
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 2562 
และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 
 

 จนัทิรา  จนัทราชยัโชติ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326 
วนัท่ี 12 มีนาคม 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มกราคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม 31 ตุลาคม

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.3 146,771               129,242               33,835                 8,029                   

เงินลงทุนชัว่คราว 260                      24                        -                  -                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 2,497,312            2,476,065            2,546,962            2,260,747            

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 7 848,155               1,533,146            1,654,315            2,057,738            

สินคา้คงเหลือ 7,586,495            4,088,957            4,876,662            2,764,470            

สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน 8 71,414                 60,800                 5,852                   6,106                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 71,287                 46,351                 49,005                 33,269                 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 11,221,694          8,334,585            9,166,631            7,130,359            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 284,961               307,003               284,961               307,003               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 3,858,623            3,878,906            3,380,459            3,380,459            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                  -                  4,283,380            4,283,380            

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 27,506                 27,509                 20,327                 20,327                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 531,658               532,298               276,755               276,830               

เงินให้กูย้มืระยะยาว 252,840               242,613               4,646,591            4,587,072            

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 5,389,595            5,167,004            1,695,578            1,695,578            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 24,204,797          26,182,946          9,411,671            9,500,392            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 41,470                 42,944                 31,047                 32,347                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18.2 9,780                   6,934                   -                  -                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,417,361            818,790               41,985                 40,957                 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 37,018,591          37,206,947          24,072,754          24,124,345          

รวมสินทรัพย์ 48,240,285          45,541,532          33,239,385          31,254,704          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มกราคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มกราคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม 31 ตุลาคม

2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8,497,313            6,846,126            5,553,787            3,851,660            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14 2,894,622            1,792,746            1,907,334            1,273,555            

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 2,999,455            2,999,023            2,999,455            2,999,023            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 1,772,000            1,772,000            1,720,000            1,720,000            

เงินกูย้มืระยะสั้น 424,074               374,583               644,839               631,950               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 103,677               66,828                 -                  -

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่าย 15 296,299               - 274,893               -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 156,272               72,572                 48,415                 9,416                   

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 17,143,712          13,923,878          13,148,723          10,485,604          

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หุน้กูร้ะยะยาว 16 7,495,295            7,494,719            7,495,295            7,494,719            

เงินกูย้มืระยะยาว 17 3,460,000            3,910,000            3,460,000            3,910,000            

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18.3 1,106,941            1,163,436            263,498               317,096               

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์

พนกังาน 304,147               298,846               130,685               128,569               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 109,234               111,834               46,879                 51,065                 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,475,617          12,978,835          11,396,357          11,901,449          

รวมหนีสิ้น 29,619,329          26,902,713          24,545,080          22,387,053          

หน่วย : พันบาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มกราคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ""ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มกราคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม 31 ตุลาคม

2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 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 11,274,244          11,181,625          2,594,835            2,750,548            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,560,427            1,656,526            727,403               745,036               

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 18,206,738          18,210,218          8,694,305            8,867,651            

414,218               428,601               -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,620,956          18,638,819          8,694,305            8,867,651            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 48,240,285          45,541,532          33,239,385          31,254,704          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มกราคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 2,941,130       3,154,074       1,770,241       1,912,064       

รายไดจ้ากการให้บริการ 102,330          90,350            54,378            57,451            

3,043,460       3,244,424       1,824,619       1,969,515       

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ

ตน้ทุนขาย (2,121,438)      (2,427,897)      (1,616,427)      (1,681,297)      

ตน้ทุนการให้บริการ (65,389)           (50,050)           (36,843)           (40,446)           

(2,186,827)      (2,477,947)      (1,653,270)      (1,721,743)      

ก าไรขั้นตน้ 856,633          766,477          171,349          247,772          

รายไดอ่ื้น 154,567          85,073            196,615          97,604            

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (452,621)         (364,998)         (239,710)         (190,594)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (224,988)         (156,816)         (157,161)         (153,711)         

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5.2 (59,620)           (31,283)           (25,044)           (12,599)           

ตน้ทุนทางการเงิน (164,527)         (154,898)         (150,952)         (132,062)         

ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) ก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (20,283)           6,516              - -

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดภ้าษีเงินได้ 89,161            150,071          (204,903)         (143,590)         

รายไดภ้าษีเงินได้ 18.1 8,685              5,483              49,190            28,238            

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด  97,846            155,554          (155,713)         (115,352)         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 92,619            140,696          (155,713)         (115,352)         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 5,227              14,858            -            -            

97,846            155,554          (155,713)         (115,352)         

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 21

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.021              0.032              (0.035)             (0.026)             

จ านวนหุน้สามญัขั้นพ้ืนฐาน พันหุ้น 4,410,233       4,410,233       4,410,233       4,410,233       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2562

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท



2562 2561 2562 2561

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 97,846            155,554          (155,713)         (115,352)          

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่: 

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (98,076)           (112,222)         -              -               

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (17,633)           (18,892)           (17,633)           (18,892)            

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (115,709)         (131,114)         (17,633)           (18,892)            

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ -              (733)                -              -               

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -              (733)                -              -               

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (115,709)         (131,847)         (17,633)           (18,892)            

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (17,863)           23,707            (173,346)         (134,244)          

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (3,480)             31,315            (173,346)         (134,244)          

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (14,383)           (7,608)             -              -               

(17,863)           23,707            (173,346)         (134,244)          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกรำคม 2562
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หน่วย : พันบำท



หน่วย : พนับาท

รวม

ส่วนเกนิ รวม ส่วนของ

มูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้ รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น

สามญั จัดสรร ผลก าไร (ขาดทุน) องค์ประกอบอืน่ ผู้ถือหุ้น

จากการวดัมูลค่า ของส่วนของ บริษทัใหญ่

เงินลงทุนเผือ่ขาย ผู้ถือหุ้น

บริษทัย่อย

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่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 (ขาดทนุ) 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   

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2562

ยอดยกมาตน้งวด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 2,205,116 2,946,439   220,512     11,181,625    (35,280) (34,398) 2,100,974     (263,276) (111,494) 1,656,526        18,210,218 428,601     18,638,819   

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

- ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -        -          -         92,619           (78,466) (17,633) -            -          -           (96,099) (3,480) (14,383) (17,863)

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่31 มกราคม 2562 2,205,116 2,946,439   220,512     11,274,244    (113,746) (52,031) 2,100,974     (263,276) (111,494) 1,560,427        18,206,738 414,218     18,620,956   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

จากการแปลงค่า สินทรัพย์ ภายใต้การ ถือหุ้นใน

งบการเงิน ควบคุมเดยีวกนั

ควบคุม

ตามกฎหมาย อตัราแลกเปลีย่น จากการตีราคา ภายในกจิการ สัดส่วนการ

ทุนส ารอง ผลต่างของ ผลก าไร (ขาดทุน) การปรับโครงสร้าง การเปลีย่นแปลง

ทุนทีอ่อก ก าไรสะสม องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น ทีไ่ม่มี

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

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2562

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ ส่วนได้เสีย



ส่วนเกนิ รวม

มูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้จัดสรร รวม ส่วนของ

สามัญ ผลก าไร (ขาดทุน) ผลก าไร องค์ประกอบอืน่ ผู้ถอืหุ้น

จากการวดัมูลค่า จากการตีราคา ของส่วนของ

เงินลงทุนเผือ่ขาย สินทรัพย์ ผู้ถอืหุ้น

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่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            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

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

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

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2562

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 2,205,116         2,946,439         220,512         2,750,548         (34,398) 779,434               745,036             8,867,651            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

- ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -           -           -         -155,713 (17,633) -               (17,633) (173,346)

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่31 มกราคม 2562 2,205,116         2,946,439         220,512         2,594,835         (52,031) 779,434               727,403             8,694,305

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น

จัดสรรแล้วและช าระแล้ว

ทุนทีอ่อก

ทุนส ารอง

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

ตามกฎหมาย

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2562

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
หน่วย : พันบาท

ก าไรสะสม



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

89,161            150,071          (204,903)         (143,590)         

รายไดเ้งินปันผล (2,000)             - (47,000)           -

(5,684)             (272)                (660)                (70)                  

ส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 20,283            (6,517)             - -

3                     (2)                    - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 5,461              5,480              2,277              2,277              

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (12,730)           (12,815)           (238)                (3,241)             

(75,508)           (256,418)         (53,228)           (172,664)         

ขาดทุนจากออ้ยเสียหาย (โอนกลบั) (735)                (9,112)             - -

403,229          396,876          175,558          142,807          

2,284              9,649              6,947              (687)                

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - (916)                - -

4,018              411                 55,828            87,987            

ดอกเบ้ียรับ (32,313)           (31,728)           (59,860)           (70,292)           

164,527          154,898          150,952          131,008          

559,996          399,605          25,673            (26,465)           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (22,107)           (674,608)         (259,293)         (352,470)         

สินคา้คงเหลือ (3,422,030)      (2,852,392)      (2,058,964)      (1,349,446)      

สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน 2,116              (32,594)           492                 544                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (23,516)           22,468            (12,894)           29,616            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,334              298                 735                 103                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 299                 (13,573)           (1,028)             (14,277)           

1,132,789       2,321,628       666,276          1,275,856       

296,299          340,318          274,893          86,100            

83,700            52,039            38,999            12,362            

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (160)                (931)                (161)                (791)                

(2,600)             2,280              (4,186)             1,830              

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงาน (1,389,880)      (435,462)         (1,329,458)      (337,038)         

งบกระแสเงนิสด

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2562

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดภ้าษีเงินได้

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ขาดทุนจากการลดมูลค่าและเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั)

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์

หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (โอนกลบั)

ส่วนเกินมูลค่าพนัธบตัรตดัจ าหน่าย (เพ่ิมข้ึน)

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่าย

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ดอกเบ้ียจ่าย

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

จ่ายดอกเบ้ีย (148,819)         (111,377)         (135,165)         (86,322)           

จ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (14,439)           (11,032)           (2,841)             (2,523)             

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (1,553,138)      (557,871)         (1,467,464)      (425,883)         

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (236)                - - -

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 200,794          (35,133)           248,851          129,710          

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชาวไร่ลดลง 442,180          383,900          228,057          140,681          

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - (2)                    -                      (2)                    

ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยลดลง 11,283            29,468            6,750              9,186              

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 21,497            - (197,833)         (1,019,843)      

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 29,126            29,878            74,670            42,359            

เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการอ่ืน 2,000              - 7,519              -

