเงินท่ี 8 เป็นเงินกูย้ืมเพื่อซ้ืออุปกรณ์ในการเกษตร 
มีกรรมการบริหารของบริษทัคํ้าประกนั และเช็คของบริษทัคํ้าประกนั 

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้ง
ดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และบริษทัตอ้งดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 
การดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี ขอ้จาํกดัในการก่อหน้ีระยะยาวเพิ่มเติม การเพิ่มทุนจดทะเบียน
และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย เป็นตน้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 
2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถดาํรงสัดส่วนต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญาดงักล่าว 

17. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
17.1 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั        
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 25,258  34,894  -  (3,713) 

        
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
กบัผลต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึน (30,741)  31,160  (28,238)  28,301 

รวม (5,483)  66,054  (28,238)  24,588 
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การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้สาํหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้        

- ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมยกเวน้ภาษีเงินได ้ 189,461  56,392  -  - 
- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม (39,390)  461,476  (143,590)  154,892 

รวมกาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 150,071  517,868  (143,590)  154,892 
อตัราภาษีตามกฎหมาย (ร้อยละ)  20  20  20  20 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        

- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม (7,878)  92,295  (28,718)  30,978 
รวมภาษีเงินได ้ (7,878)  92,295  (28,718)  30,978 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับค่าใชจ่้าย (รายได)้ ท่ีไม่สามารถ 
หกัเป็นค่าใชจ่้าย (รายได)้ ในทางภาษี 33,136 

 
(53,688) 

 
28,718 

 
(30,978) 

 25,258  38,607  -  - 
รายไดภ้าษีเงินไดปี้ก่อน -  (3,713)  -  (3,713) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (30,741)  31,160  (28,238)  28,301 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (5,483)  66,054  (28,238)  24,588 

17.2 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 
 2561  2560  2561  2560 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 9,076  8,904  -  - 
ขาดทุนสะสมยกไป 118,554  103,538  -  - 
ค่าเส่ือมราคา (3,431)  (6,097)  -  - 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 1,674  12,518  -  - 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ (65,887)  (66,070)  -  - 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 16,636  16,676  -  - 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (69,829)  (69,646)  -  - 
อ่ืนๆ 13,391  13,391  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 20,184  13,214  -  - 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มกราคม มีดงัน้ี 

2561 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกายน  
2560 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 
ขาดทุน 

 
รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 ณ วนัที่ 
31 มกราคม 

2561 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 8,904  172  -  9,076 
ขาดทุนสะสมยกไป 103,538  15,016  -  118,554 
ค่าเส่ือมราคา (6,097)  2,666  -  (3,431) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 12,518  (10,844)  -  1,674 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ (66,070)  -  183  (65,887) 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 16,676  (40)  -  16,636 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (69,646)  (183)  -  (69,829) 
อ่ืนๆ 13,391  -  -  13,391 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 13,214  6,787  183  20,184 

2560 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกายน  
2559 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 
ขาดทุน 

 
รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 ณ วนัที่ 
31 มกราคม 

2560 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 587  12  -  599 
ขาดทุนสะสมยกไป 2,243  2,407  -  4,650 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ -  43  -  43 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 2,830  2,462  -  5,292 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดท่ี้ยงัไม่ไดรั้บรู้ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 3 แห่ง ณ วนัท่ี 31 มกราคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 2561  2560 
รายการดงัต่อไปน้ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี    

ผลแตกต่างชัว่คราว (157,179)  (160,155) 
ขาดทุนสะสม 313,237  276,740 
 156,058  116,585 
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ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัประเมินว่าจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีได้ทั้งจาํนวน เน่ืองจากบริษทัย่อยจะมีกาํไรสุทธิทางภาษีในอนาคต 
ไม่เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีดงักล่าว โดยขาดทุนทางภาษีจาํนวน 
313.24 ลา้นบาท ท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดด้งักล่าวจะส้ินอายใุนปี 2562 ถึง 2566  