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (205,002)         (527,885)         (141,600)         (350,091)         

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17,011            955                 1,027              1,304              

เงินสดจ่ายค่าซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (220,492)         (3,547)             - (193)                

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 4,050              200                 - -

เงินสดจ่ายค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (319)                - (60)                  -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 301,892          (122,166)         227,381          (1,046,889)      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 4.2 1,652,060       (2,900,647)      1,703,000       (1,960,000)      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 4.2 49,491            - 12,889            (233,000)         

เงินสดรับจากหุน้กูร้ะยะยาว 4.2 - 1,999,163       - 1,999,163       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 4.2 - 2,000,000       - 2,000,000       

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 4.2 (450,000)         (400,000)         (450,000)         (300,000)         

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,251,551       698,516          1,265,889       1,506,163       

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 17,224            355                 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 17,529            18,834            25,806            33,391            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 129,242          153,004          8,029              11,894            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 146,771          171,838          33,835            45,285            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2562

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



 

บริษทั น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกรำคม 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัว่ไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
บริษทั น ้ ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ำกัด 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ตำมทะเบียนเลขท่ี  1163/2519 เม่ือว ันท่ี  6 ตุลำคม 2519  
จดทะเบียนเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2547 ทะเบียนบมจ.เลขท่ี 0107547000214 และ
จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม 2548โดยมีส ำนักงำนใหญ่ 
ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 503 อำคำรเค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท  เขตรำชเทว ี
กรุงเทพมหำนคร และมีโรงงำน (ส ำนกังำนสำขำ) 5 แห่ง ดงัน้ี 

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

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย และกำกน ้ ำตำล และจ ำหน่ำยอะไหล่ 
และวสัดุส้ินเปลืองให้แก่บริษทัย่อย ผูรั้บเหมำช่วงและชำวไร่ ซ่ึงมีธุรกรรมกบับริษทัและ/หรือบริษทัย่อย
และบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจหลกัตำมหมำยเหตุขอ้ 2.4 

ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั เคเอสแอล ชูกำร์ โฮลด้ิง จ  ำกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย
ถือหุน้ร้อยละ 33.26 ของทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกจิกำร 
2.1 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนในสกุลเงินบำท

และตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง “รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล” และ
วธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำล
เป็นแบบย่อ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
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2.2 ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรำกฎในงวดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม

2562 ไม่เป็นขอ้บ่งช้ีและไม่ใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรด ำเนินงำนของทั้งปี 

2.3 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 
ซ่ึงน ำมำแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดม้ำจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.4 งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และ
ไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท อัตรำของกำรถือหุ้น จัดตั้งขึน้ ประเภทกิจกำร 
 ณ วันท่ี  

31 มกรำคม 
ณ วันท่ี  

31 ตุลำคม 
ในประเทศ  

 2562 
ร้อยละ 

2561 
ร้อยละ 

  

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรง     
บริษทั โรงงำนน ้ ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 95.78 95.78 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำล 
บริษทั น ้ ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 90.21 90.21 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำล 
บริษทั น ้ ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี จ ำกดั 98.61 98.61 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำล 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ ำกดั  100.00 100.00 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ย และซ้ือมำขำยไปวสัดุกำรเกษตร 
บริษทั โรงไฟฟ้ำน ้ ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จ ำกดั 
 

100.00 100.00 ไทย ซ้ือมำขำยไปน ้ ำตำลทรำยในประเทศ และด ำเนินกิจกำร
ทำงกำรเกษตร 

บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ำกดั 100.00 100.00 ไทย บริกำรขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ 
บริษทั น ้ ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั 98.49 98.49 ลำว ด ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย

และกำกน ้ ำตำล 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.*** 80.00 80.00 กมัพูชำ ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย และกำกน ้ ำตำล 
Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซ้ือมำขำยไปและบริกำรให้ค  ำปรึกษำ 
     

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยออ้ม     
บริษทั เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดด้ิง จ ำกดั* 79.55 79.55 ไทย ส่งออกน ้ ำตำลทรำย โดยเป็นตวัแทนในกำรส่งออก 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั** 91.02 91.02 ไทย จดัสรรท่ีดินเพื่อกำรอยูอ่ำศยัและกำรเกษตรท ำกิจกำรรีสอร์ท

เพื่อกำรพักผ่อน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมสัมมนำและ
อำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ 

     
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยออ้มผำ่น 
  Wynn In Trading Co., Ltd. 

  

Koh Kong Plantation Company Limited*** 80.00 80.00 กมัพูชำ ด ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร 

* บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผ่ำนบริษทั โรงงำนน ้ ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั บริษทั น ้ ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั และบริษทั น ้ ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี จ ำกดั 
** บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผ่ำนบริษทั น ้ ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 
*** บริษัทย่อยในกมัพูชำมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นขำดทุนสะสมอยำ่งต่อเน่ือง ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษัทจึงมีแผนกำรหยดุกำรด ำเนินงำน เพื่อปรับโครงสร้ำง

ภำยในของบริษัทย่อย ซ่ึงบริษัทได้วดัมูลค่ำและพิจำรณำจดัประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษัทย่อยดังกล่ำวท่ีอยู่ในงบกำรเงินรวมให้
เหมำะสมแลว้ 

 

รอบระยะเวลำบญัชีของบริษทัย่อยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั (รอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม) 
ยกเวน้บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ  ำกดั ซ่ึงรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
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งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนั ส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกนั
หรือเหตุกำรณ์บญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั และส ำหรับรอบระยะเวลำกำรรำยงำนเดียวกนัแลว้ 

ยอดคงคำ้งและรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดจนยอดเงินลงทุน
ในบริษทัย่อยในบญัชีของบริษทั และทุนเรือนหุ้นของบริษทัย่อยไดต้ดัออกจำกงบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลรวมแลว้ 

2.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินส ำหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

 ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน                   
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและ                 
กำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
มำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินระหวำ่งกำลของกลุ่มบริษทั 

2.6 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
2.6.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้และจะมี
ผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2562 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 1 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
ฉบบัท่ี 15 รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 22 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ำยล่วงหนำ้ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 2561 

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 
2561 ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้และจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ และกำรอำ้งอิง
ถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัอ่ืน ยกเวน้มำตรฐำนฉบบัต่อไปน้ีซ่ึงมีกำรปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี 

 

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) สัญญำประกนัภยั 

2.6.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน ซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วและจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงิน               
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป ประกอบดว้ย
มำตรฐำนดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน

ต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องมำเร่ิมถือปฏิบติักับ 
งบกำรเงินของกลุ่มบริษัท เม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ โดย
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวท่ีมีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.7 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนรำยกำรทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรของบริษทัตอ้งอำศยั
ดุลยพินิจในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบัญชี กำรประมำณกำรและตั้งข้อสมมติฐำนหลำยประกำร                   
ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพย์ หน้ีสินและกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย ์                   
และหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินงวด รวมทั้งกำรแสดงรำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยของงวดบญัชี ถึงแมว้่ำ
กำรประมำณกำรของผูบ้ริหำรไดพ้ิจำรณำอยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ ขณะนั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อำจจะมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น 

3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยได้ใช้นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 
งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561  

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
4.1 รำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวด

สำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระในงวด 20,595  120,440  1,737  104,711 
โอนท่ีดินและอำคำรเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 40  -  40  - 
โอนสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำนเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  2,626  -  - 
โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำน 1,595,249  -  -  - 
โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,621  -  -  - 
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4.2 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 มกรำคม 2562 ยอดคงเหลอื  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่  จำกกจิกรรม  ทีไ่ม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที ่ 

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงนิ    31 มกรำคม 
 2561      2562 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,846,126  1,652,060  (873)  8,497,313 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 374,583  49,491  -  424,074 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 5,682,000  (450,000)  -  5,232,000 
หุน้กู ้ 10,493,742  -  1,008  10,494,750 

รวม 23,396,451  1,251,551  135  24,648,137 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ณ วนัที ่31 มกรำคม 2562 ยอดคงเหลอื  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่  จำกกจิกรรม  ทีไ่ม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที ่ 

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงนิ    31 มกรำคม 
 2561      2562 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3,851,660  1,703,000  (873)  5,553,787 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 631,950  12,889  -  644,839 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 5,630,000  (450,000)  -  5,180,000 
หุน้กู ้ 10,493,742  -  1,008  10,494,750 

รวม 20,607,352  1,265,889  135  21,873,376 

4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 มกรำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
เงินสด 3,811  16,058  2,066  4,755 
เงินฝำกธนำคำรออมทรัพย ์ 121,058  130,244  28,045  27,061 
เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวนั 21,902  25,536  3,724  13,469 

รวม 146,771  171,838  33,835  45,285 
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5. รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั
หรือมีกรรมกำรร่วมกนั ยอดคงเหลือและรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีส ำคญัระหว่ำงบริษทัและกบับริษทัย่อย 
กบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

5.1 ยอดคงเหลือท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทของยอดคงเหลอื งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  1,276.15  912.19 
บริษทัร่วม 1.00  1.32  1.00  1.32 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 184.76  373.57  123.68  203.31 

รวม 185.76  374.89  1,400.83  1,116.82 
 

       
เงินให้กูย้มืระยะสั้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 7)        

บริษทัยอ่ย -  -  1,378.83  1,326.44 

        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  85.18  56.72 
บริษทัร่วม -  5.52  -  5.52 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.58  0.45  0.08  0.16 

รวม 0.58  5.97  85.26  62.40 

        
เงินให้กูย้มืระยะยำว        

บริษทัยอ่ย -  -  4,582.49  4,521.69 

        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  3.29  3.29 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  0.02  -  - 

รวม 0.02  0.02  3.29  3.29 
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หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทของยอดคงเหลอื งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2562  2561  2562  2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  182.00  28.65 
บริษทัร่วม 2.91  5.58  2.33  - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.87  178.13  0.31  120.04 

รวม 6.78  183.71  184.64  148.69 
        
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนคำ้งจ่ำย (รวมอยูใ่นเจำ้หน้ีอ่ืน)        

บริษทัยอ่ย -  -  238.90  31.14 
        
เงินกูย้มืระยะสั้น        

บริษทัยอ่ย -  -  407.00  421.50 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.40  3.80  3.40  3.80 

รวม 3.40  3.80  410.40  425.30 
        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน         

บริษทัยอ่ย -  -  0.69  0.03 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  0.02  -  - 