17.3 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิมีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกราคม  31 ตุลาคม  31 มกราคม  31 ตุลาคม 
 2561  2560  2561  2560 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (11,194)  (11,208)  (8,849)  (8,863) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (7,296)  (45,858)  (7,260)  (41,793) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  (230,144)  (230,144) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (43,881)  (43,187)  (22,712)  (22,415) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 479,606  479,606  194,858  194,858 
ขาดทุนสะสมยกไป (231,631)  (164,820)  (230,822)  (164,722) 
ค่าเส่ือมราคา 67,169  68,483  31,610  30,892 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 446,954  444,607  243,792  242,925 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมสินทรัพยชี์วภาพ 565  (3,209)  648  (1,211) 
กาํไรจากการควบรวมกิจการ 482,573  482,573  482,573  482,573 
อ่ืน ๆ (21,535)  (16,980)  (8,763)  (4,208) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 1,161,330  1,190,007  444,931  477,892 
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 รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มกราคม มีดงัน้ี 

2561 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกายน  
2560 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 
ขาดทุน 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
ณ วนัที่ 

31 มกราคม 
2561 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (11,208)  14  -  (11,194) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (45,858)  38,562  -  (7,296) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (43,187)  (694)  -  (43,881) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 479,606  -  -  479,606 
ขาดทุนสะสมยกไป (164,820)  (66,811)  -  (231,631) 
ค่าเส่ือมราคา 68,483  (1,314)  -  67,169 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 444,607  2,347  -  446,954 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมสินทรัพยชี์วภาพ (3,209)  3,774  -  565 
กาํไรจากการควบรวมกิจการ 482,573  -  -  482,573 
อ่ืน ๆ (16,980)  168  (4,723)  (21,535) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 1,190,007  (23,954)  (4,723)  1,161,330 
 

2560 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกายน  
2559 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 
ขาดทุน 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
ณ วนัที่ 

31 มกราคม 
2560 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (18,702)  (3,820)  -  (22,522) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (1,226)  -  -  (1,226) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,177)  -  -  (1,177) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (51,385)  (839)  -  (52,224) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 551,270  -  -  551,270 
ขาดทุนสะสมยกไป (178,919)  41,731  -  (137,188) 
ค่าเส่ือมราคา 37,383  (4,772)  -  32,611 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 425,368  2,076  -  427,444 
อ่ืน ๆ (23,049)  (754)  -  (23,803) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 739,563  33,622  -  773,185 
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2561 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 
1 พฤศจิกายน  

2560 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 
ขาดทุน 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
ณ วนัที่ 

31 มกราคม 
2561 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (8,863)  14  -  (8,849) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (41,793)  34,533  -  (7,260) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (230,144)  -  -  (230,144) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (22,415)  (297)  -  (22,712) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 194,858  -  -  194,858 
ขาดทุนสะสมยกไป (164,722)  (66,100)  -  (230,822) 
ค่าเส่ือมราคา 30,892  718  -  31,610 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 242,925  867  -  243,792 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมสินทรัพยชี์วภาพ (1,211)  1,859  -  648 
กาํไรจากการควบรวมกิจการ 482,573  -  -  482,573 
อ่ืน ๆ (4,208)  168  (4,723)  (8,763) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 477,892  (28,238)  (4,723)  444,931 

2560 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกายน  
2559 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 
ขาดทุน 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
ณ วนัที่ 

31 มกราคม 
2560 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (7,213)  117  -  (7,096) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (1,226)  -  -  (1,226) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (148,907)  -  -  (148,907) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,177)  -  -  (1,177) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (21,485)  (386)  -  (21,871) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 194,858  -  -  194,858 
ขาดทุนสะสมยกไป (94,696)  31,407  -  (63,289) 
ค่าเส่ือมราคา 5,595  (2,987)  -  2,608 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 230,738  584  -  231,322 
อ่ืน ๆ (8,213)  (434)  -  (8,647) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 148,274  28,301  -  176,575 
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18. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดร้วมค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทั
และบริษทัย่อยท่ีไม่รวมเงินเดือน และประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษัท
มหาชนจาํกดั ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2561 2560 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม   1,779 3,975 