รวม 0.02  0.02  0.69  0.03 
        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  0.47  0.47 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.19  1.19  1.19  1.19 

รวม 1.19  1.19  1.66  1.66 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย เป็นเงินใหกู้ย้ืม
ในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.10 - 3.73 ต่อปี และร้อยละ 
2.10 - 3.05 ต่อปี ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย เป็นเงินให้กูย้ืม
ครบก ำหนดช ำระคืนภำยในปี 2563 - 2570 เท่ำกนัทั้งสองงวด และคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 
2.93 - 3.95 ต่อปี และร้อยละ 2.20 - 3.90 ต่อปี ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยและกิจกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 
1.80 - 2.28 ต่อปี และร้อยละ 1.80 - 1.84 ต่อปี ตำมล ำดบั 
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5.2 รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญัระหว่ำงบริษทักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

มกรำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร        

บริษทัยอ่ย -  -  751.27  786.94 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 401.79  343.83  261.19  151.14 

รวม 401.79  343.83  1,012.46  938.08 

                
ตน้ทุนขำยและตน้ทุนกำรให้บริกำร        

บริษทัยอ่ย -  -  438.79  690.85 
บริษทัร่วม 2.18  3.87  2.18  3.87 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.54  0.50  0.15  0.43 

รวม 8.72  4.37  441.12  695.15 

                
รำยไดอ่ื้น        

บริษทัยอ่ย -  -  45.64  55.68 
บริษทัร่วม 2.79  -  2.79  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.46  2.80  1.27  1.62 

รวม 5.25  2.80  49.70  57.30 

                
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย        

บริษทัยอ่ย -  -  0.78  1.16 
บริษทัร่วม 5.33  3.70  -  - 

รวม 5.33  3.70  0.78  1.16 

                
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        

บริษทัยอ่ย -  -  1.39  2.35 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.68  3.84  2.30  1.59 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.75  2.73  2.48  2.46 

รวม 7.43  6.57  6.17  6.40 

                
ตน้ทุนทำงกำรเงิน        

บริษทัยอ่ย -  -  2.07  2.30 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  0.02  0.02  0.02 

รวม 0.02  0.02  2.09  2.32 

                
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 59.62  31.28  25.04  12.60 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1.42  0.92  0.70  0.48 

รวม 61.04  32.20  25.74  13.08 
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นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งกนั 
- กำรซ้ือ-ขำยน ้ ำตำลทรำยดิบระหวำ่งกนัในกลุ่มบริษทั ก ำหนดรำคำเดียวกนักบัสัญญำซ้ือขำย

น ้ำตำลทรำยกบัลูกคำ้ 

- กรณีสัญญำซ้ือขำยน ้ำตำลทรำยท่ีจดัท ำในนำมของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไดจ้ดัสรรปริมำณกำรขำยใน
แต่ละบริษทัแลว้ หำกบริษทัใดในกลุ่มมีน ้ำตำลทรำยไม่พอขำย จะซ้ือสินคำ้จำกบริษทัในกลุ่ม
ดว้ยรำคำเดียวกนักบัสัญญำซ้ือขำยน ้ำตำลทรำยดงักล่ำว 

- สินคำ้อ่ืนๆ (นอกเหนือจำกน ้ ำตำลทรำย) ท่ีซ้ือ-ขำยระหวำ่งกนัใชร้ำคำตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั
ซ่ึงสูงกวำ่รำคำทุน 

- รำคำซ้ือ-ขำยสินทรัพยก์บักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงสูงกวำ่รำคำทุน 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดุส้ินเปลืองเป็นไปตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงสูงกวำ่รำคำทุน 

- รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำท่ีดินแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นไปตำมสัญญำเช่ำ ซ่ึงมีอำยุ 30 ปี นบัแต่
วนัท่ี 25 มกรำคม 2548 ถึงวนัท่ี 24 มกรำคม 2578 อตัรำค่ำเช่ำปีละ 0.11 ลำ้นบำท และเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี เม่ือครบก ำหนดสัญญำ กรรมสิทธ์ิในบรรดำส่ิงปลูกสร้ำงทั้งหมดท่ีได้
ก่อสร้ำงในท่ีดินท่ีเช่ำจะตกเป็นของบริษทั 

- รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรมีอำยุสัญญำเช่ำ 1-3 ปี ซ่ึงเป็นไปตำมรำคำท่ี
ตกลงร่วมกนั 

- รำยไดค้่ำบริกำร รำยไดอ่ื้น และค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั เป็นไปตำมรำคำปกติท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

- ค่ำฝำกสินคำ้คิดตำมปริมำณสินคำ้และระยะเวลำกำรฝำกซ่ึงเป็นไปตำมรำคำตลำด 

- ค่ำใชจ่้ำยท่ีจ่ำยแทนกนัจะเรียกเก็บตำมท่ีจ่ำยจริง 

5.3 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั นอกเหนือจำกบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 
รำยช่ือบริษัท ลักษณะควำมสัมพนัธ์ เกี่ยวข้องโดย 

 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
 บริษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จ ำกดั  กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
 บริษทั รำชำเซรำมิค จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั รำชำชูรส จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 นิติบุคคลอำคำรชุด เค เอส แอล ทำวเวอร์ นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจำ้ของร่วมในอำคำรชุด 

บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำรบำงท่ำนร่วมกนั 
บริษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหำรบำงท่ำนร่วมกนั 
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กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัขำ้งตน้ทั้งหมดเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

นอกจำกนั้นมีบริษทั ประจวบอุตสำหกรรม จ ำกดั ซ่ึงไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรของกลุ่มบริษทั
แต่เป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมกำรของบริษทั ประจวบอุตสำหกรรม จ ำกดั บำงท่ำนเป็น
กรรมกำรในบริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต เทรดด้ิง จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั น ้ ำตำลขอนแก่น 
จ ำกดั (มหำชน) 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่  
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 31 มกรำคม   31 ตุลำคม   31 มกรำคม   31 ตุลำคม  

 2562  2561  2562  2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้  681,597  940,737  442,113  509,687 
ลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวียน 496,136  324,213  242,477  225,688 
ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 1,035,550  1,035,550  633,071  633,071 
ลูกหน้ีอ่ืน 29,860  16,528  327,486  18,013 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุ้น  -  -  775,320  775,320 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 49,949  37,708  22,925  19,629 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตจ่ำยล่วงหนำ้ (ดูหมำยเหตุขอ้ 15) 28,509  -  -  - 
เงินทดรองจ่ำย 7,571  7,507  3,553  3,986 
รำยไดค้ำ้งรับ 168,140  113,822  100,017  75,353 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  2,497,312  2,476,065  2,546,962  2,260,747 

6.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 31 มกรำคม   31 ตุลำคม   31 มกรำคม   31 ตุลำคม  

 2562  2561  2562  2561 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 183,941  372,086  311,050  327,820 
กิจกำรอ่ืน 497,656  568,651  131,063  181,867 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้  681,597  940,737  442,113  509,687 
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กำรวเิครำะห์อำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้ มีดงัน้ี 
6.1.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม   31 ตุลำคม   31 มกรำคม   31 ตุลำคม  
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 183,941  372,086  285,735  327,820 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน -  -  25,315  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 183,941  372,086  311,050  327,820 

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกคำ้ ซ่ึงเป็นกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีระยะเวลำตั้งแต่ 7 วนัถึง 90 วนั 

6.1.2 ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม   31 ตุลำคม   31 มกรำคม   31 ตุลำคม  
 2562  2561  2562  2561 

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล        
ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 188,887  117,304  24,410  26,173 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 34,767  31,252  1,670  12,586 
เกินก ำหนดช ำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน -  13,552  -  13,552 
เกินก ำหนดช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน 12,752  -  12,752  -  

รวม 236,406  162,108  38,832  52,311 
        

ลูกหน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 120,163  290,220  69,881  113,753 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 23,680  4,541  22,350  4,541 
เกินก ำหนดช ำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน -  11,261  -  11,262 

รวม 143,843  306,022  92,231  129,556 
รวมธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย 
 และกำกน ้ำตำล 380,249 

 
468,130 

 
131,063 

 
181,867 
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หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม   31 ตุลำคม   31 มกรำคม   31 ตุลำคม  
 2562  2561  2562  2561 

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ        
ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 67,406  70,962  -  - 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 45,388  24,056  -  - 

รวมธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 112,794  95,018  -  - 
        ธุรกิจอ่ืน        

ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,982  2,280  -  - 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 1,892  2,138  -  - 
เกินก ำหนดช ำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 290  365  -  - 
เกินก ำหนดช ำระ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 109  204  -  - 
เกินก ำหนดช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน 340  516  -  - 

รวมธุรกิจอ่ืน 4,613  5,503  -  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 497,656  568,651  131,063  181,867 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลำตั้งแต่ 5 วนัถึง 90 วนั 

6.2 ลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวยีน ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีค่ำออ้ย        
ฤดูกำรผลิตก่อนปี 2556/2557 49,800  50,287  10,295  10,659 
ฤดูกำรผลิตปี 2556/2557 39,158  39,234  6,187  6,251 
ฤดูกำรผลิตปี 2557/2558 40,470  44,572  12,152  12,206 
ฤดูกำรผลิตปี 2558/2559 45,333  45,981  12,801  13,032 
ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 29,350  37,767  14,986  15,468 
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 24,785  26,630  10,951  11,462 

รวมลูกหน้ีค่ำออ้ย 228,896  244,471  67,372  69,078 
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หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2562  2561  2562  2561 

เงินทดรองจ่ำย        
ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 434,451  253,863  209,436  193,344 
ฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 2,285  -  2,285  - 
รวมเงินทดรองจ่ำยค่ำออ้ย 436,736  253,863  211,721  193,344 

ลูกหน้ีค่ำน ้ำมนั ค่ำปุ๋ ยและบริกำรอ่ืน 12,502  13,364  12,016  12,786 
รวม 678,134  511,698  291,109  275,208 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (95,660)  (100,506)  (39,926)  (40,739) 
รวมลูกหน้ีชำวไร่  582,474  411,192  251,183  234,469 

หกั  ส่วนท่ีคำดวำ่จะไดรั้บช ำระภำยหลงัวนัส้ิน        
           รอบระยะเวลำรำยงำนเกินกวำ่หน่ึงปี (86,338)  (86,979)  (8,706)  (8,781) 

รวมลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวียน  496,136  324,213  242,477  225,688 