19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 506,963  470,544  225,185  220,519 
ค่าเส่ือมราคา 459,110  362,910  178,015  144,143 
ค่าธรรมเนียมนาํส่งกองทุนออ้ยและนํ้ าตาลทราย 288,149  298,686  149,749  122,110 
ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา 258,734  263,052  98,637  107,610 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 77,633  88,184  42,119  13,580 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 4,926,639  3,804,641  2,896,671  2,336,066 
ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 33,497  13,185  508,599  497,272 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิต (3,811,945)  (3,029,714)  (2,262,547)  (1,951,340) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 31,283  55,295  12,599  19,691 
ตน้ทุนทางการเงิน 154,898  160,215  132,062  126,499 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอ่ืน 260,981  237,245  229,620  146,443 

รวม 3,185,942  2,724,243  2,210,709  1,782,593 

 



 

- 29 - 

 

20. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั
ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
2561 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก าไร  จ านวนหุ้น  ก าไร  ขาดทุน  จ านวนหุ้น  ขาดทุน 
 ส าหรับงวด    ต่อหุ้น  ส าหรับงวด    ต่อหุ้น 
 พนับาท  พนัหุ้น  บาท  พนับาท  พนัหุ้น  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและปรับลด            
สาํหรับงวดสามเดือนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 140,696  4,410,233  0.032  (115,352)  4,410,233  (0.026) 

2560 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก าไร 
ส าหรับงวด 

 จ านวนหุ้น  ก าไร 
ต่อหุ้น 

 ก าไร 
ส าหรับงวด 

 จ านวนหุ้น  ก าไร 
ต่อหุ้น 

 พนับาท  พนัหุ้น  บาท  พนับาท  พนัหุ้น  บาท 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและปรับลด            
สาํหรับงวดสามเดือนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 453,055  4,410,233  0.103  130,304  4,410,233  0.030 

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

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 

กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายและกากนํ้าตาล 
ดําเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายและกากนํ้ าตาลให้แก่ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑเ์พื่อการส่งออก และบริษทัผูค้า้นํ้าตาลต่างประเทศ 

กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทั             
ในกลุ่มบริษทั 
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กลุ่มธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์
ดาํเนินธุรกิจให้เช่าประเภทอาคารสํานกังานและกิจการรีสอร์ทเพื่อการพกัผอ่น สําหรับเป็นศูนยอ์บรมและ
สัมมนา 

กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ออกเป็นการประกอบการในประเทศ และต่างประเทศ            
โดยต่างประเทศ ประกอบดว้ย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพชูา 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกคา้ภายนอก        
รายหน่ึงจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นจาํนวนรวมประมาณ 178.10 ลา้นบาท และ 196.07 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
จากยอดรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั แสดงไดด้งัน้ี 

 งบก าไรขาดทุนรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 และ 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
 ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

น ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 
ธุรกิจผลิตและ 

จ าหน่ายแอลกอฮอล์* 
ธุรกิจผลิตและ 
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ธุรกิจให้เช่า 
อสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจอื่นๆ รายการระหว่างกัน รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย     
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,656 96 1,939 3 - 563 211 196 43 41 238 152 - - 3,244 2,894 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายใน 1,182 12 1,459 74 - - 726 591 - - 348 476 (2,268) (2,600) - - 
รวม 3,838 108 3,398 77 - 563 937 787 43 41 586 628 (2,268) (2,600) 3,244 2,894 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 493 103 896 14 - 74 256 230 45 47 21 6 (66) (40) 852 1,227 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและการบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน               (553) (633) 
ตน้ทุนทางการเงิน (162) (27) (156) (23) - (7) (17) (19) (6) (6) - - 57 51 (155) (160) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม               7 84 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้               5 (66) 
กาํไรสุทธิ               156 452 
(หัก) กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดสามเดือน                 

ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม               (15) 1 
กาํไรสาํหรับงวด               141 453 
ดอกเบ้ียรับ 87 2 82 2 - - - - - - - - (57) (51) 32 33 
ค่าเส่ือมราคา (255) (23) (234) (28) - (19) (83) (82) - - (4) (5) - - (365) (368) 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันที ่31 มกราคม 2561 และวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 

                