ลูกหน้ีค่ำออ้ยเป็นลูกหน้ีชำวไร่ท่ียงัคำ้งส่งค่ำออ้ยตำมสัญญำ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 

6.3  ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย  
เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2561 คณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำย คร้ังท่ี 12/2561 มีมติเห็นชอบ
ก ำหนดรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ย ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ในอตัรำ 792.74 บำทต่อตนัออ้ย ณ ระดบั
ควำมหวำนท่ี 10 ซี.ซี.เอส. และก ำหนดให้อตัรำข้ึน/ลงของรำคำออ้ยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ำกบั 
47.56 บำทต่อตนัออ้ย และผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลขั้นสุดทำ้ย เท่ำกบั 339.75 
บำทต่อตนัออ้ย ท ำให้รำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย
ขั้นสุดทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำออ้ยขั้นตน้ ซ่ึงตำมพระรำชบญัญติัออ้ยและน ้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 มำตรำ 56 
ก ำหนดให้กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยจ่ำยเงินชดเชยส่วนของค่ำออ้ยและเงินชดเชยค่ำผลตอบแทน    
กำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยให้แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยเท่ำกบัส่วนต่ำงดงักล่ำว โดยชำวไร่ออ้ย
ไม่ตอ้งส่งคืนค่ำออ้ยท่ีไดรั้บเกิน  

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 บริษทัจึงไดบ้นัทึกลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำออ้ย
ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบด้วยผลต่ำงจำกกำรท่ีบริษทัและบริษทัย่อย   
จ่ำยค่ำออ้ยขั้นตน้ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำยแก่ชำวไร่ออ้ยสูงกวำ่
ค่ำออ้ยขั้นสุดท้ำย จ ำนวน 1,035.55 ลำ้นบำท และ 633.07 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงเท่ำกนัทั้งสองงวด
และบนัทึกเงินชดเชยค่ำตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยเป็นลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำตอบแทน
กำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยไม่หมุนเวียนตำมงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 
440.56 ลำ้นบำท และ 268.05 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงเท่ำกนัทั้งสองงวด (ดูหมำยเหตุขอ้ 11) 
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7. เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2562  2561  2562  2561 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
(ดูหมำยเหตุขอ้ 5.1) -  -  1,138,634  1,226,440 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน 19,986  220,780  19,986  220,780 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 573,956  1,015,616  176,115  404,172 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี        

(ดูหมำยเหตุขอ้ 5.1) -  -  240,200  100,000 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรอ่ืนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี 28,353  46,683  28,353  46,683 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี 225,860  250,067  51,027  59,663 

รวมเงินให้กูย้มืระยะสั้น 848,155  1,533,146  1,654,315  2,057,738 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 ในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นกำรให้กู้ยืมในรูปตัว๋สัญญำใช้เงินอำยุไม่เกิน 90 วนั อตัรำดอกเบ้ีย  
MLR - 1.50% ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองงวด โดยช ำระดอกเบ้ียเป็นรำยเดือน ค ้ำประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
และกรรมกำรของบริษทัดงักล่ำวร่วมค ้ำประกนัดว้ย 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่ชำวไร่ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 ในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นกำรให้กูย้ืมในรูปกำรรับซ้ือลดเช็คส ำหรับเช็คลงวนัท่ีล่วงหนำ้ท่ีบริษทั
และบริษทัยอ่ยออกใหแ้ก่ชำวไร่ในกำรรับซ้ือออ้ย โดยชำวไร่น ำมำขำยลดใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย  

8. สินทรัพย์ชีวภำพหมุนเวยีน 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยชี์วภำพหมุนเวียน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 
มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด  60,800  6,106 
ก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรม 12,730  238 
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกกำรปลูกในระหวำ่งงวด 36,402  2,043 
ลดลงเน่ืองจำกกำรเก็บเก่ียวในระหวำ่งงวด (38,518)  (2,535) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด  71,414  5,852 
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กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยชี์วภำพค ำนวณโดยใชว้ิธีอำ้งอิงจำกรำคำมูลค่ำยุติธรรม
หกัตน้ทุนในกำรขำย กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนและกำรประมำณกำร
บำงประกำรเก่ียวกบัรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยส ำหรับฤดูกำลถดัไป ระดบัควำมหวำน และปริมำณออ้ย 
(ดูหมำยเหตุขอ้ 14)  กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวจดัเป็นล ำดบัชั้นท่ี 3 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 

งบกำรเงนิรวม 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท ทุนที ่ สัดส่วนกำรลงทุน ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2562  ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2561 

 ช ำระแล้ว ร้อยละ ร้อยละ เงนิลงทุน  เงนิปันผล  เงนิลงทุน  เงนิปันผล 
 2562 2561 2562 2561 วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส ำหรับงวด  วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส ำหรับปี 
         2562      2561 
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  507,698  -  90,267  507,174  11,869 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ำกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061 4.11 2,061  -  2,061 4.11 2,061  - 
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั* 300,000 300,000 0.62 0.62 1,855 0.62 1,855  -  1,855 0.62 1,855  - 
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)* 344,706 344,706 0.08 0.08 391 0.07 254  -  391 0.07 254  41 
บริษทั ที เอส คลงัสินคำ้ จ ำกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509 4.02 509  -  509 4.02 509  - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ ำกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508 10.12 40,508  -  40,508 10.12 40,508  - 
บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั 2,532,000 2,532,000 40.00 40.00 3,244,868  3,305,738  -  3,244,868  3,326,545  - 

รวม     3,380,459  3,858,623  -  3,380,459  3,878,906  11,910 

* บริษทัร่วมโดยพิจำรณำจำกกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญัของบริษทัต่อบริษทั ไทยชูกำร์เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งน้ี  

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท   เงนิลงทุนวธีิรำคำทุน  เงนิปันผล 

 ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ส ำหรับงวดส้ินสุด ส ำหรับปีส้ินสุด 
 2562 2561 ร้อยละ ร้อยละ 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  วนัที่ 31 มกรำคม วนัที ่31 ตุลำคม 
   2562 2561 2562  2561  2562  2561 
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  90,267  -  11,869 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ำกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061  -  - 
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั* 300,000 300,000 0.62 0.62 1,855  1,855  -  - 
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)* 344,706 344,706 0.08 0.08 391  391  -  41 
บริษทั ที เอส คลงัสินคำ้ จ ำกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509  -  - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ ำกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508  -  - 
บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั 2,532,000 2,532,000 40.00 40.00 3,244,868  3,244,868  -  - 

รวม     3,380,459  3,380,459  -  11,910 

* บริษทัร่วมโดยพิจำรณำจำกกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญัของบริษทัต่อบริษทั ไทยชูกำร์เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งน้ี  
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท   เงนิลงทุนวธีิรำคำทุน  เงนิปันผล 
 ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ส ำหรับงวดส้ินสุด ส ำหรับปีส้ินสุด 
 2562 2561 ร้อยละ ร้อยละ 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  วนัที่ 31 มกรำคม วนัที ่31 ตุลำคม 
   2562 2561 2562  2561  2562  2561 
บริษทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 1,000,000 1,000,000 95.78 95.78 834,394  834,394  -  - 
บริษทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 600,000 600,000 90.21 90.21 523,337  523,337  -  - 
บริษทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี จ ำกดั 500,000 500,000 98.61 98.61 569,284  569,284  -  - 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั 840,000 840,000 40.77 40.77 319,134  319,134  -  - 
บริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต เทรดด้ิง จ ำกดั 20,000 20,000 33.88 33.88 6,775  6,775  -  - 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส์ จ ำกดั 480,000 480,000 100.00 100.00 479,119  479,119  -  - 
บริษทั โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 800,000 800,000 100.00 100.00 799,972  799,972  -  - 
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จ ำกดั 300,000 300,000 100.00 100.00 300,000  300,000  45,000  - 
บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ำกดั 250 250 100.00 100.00 250  250  -  - 
บริษทั น ้ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั 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  45,000  - 
หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน     (1,643,149)  (1,643,149)  -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      4,283,380  4,283,380  45,000  - 

* เป็นบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ ซ่ึงรวมถึง Koh Kong Plantation Company Limited ซ่ึงบริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd . ในสัดส่วนร้อยละ 80     
โดย Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Company Limited มีขอ้ก ำหนดให้เลิกกิจกำรหำกมีผลขำดทุนเกินกว่ำร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 
และไม่สำมำรถแก้ไขกำรขำดทุนดงักล่ำว ได้ภำยใน 1 ปี ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 ผลขำดทุนของ Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry 
Company Limited เกินกว่ำร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงผูบ้ริหำรของบริษทัอยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขให้ผลขำดทุนลดลงต ่ำกว่ำร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 

11. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีไ้ม่หมุนเวยีนอืน่ 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

     
 หน่วย : พนับำท  

 
 งบกำรเงนิรวม  

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 

 
2562 

 
2561 

 
2562 

 
2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้  4,755 
 

4,755 
 

-  
 

-  

ลูกหน้ีชำวไร่  86,339 
 

86,979 
 

8,706 
 

8,781 

ลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำตอบแทนกำรผลิตและ 
          จ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย (ดูหมำยเหตุขอ้ 6.3) 440,564 

 
440,564 

 
268,049 

 
268,049 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 531,658 
 

532,298 
 

276,755  
 

276,830  
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12. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

รำยกำรเคล่ือนไหวของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และอำคำร 
และโกดงั ซ่ึงบนัทึกดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 5,167,004  1,695,578 
ซ้ือเพ่ิม 222,591  - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 5,389,595  1,695,578 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีรำยไดค้่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน ซ่ึงรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนรวม จ ำนวน 51.36 ล้ำนบำท และ 49.54 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และ                
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 10.57 ลำ้นบำท และ 11.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระแห่งหน่ึงท่ีได้รับ                      
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยใช้วิธีคิดรำยได้
ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) และวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market 
Approach) ซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3  

13. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
รำยกำรเคล่ือนไหวของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 26,182,946  9,500,392 
จดัประเภท/ปรับปรุง (1,597,182)  (105) 
ซ้ือสินทรัพย ์(รวมงำนระหวำ่งก่อสร้ำง) 158,339  93,516 
โอนเขำ้ - รำคำทุน 257,133  143,643 
โอนออก - รำคำทุน (257,133)  (143,643) 
รำคำทุนของสินทรัพยท่ี์จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (119,465)  (15,755) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 96,120  7,781 
ค่ำเส่ือมรำคำ (401,404)  (174,158) 
โอนกลบัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 735  - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (115,292)  - 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด  24,204,797  9,411,671 
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ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง และอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำงของ
บริษทัยอ่ยสองแห่งในต่ำงประเทศ ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีในงบกำรเงินรวม จ ำนวน 128.14 ลำ้นบำท และ 
434.16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ตั้งอยู่บนท่ีดินสัมปทำนซ่ึงเม่ือครบก ำหนดสัญญำสัมปทำนแลว้กรรมสิทธ์ิ
จะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่ำ (ดูหมำยเหตุขอ้ 23.8.3) 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 สินทรัพย์รำคำทุนในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 
4,990.93 ลำ้นบำท และ 4,893.21 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 2,689.50 ลำ้นบำท 
และ 2,655.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดต้ดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ทั้งจ  ำนวนแต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 ท่ีดินบนัทึกดว้ยรำคำท่ีตีใหม่มีมูลค่ำสุทธิในงบกำรเงิน
รวมจ ำนวน 3,239.65 ล้ำนบำท และ 3,224.67 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 
1,426.07 ลำ้นบำท และ 1,413.79 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินซ่ึงมีกำรประเมินโดย    
ผูป้ระเมินรำคำอิสระแห่งหน่ึงท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) ซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 และ
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีโดยวิธีรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 ในงบกำรเงินรวม                 
มีจ  ำนวน 950.67 ลำ้นบำท และ 935.69 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 473.12 
ลำ้นบำท และ 460.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวยีนอืน่ 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2562  2561  2562  2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,907  2,670  179,738  21,942 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - อ่ืนๆ 1,974,469  492,633  913,371  236,789 
เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 130,426  465,053  5,863  357,467 
ค่ำธรรมเนียมน ำส่งส ำนกังำนกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำยคำ้งจ่ำย 72,444  40,579  35,700  5,568 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอ่ืน 222,103  310,754  408,536  249,346 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพย ์ 48,523  95,009  1,737  49,886 
เจำ้หน้ีอ่ืน 441,750  386,048  362,389  352,557 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,894,622  1,792,746  1,907,334  1,273,555 
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ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 เจำ้หน้ีกำรคำ้ - อ่ืนๆ บำงส่วนเป็นเจำ้หน้ีค่ำออ้ยมำจำกกำรรับซ้ือออ้ยของบริษทั
และบริษทัย่อยสำมแห่งส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 โดยใช้ประกำศรำคำออ้ยขั้นตน้ของฤดูกำรผลิต             
ปี 2561/2562 ตำมมติคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำย ลงวนัท่ี 4 ธันวำคม 2561 เท่ำกบั 700.00 บำทต่อตนั
ออ้ย ณ ระดับควำมหวำนท่ี 10 ซี.ซี.เอส. และก ำหนดให้อตัรำข้ึน/ลงของรำคำอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. 
เท่ำกับ 42.00 บำทต่อตันอ้อย และจนถึงวนัท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินน้ี 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำยยงัไม่ได้ประกำศรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยส ำหรับฤดูกำรผลิต                 
ปี 2561/2562 บริษัทและบริษัทย่อยจึงบันทึกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตค้ำงจ่ำยในส่วนค่ำอ้อย                      
ตำมหมำยเหตุข้อ 15  และค ำนวณต้นทุนขำยและสินค้ำคงเหลือ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี                            
31 มกรำคม 2562 โดยใชร้ำคำออ้ยขั้นตน้ของฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 ในรำคำ 752.49 - 839.02 บำท ต่อตนัออ้ย 
ณ ระดบัควำมหวำนเฉล่ียท่ี 11.25-13.31 ซี.ซี.เอส. 

15. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติค้ำงจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติจ่ำยล่วงหน้ำ 
ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยสองแห่งบนัทึกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตคำ้งจ่ำย 
และบริษทัย่อยสองแห่งบนัทึกค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตจ่ำยล่วงหน้ำตำมหมำยเหตุขอ้ 6 โดยค ำนวณจำก
ประมำณกำรตน้ทุนกำรผลิตทั้งฤดูกำรผลิต เพื่อประมำณกำรตน้ทุนกำรผลิตต่อหน่วย ซ่ึงค ำนวณจำก
ประมำณกำรค่ำออ้ย ค่ำแรงงำนทำงตรงและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนหำรด้วยประมำณกำร
ปริมำณกำรผลิตท่ีคำดวำ่จะผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิต โดยกำรประมำณกำรค่ำออ้ยจะประมำณตำมรำคำ
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 14 และปริมำณออ้ยท่ีเขำ้หีบในแต่ละฤดูกำรผลิต ค่ำแรงงำนทำงตรงและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตประมำณกำรโดยผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงพิจำรณำจำกขอ้มูลในอดีต          
ตำมลักษณะของค่ำใช้จ่ำยท่ีจะเกิดในแต่ละรำยกำรและก ำลังกำรผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิตโดยผลต่ำง
ระหว่ำงประมำณกำรต้นทุนกำรผลิตของหน่วยสินค้ำท่ีผลิตได้กับต้นทุนกำรผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงแล้ว                    
ในแต่ละรอบระยะเวลำกำรรำยงำน จะแสดงรำยกำรเป็น “ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตคำ้งจ่ำย”  และ
หำกประมำณกำรตน้ทุนกำรผลิตของหน่วยสินคำ้ท่ีผลิตไดต้  ่ำกวำ่ตน้ทุนกำรผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงแลว้ในแต่ละ
รอบระยะเวลำกำรรำยงำนจะแสดงรำยกำรเป็น “ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตจ่ำยล่วงหน้ำ” ซ่ึงจะลดลงตำมตน้ทุน
กำรผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีเพิ่มข้ึนและจะหมดไปเม่ือส้ินฤดูกำรผลิต 

กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพินิจดงักล่ำว ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะมี
กำรประเมินทบทวนอยำ่งต่อเน่ืองซ่ึงอยูบ่นพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึง
กำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 
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16. หุ้นกู้ระยะยำว 

หุน้กูร้ะยะยำว มีรำยละเอียดดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่31 มกรำคม  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 
 2562  2561 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 10,494,750  10,493,742 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,999,455)  (2,999,023) 
สุทธิ 7,495,295  7,494,719 

กำรเปล่ียนแปลงของหุน้กูร้ะยะยำวส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด   10,493,742  
ตดัจ่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูส้ ำหรับงวด   1,008  
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด   10,494,750  

ขอ้ปฏิบติัอ่ืนท่ีส ำคญัตำมขอ้ก ำหนดในกำรออกหุ้นกู ้มีดงัน้ี 
- บริษทัตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม

ของทุกปีไม่เกินกวำ่ 2 : 1 ตลอดอำยขุองหุน้กู ้

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 บริษทัด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นไปตำม
เง่ือนไข  

- บริษทัตอ้งจดัล ำดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกูต้ลอดอำยุของหุ้นกู  ้กรณีที่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ              
ของหุ้นกูอ้ยู่ต  ่ำกว่ำอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั ณ ขณะนั้น บริษทัตอ้งด ำเนินกำรจดัหำทรัพยสิ์น                 
ไปเป็นหลกัประกนัให้กบัผูถื้อหุ้นกูห้รือด ำเนินกำรใดๆ เพื่อแกไ้ขอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกูใ้ห้
อยูใ่นอนัดบัเดียวกนัหรือดีกวำ่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั  

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุน้กูไ้ม่ต  ่ำกวำ่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั 
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17. เงินกู้ยมืระยะยำว 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยำว ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 5,682,000  5,630,000 
จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งงวด (450,000)  (450,000) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 5,232,000  5,180,000 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,772,000)  (1,720,000) 

เงินกูย้มืระยะยำว  3,460,000  3,460,000 

อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยำว มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

เงินกูย้มืในสกลุเงินบำท 3.00 - 3.80  3.00 - 3.80  3.00 - 3.80  3.00 - 3.80 

ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินกูย้มืระยะยำวมีดงัน้ี 

     หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ภำยใน 1 ปี 1,772,000  1,772,000  1,720,000  1,720,000 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,460,000  3,910,000  3,460,000  3,910,000 
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เงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดท่ีส ำคญั ดงัน้ี 
 วงเงิน ยอดคงเหลือ อัตรำดอกเบี้ย กำรช ำระ กำรช ำระ เร่ิมช ำระ ครบก ำหนดช ำระ 

  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  คืนเงินต้น ดอกเบี้ย   

  31 มกรำคม  31 ตุลำคม      

  2562  2561      

  พนับำท  พนับำท      

เฉพำะบริษทั         

1. 1,500 ลำ้นบำท 300,000  450,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน พฤษภำคม 2558 พฤศจิกำยน 2562 

2. 1,000 ลำ้นบำท 400,000  500,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มิถุนำยน 2559 ธนัวำคม 2563 

3. 1,000 ลำ้นบำท 200,000  200,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน เมษำยน 2558 ตุลำคม 2562 

4. 1,000 ลำ้นบำท 830,000  830,000 อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน เมษำยน 2561 ตุลำคม 2566 

5. 1,000 ลำ้นบำท 750,000  750,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน พฤษภำคม 2561 พฤศจิกำยน 2564 

6. 1,000 ลำ้นบำท 800,000  900,000 อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน มิถุนำยน 2561 ธนัวำคม 2565 

7. 1,000 ลำ้นบำท 900,000  1,000,000 MLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน พฤศจิกำยน 2561 พฤษภำคม 2566 

8. 1,000 ลำ้นบำท 1,000,000  1,000,000 MLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน มีนำคม 2562 กนัยำยน 2566 

 รวม 5,180,000  5,630,000      

บริษทัยอ่ย         

9. 1,000 ลำ้นบำท 52,000  52,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน สิงหำคม 2557 กุมภำพนัธ์ 2562 

 รวม 52,000  52,000      

 รวมทั้งหมด 5,232,000  5,682,000      

 หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนด 

ช ำระภำยในหน่ึงปี 

 

(1,772,000) 

  

(1,772,000) 

     

 สุทธิ 3,460,000  3,910,000      

* AMLR คือ อตัรำดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของสถำบนักำรเงินในประเทศไทยขนำดใหญ่ 4 แห่ง 

ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2562 และวนัที่ 31 ตุลำคม 2561 เงินกูย้ืมของบริษทัย่อยค ้ำประกนัโดยบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง และบริษทัย่อยได้ยกประโยชน์ในกำรท ำประกนัภยัส่ิงปลูกสร้ำง และเคร่ืองจกัรบำงส่วนให้
ธนำคำรผูใ้หกู้ ้

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้ง
ด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และบริษทัตอ้งด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 
กำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี ขอ้จ ำกดัในกำรก่อหน้ีระยะยำวเพิ่มเติม กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
และขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัย่อย เป็นตน้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 
2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยสำมำรถด ำรงสัดส่วนต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในสัญญำดงักล่ำว 
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18. รำยได้ภำษีเงินได้ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

18.1 รำยไดภ้ำษีเงินได ้
รำยไดภ้ำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั        
ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 46,248  25,258  -  - 

        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        

รำยไดภ้ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
กบัผลต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึน (54,933)  (30,741)  (49,190)  (28,238) 

รวม (8,685)  (5,483)  (49,190)  (28,238) 

กำรกระทบยอดภำษีเงินไดแ้ละก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีคูณดว้ยอตัรำภำษีเงินได ้ส ำหรับงวดสำม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนรำยไดภ้ำษีเงินได ้        

- ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมยกเวน้ภำษีเงินได ้ 55,515  189,461  -  - 
- ส่วนท่ีรับกำรส่งเสริมยกเวน้ภำษีเงินไดใ้นอตัรำร้อยละ 50 
ของอตัรำภำษีเงินได ้

 
121,900 

  
- 

  
- 

  
- 

- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม (88,254)  (39,390)  (204,903)  (143,590) 
รวมก ำไร (ขำดทุน) ก่อนรำยไดภ้ำษีเงินได ้ 89,161  150,071  (204,903)  (143,590) 

อตัรำภำษีตำมกฎหมำย (ร้อยละ)  20  20  20  20 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้        

-ส่วนท่ีรับกำรส่งเสริมยกเวน้ภำษีเงินไดใ้นอตัรำร้อยละ 50 
ของอตัรำภำษีเงินได ้

 
12,190 

  
- 

  
- 

  
- 

รวมภำษีเงินได ้ 12,190  -  -  - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถ 

หกัเป็นค่ำใชจ่้ำยในทำงภำษี 39,465 
 

25,258 
  

- 
 

- 
 51,655  25,258  -  - 
รำยไดภ้ำษีเงินไดปี้ก่อน (5,407)  -  -  - 
รำยไดภ้ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (54,933)  (30,741)  (49,190)  (28,238) 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้ (8,685)  (5,483)  (49,190)  (28,238) 
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18.2 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2562  2561  2562  2561 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 1,157  1,133  -  - 
ขำดทุนสะสมยกไป 8,067  5,244  -  - 
อ่ืนๆ 556  557  -  - 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 9,780  6,934  -  - 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มกรำคม มีดงัน้ี 

2562 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2561 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 
รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 ณ วนัที่ 
31 มกรำคม 

2562 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 1,133  24  -  1,157 
ขำดทุนสะสมยกไป 5,244  2,823  -  8,067 
อ่ืนๆ 557  (1)  -  556 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 6,934  2,846  -  9,780 

2561 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2560 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 
รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 ณ วนัที่ 
31 มกรำคม 

2561 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 8,904  172  -  9,076 
ขำดทุนสะสมยกไป 103,538  15,016  -  118,554 
ค่ำเส่ือมรำคำ (6,097)  2,666  -  (3,431) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ 12,518  (10,844)  -  1,674 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ (66,070)  -  183  (65,887) 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 16,676  (40)  -  16,636 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (69,646)  (183)  -  (69,829) 
อ่ืนๆ 13,391  -  -  13,391 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 13,214  6,787  183  20,184 
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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดท่ี้ยงัไม่ไดรั้บรู้ของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ 3 แห่ง ณ วนัท่ี 31 มกรำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 2562  2561 
รำยกำรดงัต่อไปน้ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี    

ผลแตกต่ำงชัว่ครำว (183,942)  (157,179) 
ขำดทุนสะสม 245,410  313,237 
 61,468  156,058 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 ผูบ้ริหำรของบริษทัประเมินว่ำจะไม่สำมำรถใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีได้ทั้ งจ  ำนวน เน่ืองจำกบริษทัย่อยจะมีก ำไรสุทธิทำงภำษีในอนำคต 
ไม่เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีดงักล่ำว โดยขำดทุนทำงภำษีจ ำนวน 
245.41 ลำ้นบำท ท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดด้งักล่ำวจะส้ินอำยใุนปี 2563 ถึง 2567  

18.3 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิมีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2562  2561  2562  2561 
หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (35,322)  (36,367)  (9,926)  (10,088) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (7,712)  (22,981)  (7,534)  (18,179) 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  (328,630)  (328,630) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (59,137)  (58,115)  (26,137)  (25,714) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 545,493  545,493  194,858  194,858 
ขำดทุนสะสมยกไป (432,200)  (374,572)  (342,141)  (290,577) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 79,806  93,552  40,615  49,340 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 574,344  572,107  277,325  276,457 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยชี์วภำพ (1,269)  (1,631)  (359)  (406) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  482,573  482,573  482,573 
อ่ืนๆ (39,635)  (36,623)  (17,146)  (12,538) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,106,941  1,163,436  263,498  317,096 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มกรำคม มีดงัน้ี 

2562 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2561 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
ณ วนัที่ 

31 มกรำคม 
2562 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (36,367)  1,045  -  (35,322) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (22,981)  15,269  -  (7,712) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (58,115)  (1,022)  -  (59,137) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 545,493  -  -  545,493 
ขำดทุนสะสมยกไป (374,572)  (57,628)  -  (432,200) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 93,552  (13,746)  -  79,806 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 572,107  2,237  -  574,344 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยชี์วภำพ (1,631)  362  -  (1,269) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  -  -  482,573 
อ่ืนๆ (36,623)  1,396  (4,408)  (39,635) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,163,436  (52,087)  (4,408)  1,106,941 
 

2561 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2560 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
ณ วนัที่ 

31 มกรำคม 
2561 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (11,208)  14  -  (11,194) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (45,858)  38,562  -  (7,296) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (43,187)  (694)  -  (43,881) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 479,606  -  -  479,606 
ขำดทุนสะสมยกไป (164,820)  (66,811)  -  (231,631) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 68,483  (1,314)  -  67,169 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 444,607  2,347  -  446,954 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยชี์วภำพ (3,209)  3,774  -  565 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  -  -  482,573 
อ่ืนๆ (16,980)  168  (4,723)  (21,535) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,190,007  (23,954)  (4,723)  1,161,330 
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2562 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2561 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
ณ วนัที่ 

31 มกรำคม 
2562 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (10,088)  162  -  (9,926) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (18,179)  10,645  -  (7,534) 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (328,630)  -  -  (328,630) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (25,714)  (423)  -  (26,137) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 194,858  -  -  194,858 
ขำดทุนสะสมยกไป (290,577)  (51,564)  -  (342,141) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 49,340  (8,725)  -  40,615 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 276,457  868  -  277,325 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยชี์วภำพ (406)  47  -  (359) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  -  -  482,573 
อ่ืนๆ (12,538)  (200)  (4,408)  (17,146) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 317,096  (49,190)  (4,408)  263,498 

2561 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2560 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
ณ วนัที่ 

31 มกรำคม 
2561 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (8,863)  14  -  (8,849) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (41,793)  34,533  -  (7,260) 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (230,144)  -  -  (230,144) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (22,415)  (297)  -  (22,712) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 194,858  -  -  194,858 
ขำดทุนสะสมยกไป (164,722)  (66,100)  -  (230,822) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 30,892  718  -  31,610 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 242,925  867  -  243,792 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยชี์วภำพ (1,211)  1,859  -  648 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  -  -  482,573 
อ่ืนๆ (4,208)  168  (4,723)  (8,763) 

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



 

- 29 - 

 
19. ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรไดร้วมค่ำตอบแทนกรรมกำร ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทั
และบริษัทย่อยท่ีไม่รวมเงินเดือน และประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกดั ดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
  งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   2562 2561 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม   3,913 1,779 

20. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 472,726  506,963  225,915  225,185 
ค่ำเส่ือมรำคำ 403,229  459,110  175,558  178,015 
ค่ำธรรมเนียมน ำส่งกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย 337,946  288,149  154,560  149,749 
ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 244,224  258,734  95,605  98,637 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 115,197  77,633  86,165  42,119 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 4,507,858  4,926,639  3,182,217  2,896,671 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 60,864  33,497  301,842  508,599 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงผลิต (3,580,625)  (3,811,945)  (2,381,133)  (2,262,547) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 20,589  -  57,088  -  
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 59,620  31,283  25,044  12,599 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 164,527  154,898  150,952  132,062 
ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำนอ่ืน 282,428  260,981  152,324  229,620 

รวม 3,088,583  3,185,942  2,226,137  2,210,709 
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21. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั
ของบริษทัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในระหวำ่งงวด บริษทัไม่มี
หุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และ 2561 ก ำไรต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
2562 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ก ำไร  จ ำนวนหุ้น  ก ำไร  ขำดทุน  จ ำนวนหุ้น  ขำดทุน 
 ส ำหรับงวด    ต่อหุ้น  ส ำหรับงวด    ต่อหุ้น 
 พนับำท  พนัหุ้น  บำท  พนับำท  พนัหุ้น  บำท 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและปรับลด            
ส ำหรับงวดสำมเดือนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั 92,619  4,410,233  0.021  (155,713)  4,410,233  (0.035) 

2561 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ก ำไร  จ ำนวนหุ้น  ก ำไร  ขำดทุน  จ ำนวนหุ้น  ขำดทุน 
 ส ำหรับงวด    ต่อหุ้น  ส ำหรับงวด    ต่อหุ้น 
 พนับำท  พนัหุ้น  บำท  พนับำท  พนัหุ้น  บำท 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและปรับลด            
ส ำหรับงวดสำมเดือนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั 140,696  4,410,233  0.032  (115,352)  4,410,233  (0.026) 

22. กำรเสนอข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงำนด ำเนินงำน 
บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ไดน้ ำเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำนตำมมุมมองผูบ้ริหำร 
โดยพิจำรณำจำกกำรบริหำรกำรจดักำรและโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทั 
เป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน  

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 กลุ่มบริษทัจ ำแนกส่วนงำนตำมธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 

กลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำลให้แก่ผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรม 
ผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑเ์พื่อกำรส่งออก และบริษทัผูค้ำ้น ้ำตำลต่ำงประเทศ 

กลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทัใน
กลุ่มบริษทั 
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กลุ่มธุรกิจใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์

ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำประเภทอำคำรส ำนกังำนและกิจกำรรีสอร์ทเพื่อกำรพกัผ่อน ส ำหรับเป็นศูนยอ์บรมและ
สัมมนำ 

กลุ่มบริษัทจ ำแนกส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ออกเป็นกำรประกอบกำรในประเทศ และต่ำงประเทศ 
โดยต่ำงประเทศ ประกอบดว้ย สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และรำชอำณำจกัรกมัพชูำ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 
รำยหน่ึงจำกธุรกิจผลิตไฟฟ้ำเป็นจ ำนวนรวมประมำณ 210.14 ล้ำนบำท และ 178.10 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
จำกยอดรำยไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั แสดงไดด้งัน้ี 

 งบก ำไรขำดทุนรวม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มกรำคม 2562 และ 2561 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย 

น ำ้ตำลทรำยและกำกน ำ้ตำล 
ธุรกจิผลติและ 
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

ธุรกจิให้เช่ำ 
อสังหำริมทรัพย์ 

ธุรกจิอืน่ๆ รำยกำรระหว่ำงกนั รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 ไทย ต่ำงประเทศ ไทย ต่ำงประเทศ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย     
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 2,424 25 2,656 96 264 211 45 43 285 238 - - 3,043 3,244 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยใน 1,076 - 1,182 12 937 726 - - 344 348 (2,357) (2,268) - - 
รวม 3,500 25 3,838 108 1,201 937 45 43 629 586 (2,357) (2,268) 3,043 3,244 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 411 (4) 452 10 372 238 30 33 35 20 13 14 857 767 
รำยไดอ่ื้น             154 85 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและกำรบริหำรและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน             (737) (553) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (182) (13) (162) (27) (11) (17) (6) (6) - - 47 57 (165) (155) 
ส่วนแบ่ง (ขำดทุน) ก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม             (20) 7 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้             9 5 
ก ำไรสุทธิ             98 156 
(หกั) ก ำไรส ำหรับงวดสำมเดือน               

ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม             (5) (15) 
ก ำไรส ำหรับงวด             93 141 
ดอกเบ้ียรับ 77 2 87 2 - - - - - - (47) (57) 32 32 
ค่ำเส่ือมรำคำ (286) (11) (255) (23) (86) (83) - - (4) (4) - - (387) (365) 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 มกรำคม 2562 และวนัที ่31 ตุลำคม 2561 

              

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  3,652 31 3,168 37 839 193 8 16 139 147 (2,172) (1,085) 2,497 2,476 
สินคำ้คงเหลือ  6,569 220 3,301 153 277 100 - - 522 536 (2) (1) 7,586 4,089 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  15,546 1,126 15,719 2,861 7,186 7,238 152 155 410 415 (215) (205) 24,205 26,183 
สินทรัพยส่์วนกลำง 18,662 1,843 19,245 211 23 21 4,444 4,224 204 209 (11,224) (11,116) 13,952 12,794 
สินทรัพยร์วม  44,429 3,220 41,433 3,262 8,325 7,552 4,604 4,395 1,275 1,307 (13,613) (12,407) 48,240 45,542 
               หน้ีสินรวม 31,397 2,974 28,232 2,941 1,923 1,458 987 799 412 363 (8,074) (6,890) 29,619 26,903 
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23. ภำระผูกพนั หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้และสัญญำทีส่ ำคัญ 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 นอกจำกหน้ีสินท่ีปรำกฏในงบกำรเงินระหวำ่งกำลแลว้ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี 
23.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำขำยสินคำ้ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบส ำหรับงบกำรเงินรวม

จ ำนวน 4,567.10 ลำ้นบำท และ 3,012.90 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
จ ำนวน 2,626.78 ลำ้นบำท และ 625.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

23.2 บริษทัและบริษทัย่อยสำมแห่ง ไดท้  ำสัญญำเพื่อรับซ้ือออ้ยโดยไดอ้อกเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้ำแก่ชำวไร่
ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมิไดบ้นัทึกภำระหน้ีสินดงักล่ำว เน่ืองจำกเช็คยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ
และยงัไม่ไดรั้บออ้ยตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม 

2562 
31 ตุลำคม 

2561 
31 มกรำคม 

2562 
31 ตุลำคม 

2561 
ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 512.55 1,046.38 158.09 403.17 
ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 14.96 - 14.96 - 

23.3 บริษทัท ำสัญญำให้เช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงกบับริษทัแห่งหน่ึง อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 1.29 ล้ำนบำท                  
ซ่ึงมีก ำหนดระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2566 เม่ือครบก ำหนดสำมำรถ
ต่ออำยุสัญญำเช่ำได้สำมคร้ังๆ ละ 5 ปี โดยผูเ้ช่ำตอ้งแจง้เป็นหนังสือต่อบริษทัเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ                   
90 วนั ก่อนครบก ำหนดสัญญำ 

23.4 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
จ ำนวน 2 สัญญำ ดงัน้ี 
- สัญญำลงวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2548 กฟผ. ตกลงซ้ือพลงังำนไฟฟ้ำจำกบริษทัย่อย ณ อ ำเภอน ้ ำพอง 

จงัหวดัขอนแก่น ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญำเป็นระยะเวลำ 21 ปี นบัตั้งแต่เดือนแรกท่ีมีกำร
ขำยไฟฟ้ำ (เดือนธันวำคม 2549) ในปริมำณ 20 เมกะวตัต์ ณ ระดับแรงดันไฟฟ้ำ 115 กิโลโวลท ์ 
โดยในปีท่ี 2 จนถึงปีก่อนปีสุดท้ำย กฟผ. ตกลงท่ีจะซ้ือพลงังำนไฟฟ้ำในปริมำณไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 ของปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำตำมสัญญำ 
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- สัญญำลงวนัท่ี 12 มกรำคม 2553 กฟผ. ตกลงซ้ือปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำ 22 เมกะวตัต ์ณ ระดบั

แรงดนั 115 กิโลโวลท์จำกบริษทัยอ่ย ณ อ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุรี ตำมรำคำท่ีตกลง
ร่วมกันในสัญญำ เป็นระยะเวลำ 5 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2554 บริษัทย่อยต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อ กฟผ. เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดอำยุสัญญำเพื่อต่ออำยุสัญญำ
ต่อไปอีกครำวละ 5 ปี บริษทัย่อยไดย้ื่นหนงัสือค ้ำประกนักำรเสนอขำยไฟฟ้ำ เป็นจ ำนวนเงิน 
4.40 ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนำยน 2557 กฟผ. ไดต้กลงซ้ือปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำเพิ่มอีก 
8 เมกะวตัตร์วมเป็น 30 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต ์ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญำ 

23.5 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เม่ือวนัท่ี 18 กนัยำยน 2555 
โดยตกลงซ้ือปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำ 2.12 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดนั 22,000โวลท ์ณ อ ำเภอวงัสะพุง 
จงัหวดัเลย ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญำ เป็นระยะเวลำ 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2555 
(บริษทัมีกำรขอเล่ือนกำรขำยพลงังำนไฟฟ้ำเป็นวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2557) โดยบริษทัยอ่ยตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือต่อ กฟภ. เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดอำยสุัญญำเพื่อต่ออำยุสัญญำต่อไปอีก
ครำวละ 5 ปี 

23.6 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีภำระผกูพนัและวงเงินสินเช่ือ ดงัน้ี 
หน่วย : ล้ำน 

  งบกำรเงินรวม 
  ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2562  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2561 
 สกลุเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภำระผูกพนั         
สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
 ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 
บำท - 2,222.58 - 

 
- 2,393.34 - 

สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัร่วม 
 ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 
บำท - - - 

 
- 194.05 - 

         
วงเงินสินเช่ือ         
หนงัสือค ้ำประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บำท - 79.26 -  - 79.27 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บำท 120.00 - 120.00  120.00 - 120.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลำร์สหรัฐ 10.00 - 10.00  10.00 - 10.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 21,692.20 6,497.73 15,194.47  22,967.00 5,116.47 17,850.53 
เงินกูย้มืระยะสั้น ดอลลำร์สหรัฐ 43.50 - 43.50  43.50 - 43.50 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน บำท 3,230.80 2,004.80 1,226.00  2,766.00 1,734.00 1,032.00 
เงินกูย้มืระยะยำว บำท 5,232.00 5,232.00 -  5,682.00 5,682.00 - 
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หน่วย : ล้ำน 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2562  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2561 
 สกลุเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภำระผูกพนั         
สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
 ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 
บำท - 2,102.78 - 

 
- 2,276.54 - 

สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัร่วม  
 ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 
บำท - - - 

 
- 194.05 - 

         
วงเงินสินเช่ือ         
หนงัสือค ้ำประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บำท - 4.13 -  - 4.13 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บำท 30.00 - 30.00  30.00 - 30.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 11,532.20 5,559.00 5,973.20  11,507.00 3,856.00 7,651.00 
เงินกูย้มืระยะสั้น ดอลลำร์สหรัฐ 3.50 - 3.50  3.50 - 3.50 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน บำท 3,230.80 2,004.80 1,226.00  2,766.00 1,734.00 1,032.00 
เงินกูย้มืระยะยำว บำท 5,180.00 5,180.00 -  5,630.00 5,630.00 - 

วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวขำ้งตน้บำงส่วนค ้ำประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยค ้ำประกนัระหวำ่งกนั และ
กำรโอนสิทธิประกนัภยัของส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรแก่ผูใ้ห้กู ้นอกจำกน้ีบำงวงเงินหำกมีกำรเบิก
ใช้ บริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งน ำสินคำ้บำงส่วนเขำ้ร่วมค ้ำประกนัดว้ย อย่ำงไรก็ตำม บริษทัและ
บริษทัยอ่ยไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยต้องปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ส ำหรับภำระผูกพนัและ
วงเงินสินเช่ือขำ้งตน้ โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
และบริษัทต้องด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย กำรด ำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถ 
ในกำรช ำระหน้ี ข้อจ ำกัดในกำรก่อหน้ีระยะยำวเพิ่มเติม กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและข้อจ ำกัด 
ในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

23.7 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัคงเหลือตำมสัญญำต่ำงๆ มีดงัน้ี  
หน่วย : ล้ำน 