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  2,208 43 1,401 47 - - 693 61 13 15 144 136 (1,227) (368) 1,874 1,292 
สินคา้คงเหลือ  5,051 341 2,113 219 - - 269 139 - - 549 630 (1) (1) 6,209 3,100 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  15,826 2,839 15,783 2,975 - - 7,451 7,485 165 - 417 425 (280) (314) 26,418 26,354 
สินทรัพยส่์วนกลาง 19,882 322 19,579 298 - - 25 29 3,994 3,989 304 305 (12,519) (11,955) 12,008 12,245 
สินทรัพยร์วม  42,967 3,545 38,876 3,539 - - 8,438 7,714 4,172 4,004 1,414 1,496 (14,027) (12,638) 46,509 42,991 
                 หน้ีสินรวม 29,034 2,953 24,499 2,890 - - 2,928 2,405 862 884 475 686 (7,859) (6,466) 28,393 24,898 

* บริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 จากการควบรวมกิจการของบริษทัย่อยดงักล่าวกบักิจการอ่ืน ทาํให้กลุ่มบริษทัไม่มีส่วนงานดาํเนินงานในธุรกิจผลิตและจาํหน่าย แอลกอฮอล์ นบัตั้งแต่วนัท่ีควบรวมกิจการ
ดงักล่าว 
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22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 นอกจากหน้ีสินท่ีปรากฏในงบการเงินระหวา่งกาลแลว้ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 
22.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาขายสินคา้ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบสําหรับงบการเงินรวม

จาํนวน 4,696.83 ลา้นบาท และ 2,060.07 ลา้นบาท ตามลาํดบั และสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวน 1,559.85 ลา้นบาท และ 1,879.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

22.2 บริษทัและบริษทัยอ่ยสามแห่ง ไดท้าํสัญญาเพื่อรับซ้ือออ้ยโดยไดอ้อกเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้แก่ชาวไร่
ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมิไดบ้นัทึกภาระหน้ีสินดงักล่าว เน่ืองจากเช็คยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ
และยงัไม่ไดรั้บออ้ยตามรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มกราคม 

2561 
31 ตุลาคม 

2560 
31 มกราคม 

2561 
31 ตุลาคม 

2560 
สาํหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 463.02 1,167.01 211.36 472.11 
สาํหรับฤดูการผลิตปี 2561/2562 216.97 - 89.92 - 

22.3 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (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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22.4 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2555 

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

22.5 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีภาระผกูพนัและวงเงินสินเช่ือ ดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงินรวม 
  ณ วันท่ี 31 มกราคม 2561  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2560 
 สกลุเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภาระผูกพนั         

สัญญาคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
 สาํหรับคํ้าหน้ีสินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
บาท - 2,029.17 - 

 
- 2,829.88 - 

สัญญาคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
 สาํหรับคํ้าหน้ีสินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
ดอลลาร์สหรัฐ - 5.18 - 

 
- 7.50 - 

สัญญาคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัร่วม 
 สาํหรับคํ้าหน้ีสินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
บาท - 238.32 - 

 
- 74.10 - 

         
วงเงินสินเช่ือ         

หนงัสือคํ้าประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 82.92 -  - 91.68 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท บาท 120.00 - 120.00  120.00 - 120.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลาร์สหรัฐ 10.00 - 10.00  10.00 - 10.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น บาท 21,351.70 3,201.30 18,150.40  22,255.70 5,901.27 16,354.43 
เงินกูย้มืระยะสั้น ดอลลาร์สหรัฐ 50.50 5.10 45.40  50.50 7.50 43.00 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน บาท 3,580.50 2,250.50 1,330.00  3,676.50 2,362.50 1,314.00 
เงินกูย้มืระยะยาว บาท 5,255.83 5,255.83 -  3,655.83 3,655.83 - 

 
 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันท่ี 31 มกราคม 2561  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2560 
 สกลุเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภาระผูกพนั         

สัญญาคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
 สาํหรับคํ้าหน้ีสินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
บาท - 1,360.37 - 

 
- 2,058.08 - 

สัญญาคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัยอ่ย  
 สาํหรับคํ้าหน้ีสินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
ดอลลาร์สหรัฐ - 5.08 - 

 
- 7.50 - 

สัญญาคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัร่วม  
 สาํหรับคํ้าหน้ีสินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
บาท - 238.32 - 