  งบกำรเงนิรวม 
  ณ วนัที ่31 มกรำคม 2562 ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 
 สกลุเงนิ มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนัคงเหลอื 

ตำมสัญญำ 
มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนัคงเหลอื 

ตำมสัญญำ 
สญัญำก่อสร้ำงและจำ้งเหมำ บำท 937.40 153.48 1,002.07 187.54 
สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บำท 483.06 48.30 500.68 51.26 
 ดอลลำร์สหรัฐ 0.70 0.02 0.56 - 
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หน่วย : ล้ำน 

  งบกำรเงนิรวม 
  ภำระผูกพนัคงเหลอืตำมสัญญำ 
  ณ วนัที ่31 มกรำคม 2562 ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 
 สกลุเงนิ ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
สญัญำเช่ำสมัปทำน ดอลลำร์สหรัฐ 0.14 0.55 4.64 5.33 0.14 0.55 4.64 5.33 
สญัญำเช่ำ บำท 13.42 19.79 - 33.21 14.53 22.45 - 36.98 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่31 มกรำคม 2562 ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 
 สกลุเงนิ มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนัคงเหลอื 

ตำมสัญญำ 
มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนัคงเหลอื 

ตำมสัญญำ 
สญัญำก่อสร้ำงและจำ้งเหมำ บำท 699.17 127.48 718.12 148.81 
สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บำท 480.07 47.70 497.69 49.46 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ภำระผูกพนัคงเหลอืตำมสัญญำ 
  ณ วนัที ่31 มกรำคม 2562 ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 
 สกลุเงนิ ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
สญัญำเช่ำ บำท 6.31 6.95 13.26 7.01 8.01 15.02 

23.8 สัญญำอ่ืนท่ีส ำคญั 
23.8.1 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้รับสัมปทำนประกอบกิจกำรไฟฟ้ำจำกกระทรวงพลงังำน                

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2548 ในเขตพื้นท่ี 43 หมู่ 10 ต  ำบลน ้ ำพอง อ ำเภอน ้ ำพอง จงัหวดัขอนแก่น 
โดยมีก ำหนดอำยุ 21 ปี อย่ำงไรก็ตำม เม่ือพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน 
พ.ศ. 2550 มีผลใชบ้งัคบั บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดรั้บใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำจำกคณะกรรมกำร
ก ำกบักิจกรรมพลงังำน ซ่ึงมีอำยุใบอนุญำต 19 ปี ส้ินสุดเดือนธันวำคม 2571 โดยบริษทั
ย่อยดงักล่ำวตอ้งปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 
และเง่ือนไขประกอบใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำ  

23.8.2 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2549 บริษัท น ้ ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ท ำ
สัญญำพฒันำพื้นท่ีในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวกับรัฐบำลของประเทศ
ดังกล่ำว เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนักงำนของบริษัทย่อย อำคำรโรงงำน ถนน และพื้นท่ี                    
ปลูกออ้ย รวม 10,000 เฮกตำร์ มีก ำหนดระยะเวลำ 40 ปี และสำมำรถต่อสัญญำไดอี้ก 20 ปี 
หำกไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคู่สัญญำ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 
บริษทัย่อยได้ใช้พื้นท่ีแลว้ จ  ำนวน 5,053.61 เฮกตำร์ เท่ำกนัทั้งสองงวดโดยมีอตัรำค่ำเช่ำ
ตำมสัญญำ 
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23.8.3 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษทัย่อย)   

ไดเ้ขำ้ร่วมลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจ (MOU) กบัรัฐบำลของประเทศกมัพูชำเมื่อวนัท่ี 
2 สิงหำคม 2549 เพื่อก่อตั้งโรงงำนน ้ ำตำลพร้อมทั้งไดรั้บสัมปทำนพื้นที่เพำะปลูกออ้ย
ในจงัหวดัเกำะกง ประเทศกมัพูชำ จ ำนวน 19,100 เฮกตำร์ อำยุสัมปทำน 90 ปี โดยไม่มี
ค่ำเช่ำใน 4 ปีแรก และหลงัจำกนั้นคิดค่ำเช่ำในอตัรำ 1 - 4 ดอลลำร์สหรัฐต่อเฮกตำร์ต่อปี 
และต่อมำเม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2559 ทำงรัฐบำลของประเทศกัมพูชำได้แก้ไขอำยุ
สัมปทำนใหม่คงเหลือ 50 ปี  ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 บริษทั
ยอ่ยไดใ้ชพ้ื้นท่ีแลว้จ ำนวน 9,398.69 เฮกตำร์ เท่ำกนัทั้งสองงวด อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 
และอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำงของบริษทัย่อยท่ีตั้งอยู่บนท่ีดินสัมปทำน เม่ือครบก ำหนด
สัญญำกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่ำ (ดูหมำยเหตุขอ้ 13) 

23.8.4 บริษทัย่อยในประเทศกมัพูชำแห่งหน่ึงท ำสัญญำเช่ำท่ีดินระยะยำว 2 ฉบบั กบับุคคลภำยนอก 
เพื่อสร้ำงท่ำเรือและท่ีดินรอกำรพฒันำในวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2550 และวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2550 
ตำมล ำดบั ระยะเวลำ 90 ปี เท่ำกนัทั้งสองสัญญำ โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินค่ำเช่ำล่วงหนำ้
ไปแลว้ทั้งจ  ำนวน 0.48 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 
2561 มีคงเหลือค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำจ ำนวน 0.42 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เท่ำกันทั้ งสองงวด                       
ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

24. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียอตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศในตลำด อตัรำกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสินค้ำท่ีเก่ียวเน่ือง และจำกกำรท่ีคู่สัญญำ          
ไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยพิจำรณำใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมเพื่อป้องกนั
ควำมเส่ียงดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำมบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบำยท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
เพื่อกำรเก็งก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด
ในอนำคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย  อยำ่งไรก็ตำม 
กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียโดยใช้วิธีกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรจดัสรรเงินกู้ยืมท่ีเป็นอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีและลอยตวัให้เหมำะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีรำยละเอียด
ส่วนใหญ่ ดงัน้ี 
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หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2562 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

  ภำยใน   มำกกว่ำ   มำกกว่ำ  ปรับขึน้ลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด   
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ          

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  121,058  121,058 
เงินฝำกธนำคำรแบบประจ ำ 260  -  -  -  260 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 225,523  222,984  8,611  249  457,367 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 518,474  8,307  -  47,175  573,956 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน 19,986  -  -  -  19,986 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 28,353  21,333  -  -  49,686 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -  -  6,709  -  6,709 
รวม 792,596  252,624  15,320  168,482  1,229,022 

          
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ          

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 8,497,313  -  -  -  8,497,313 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน 420,674  -  -  -  420,674 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,400  -  -  -  3,400 
หุ้นกูร้ะยะยำว 2,999,455  4,847,436  2,647,859  -  10,494,750 
เงินกูย้มืระยะยำว 1,720,000  3,460,000  -  52,000  5,232,000 
รวม 13,640,842  8,307,436  2,647,859  52,000  24,648,137 

 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2561 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

  ภำยใน   มำกกว่ำ   มำกกว่ำ  ปรับขึน้ลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด   
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ          

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  101,340  101,340 
เงินฝำกธนำคำรแบบประจ ำ 24  -  -  -  24 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 249,329  216,915  1,687  249  468,180 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 973,136  8,307  -  34,173  1,015,616 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน 220,780  -  -  -  220,780 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 46,683  24,500  -  -  71,183 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -  -  6,712  -  6,712 
รวม 1,489,952  249,722  8,399  135,762  1,883,835 
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หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2561 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

  ภำยใน   มำกกว่ำ   มำกกว่ำ  ปรับขึน้ลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด   
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ          

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,846,126  -  -  -  6,846,126 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน 370,783  -  -  -  370,783 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,800  -  -  -  3,800 
หุ้นกูร้ะยะยำว 2,999,023  4,846,953  2,647,766  -  10,493,742 
เงินกูย้มืระยะยำว 1,720,000  3,910,000  -  52,000  5,682,000 
รวม 11,939,732  8,756,953  2,647,766  52,000  23,396,451 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนของบริษทัและบริษทัย่อย ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรขำยสินคำ้และกำรน ำเขำ้
เคร่ืองจกัร เน่ืองจำกรำยกำรทำงธุรกิจเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 
31 ตุลำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญั
ซ่ึงไม่ไดมี้กำรท ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม 2562 31 ตุลำคม 2561 31 มกรำคม 2562 31 ตุลำคม 2561 
สกลุเงนิ สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 
ดอลลำร์สหรัฐ 5.51 1.39 10.88 2.19 31.13 - 32.81 - 
เยน - 3.08 - 3.08 - - - - 
เรียล 485.87 49.00 815.01 56.25 - - - - 
กีบ 362.34 59.09 130.18 1,938.77 - - - - 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำแลกเปล่ียนกบัธนำคำรพำณิชย ์เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง
จำกอตัรำแลกเปล่ียนในกำรรับและจ่ำยช ำระหน้ีสินในรูปเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ย
ยงัไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำแลกเปลี่ยนที่เปิดสถำนะไว ้               
มีวนัครบก ำหนดอยูร่ะหวำ่ง 1 ปี โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 
สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิที่ท ำสัญญำ สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิที่ได้ตำมสัญญำ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม 31 ตุลำคม 31 มกรำคม 31 ตุลำคม  31 มกรำคม 31 ตุลำคม 31 มกรำคม 31 ตุลำคม 
 2562 2561 2562 2561  2562 2561 2562 2561 

ดอลลำร์สหรัฐ 19.00 20.86 - - บำท 623.24 683.78 - - 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้และสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม 31 ตุลำคม 31 มกรำคม 31 ตุลำคม 
 2562 2561 2562 2561 
มูลค่ำยติุธรรมสุทธิตำมสญัญำซ้ือขำย 

เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  
 

33.45 
 

(3.78) 
 
- 

 
- 

ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลทรำยและรำคำออ้ย 

อุตสำหกรรมออ้ยและน ้ ำตำลทรำยในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่ำงเกษตรกร
ชำวไร่ออ้ยและโรงงำนน ้ ำตำล รำคำขำยน ้ำตำลโควตำ ข. และอตัรำแลกเปล่ียนท่ีบริษทั ออ้ยและน ้ ำตำลไทย
จ ำกดั (อนท.) ขำยไดจ้