 
- 74.10 - 

         
วงเงินสินเช่ือ         

หนงัสือคํ้าประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 9.78 -  - 9.78 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท บาท 30.00 - 30.00  30.00 - 30.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น บาท 10,689.70 2,305.00 8,384.70  11,593.70 4,265.00 7,328.70 
เงินกูย้มืระยะสั้น ดอลลาร์สหรัฐ 10.50 - 10.50  10.50 - 10.50 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน บาท 3,580.50 2,250.50 1,330.00  3,676.50 2,362.50 1,314.00 
เงินกูย้มืระยะยาว บาท 4,903.83 4,903.83 -  3,203.83 3,203.83 - 



 

- 34 - 

 
วงเงินสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้บางส่วนคํ้าประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัระหวา่งกนั และ
การโอนสิทธิประกันภัยของส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรแก่ผู ้ให้กู้ บางส่วนคํ้ าประกันโดย
กรรมการบริหารบริษทับางท่านและเช็คของบริษทั นอกจากน้ีบางวงเงินหากมีการเบิกใช ้บริษทัและ
บริษทัยอ่ยจะตอ้งนาํสินคา้บางส่วนเขา้ร่วมคํ้าประกนัดว้ย อยา่งไรก็ตาม บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มี
การใชว้งเงินดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 

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

22.6 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัคงเหลือตามสัญญาต่างๆ มีดงัน้ี  
หน่วย : ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม 
  ณ วนัที ่31 มกราคม 2561 ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2560 
 สกลุเงนิ มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพนัคงเหลอื 

ตามสัญญา 
มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพนัคงเหลอื 

ตามสัญญา 
สญัญาก่อสร้างและจา้งเหมา บาท 1,139.57 300.21 1,018.23 168.64 
สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บาท 396.14 67.31 489.43 107.51 
 ดอลลาร์สหรัฐ 0.56 - 13.60 0.46 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม 
  ภาระผูกพนัคงเหลอืตามสัญญา 
  ณ วนัที ่31 มกราคม 2561 ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2560 
 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 11.48 12.33 
สญัญาเช่า บาท 14.87 28.13 - 43.00 15.58 27.69 - 43.27 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที ่31 มกราคม 2561 ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2560 
 สกลุเงนิ มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพนัคงเหลอื 

ตามสัญญา 
มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพนัคงเหลอื 

ตามสัญญา 
สญัญาก่อสร้างและจา้งเหมา บาท 790.77 241.00 620.33 84.25 
สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บาท 374.58 65.16 467.87 95.46 

หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ภาระผูกพนัคงเหลอืตามสัญญา 
  ณ วนัที ่31 มกราคม 2561 ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2560 
 สกลุเงนิ ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
สญัญาเช่า บาท 6.67 11.06 17.73 5.86 9.87 15.73 
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22.7 สัญญาอ่ืนท่ีสาํคญั 

22.7.1 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลงังานเมื่อ
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2548 ในเขตพื้นท่ี 43 หมู่ 10 ตาํบลนํ้ าพอง อาํเภอนํ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น 
โดยมีกาํหนดอายุ 21 ปี อย่างไรก็ตาม เม่ือพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน 
พ.ศ. 2550 มีผลใชบ้งัคบั บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากคณะกรรมการ
กาํกบักิจกรรมพลงังาน ซ่ึงมีอายุใบอนุญาต 19 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2571 โดยบริษทั
ย่อยดงักล่าวตอ้งปฏิบตัิตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 
และเง่ือนไขประกอบใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า  

22.7.2 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2549 บริษทั นํ้ าตาลสะหวนันะเขด จาํกัด (บริษทัย่อย) ได้ทาํ
สัญญาพฒันาพื้นท่ีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับรัฐบาลของประเทศ
ดงักล่าว เพื่อใช้เป็นอาคารสํานกังานของบริษทัย่อย อาคารโรงงาน ถนน และพื้นท่ีปลูก
ออ้ย รวม 10,000 เฮกตาร์ มีกาํหนดระยะเวลา 40 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 20 ปี หาก
ไดรั้บความเห็นชอบจากคู่สัญญาโดยมีอตัราค่าเช่าตามสัญญา ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 
และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 บริษทัย่อยได้ใช้พื้นท่ีแลว้ จาํนวน 5,053.45 เฮกตาร์ และ
5,053.61 เฮกตาร์ ตามลาํดบั  

22.7.3 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษทัยอ่ย)   
ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบัรัฐบาลของประเทศกมัพูชาเม่ือวนัท่ี                     
2 สิงหาคม 2549 เพื่อก่อตั้งโรงงานนํ้าตาลพร้อมทั้งไดรั้บสัมปทานพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยใน
จงัหวดัเกาะกง ประเทศกมัพูชา จาํนวน 19,100 เฮกตาร์ อายุสัมปทาน 90 ปี โดยไม่มี
ค่าเช่าใน 4 ปีแรก และหลงัจากนั้นคิดค่าเช่าในอตัรา 1 - 4 ดอลลาร์สหรัฐต่อเฮกตาร์ต่อปี 
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 บริษทัย่อยไดใ้ช้พื้นท่ีแลว้จาํนวน 
9,398.69 เฮกตาร์ เท่ากนัทั้งสองงวด อาคารและส่ิงปลูกสร้าง และอาคารระหวา่งก่อสร้าง
ของบริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินสัมปทาน เม่ือครบกาํหนดสัญญา กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น
จะตกเป็นของผูใ้ห้เช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 

22.7.4 บริษทัยอ่ยในประเทศกมัพูชาแห่งหน่ึงทาํสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว 2 ฉบบั กบับุคคลภายนอก 
เพื่อสร้างท่าเรือและท่ีดินรอการพฒันาในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 และวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2550 
ตามลาํดบั ระยะเวลา 90 ปี เท่ากนัทั้งสองสัญญา โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินค่าเช่าล่วงหนา้
ไปแลว้ทั้งจาํนวน 0.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 
2560 มีคงเหลือค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจาํนวน 0.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากันทั้ งสองงวด                       
ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
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23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศในตลาด อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาสินค้าท่ีเก่ียวเน่ือง และจากการท่ีคู่สัญญา          
ไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนั
ความเส่ียงดงักล่าว อย่างไรก็ตามบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงิน
เพื่อการเก็งกาํไรหรือเพื่อการคา้ 

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

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 มกราคม 2561 
 อตัราดอกเบีย้คงที่  อตัราดอกเบีย้  รวม 

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

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ -  -  -  130,244  130,244 
เงินฝากธนาคารแบบประจาํ 24  -  -  -  24 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 252,048  351,875  6,743  249  610,915 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชาวไร่ 640,300  6,543  -  44,312  691,155 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 196,290  -  -  -  196,290 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอ่ืน 31,733  54,331  -  -  86,064 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  -  6,693  -  6,693 

รวม 1,120,395  412,749  13,436  174,805  1,721,385 
          

หนีสิ้นทางการเงนิ          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,607,843  -  -  -  5,607,843 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000  -  -  -  5,000 
หุ้นกูร้ะยะยาว 2,999,373  8,493,224  -  -  11,492,597 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,623,833  3,280,000  -  352,000  5,255,833 

รวม 10,236,049  11,773,224  -  352,000  22,361,273 
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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 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัและบริษทัย่อย ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้และการนาํเขา้
เคร่ืองจกัร เน่ืองจากรายการทางธุรกิจเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 และวนัท่ี 
31 ตุลาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระสําคญั
ซ่ึงไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

หน่วย : ล้าน 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มกราคม 2561 31 ตุลาคม 2560 31 มกราคม 2561 31 ตุลาคม 2560 
สกลุเงนิ สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 
ดอลลาร์สหรัฐ 4.19 9.11 15.79 9.03 47.63 - 56.22 - 
เยน - 2.50 - 2.50 - - - - 
เรียล 833.31 157.28 975.58 79.68 - - - - 
กีบ 106.76 718.21 108.52 602.24 - - - - 
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ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนกบัธนาคารพาณิชย ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนในการรับและจ่ายชาํระหน้ีสินในรูปเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ย
ยงัไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนที่เปิดสถานะไวมี้
วนัครบกาํหนดอยูร่ะหวา่ง 1 - 3 ปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้าน 
สกลุเงนิ จ านวนเงนิที่ท าสัญญา สกลุเงนิ จ านวนเงนิที่ได้ตามสัญญา 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มกราคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม 31 ตุลาคม  31 มกราคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม 31 ตุลาคม 
 2561 2560 2561 2560  2561 2560 2561 2560 

ดอลลาร์สหรัฐ 3.00 - - - บาท 96.90 - - - 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มกราคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม 31 ตุลาคม 
 2561 2560 2561 2560 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิตามสญัญาซ้ือขาย 
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 
3.25 

 
- 

 
- 

 
- 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้าตาลทรายและราคาออ้ย 

อุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกร
ชาวไร่ออ้ยและโรงงานนํ้าตาล ราคาขายนํ้าตาลโควตา ข. และอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษทั ออ้ยและนํ้ าตาลไทย
จาํกดั (อนท.) ขายไดจ้ริงมีผลอยา่งมากต่อการคาํนวณราคาออ้ย ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของการผลิตนํ้ าตาลทราย
ดงันั้นเพื่อเป็นการบริหารความเส่ียงจากความผนัผวนของกาํไรขั้นตน้ บริษทัจึงมีกระบวนการป้องกนัความเส่ียง 
โดยจดัทาํสัญญาซ้ือ-ขายหรือแลกเปล่ียนสินคา้เกษตร (“Commodity Swap”) อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงเม่ือมี
การปิดสถานะของสัญญาหรือเม่ือสัญญาส้ินสุดลงตามอายุ บริษทัจะรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนท่ี
เกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน 
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มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซ้ือ-ขายหรือแลกเปล่ียนสินคา้เกษตรคงเหลือที่เปิดสถานะไว ้ณ วนัท่ี 
31 มกราคม 2561 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้าน 
 สกลุเงนิ งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
  31 มกราคม 31 ตุลาคม 
  2561 2560 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิตามสญัญาซ้ือ-ขายหรือแลกเปล่ียน   
 สินคา้เกษตร 

 
ดอลลาร์สหรัฐ 1.05 

 
1.09 

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 มกราคม 2561     
หนี้สินทางการเงิน     

หุน้กูร้ะยะยาว  11,493 11,689 ระดบั 2 คาํนวณจากราคาปิดคร้ังล่าสุดของสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ย 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560     
หนี้สินทางการเงิน     
   หุน้กูร้ะยะยาว  9,493 9,658 ระดบั 2 คาํนวณจากราคาปิดคร้ังล่าสุดของสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ย 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน ได้แก่ สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณมาจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ท่ีสามารถสังเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสัญญาซ่ึง
คิดลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้นความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สัญญาต่างๆ ซ่ึงเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 3 และสัญญา
แลกเปล่ียนสินคา้เกษตร (Commodity Swap) ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคานํ้ าตาลทรายดิบและนํ้ าตาล
ทรายขาวจาก The Exchange and Bloomberg ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเสมือนวา่บริษทัและบริษทัยอ่ย
ไดปิ้ดสถานะสัญญาเหล่านั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานซ่ึงเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 2 

24. ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทยีบส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2561 และ 2560 
การดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลมีลกัษณะข้ึนอยู่กบั
ฤดูกาล ซ่ึงแบ่งเป็นฤดูการผลิต ระหวา่งช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของแต่ละปี และ
นอกฤดูการผลิตระหวา่งช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เพื่อประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน
ในการเปรียบเทียบขอ้มูลสําหรับการประกอบธุรกิจท่ีมีข้ึนลงตามฤดูกาลอย่างเห็นไดช้ดั บริษทัจึงแสดง
ขอ้มูลทางการเงินเปรียบเทียบสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 และ 2560 ดงัต่อไปน้ี 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 31 มกราคม  ณ วนัที่ 31 มกราคม 

 2561  2560  2561  2560 
สินทรัพย์        

สินทรัพยห์มุนเวียน        
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 171,838  152,822  45,285  22,852 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,874,465  1,714,499  1,252,958  989,099 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้น 1,176,441  983,460  5,007,108  2,513,582 
 สินคา้คงเหลือ 6,208,792  5,650,275  3,407,038  3,178,328 
 สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน 155,063  172,869  8,551  6,717 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 45,133  105,170  18,969  34,489 
 รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 9,631,732  8,779,095  9,739,909  6,745,067 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 เงินให้กูย้มืระยะยาว 407,984  393,500  2,423,792  4,398,882 
 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 4,924,296  4,492,376  1,545,108  1,499,684 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 26,417,982  26,644,711  9,466,369  8,101,586 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,127,421  1,828,630  8,617,039  6,343,596 
 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 36,877,683  33,359,217  22,052,308  20,343,748 
รวมสินทรัพย ์ 46,509,415  42,138,312  31,792,217  27,088,815 
        

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น        
หน้ีสินหมุนเวียน        
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,607,843  5,187,782  2,301,076  1,774,000 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4,003,728  3,732,806  2,476,499  2,374,946 
 ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,999,373  2,999,673  2,999,373  2,999,673 
 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,923,833  2,009,733  1,623,833  1,205,833 
 เงินกูย้มืระยะสั้น 5,000  6,200  312,200  450,700 
 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 48,265  58,101  -  - 
 ประมาณการค่าใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่าย 340,318  114,852  86,100  75,035 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 107,993  134,265  24,330  41,977 
 รวมหน้ีสินหมุนเวียน 15,036,353  14,243,412  9,823,411  8,922,164 
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 13,357,123  10,781,365  12,375,197  9,215,909 
 รวมหน้ีสิน 28,393,476  25,024,777  22,198,608  18,138,073 
 รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 18,115,939  17,113,535  9,593,609  8,950,742 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 46,509,415  42,138,312  31,792,217  27,088,815 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัที่ 31 มกราคม 
 ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัที่ 31 มกราคม 
 2561  2560  2561  2560 
 รายไดจ้ากการขาย 15,684,885  15,835,483  8,473,852  8,920,360 
 รายไดจ้ากการให้บริการ 288,451  177,990  218,843  157,187 
 รวมรายได ้ 15,973,336  16,013,473  8,692,695  9,077,547 
 ตน้ทุนขาย (13,596,816)  (12,409,391)  (8,150,437)  (7,595,828) 
 ตน้ทุนการให้บริการ (129,564)  (147,747)  (144,899)  (96,786) 
 รวมตน้ทุน (13,726,380)  (12,557,138)  (8,295,336)  (7,692,614) 
 กาํไรขั้นตน้ 2,246,956  3,456,335  397,359  1,384,933 
 รายไดอ่ื้น 3,236,665  1,695,828  2,985,705  1,370,505 
 กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 5,483,621  5,152,163  3,383,064  2,755,438 
 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (1,535,314)  (1,683,110)  (681,420)  (747,326) 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,062,458)  (813,887)  (808,187)  (1,085,498) 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (123,130)  (144,634)  (43,416)  (50,297) 
 ตน้ทุนทางการเงิน (662,813)  (690,105)  (519,749)  (534,416) 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 43,895  135,285  -  - 
 กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 2,143,801  1,955,712  1,330,292  337,901 
 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (488,315)  (416,388)  (263,965)  (15,659) 

 กาํไรสาํหรับปี 1,655,486  1,539,324  1,066,327  322,242 

25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติั 
การจดัสรรกาํไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท จาํนวน 4,410 ลา้นหุ้น 
รวมเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน  220.51 ลา้นบาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 
2 มีนาคม 2561 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 มีนาคม 2561  

26. การจัดประเภทรายการใหม่ 
รายการในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการจดัประเภทรายการในงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิ รายการทีจ่ดัประเภทไว้เดมิ รายการทีจ่ดัประเภทใหม่ 

  เฉพาะกจิการ   
 จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ   

ลูกหน้ีชาวไร่ 93,175 8,183 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี 
ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

เงินลงทุนเผื่อขาย 377,849 377,849 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เงินลงทุนเผื่อขาย 
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27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผู ้มีอ ํานาจของบริษัท 
เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 


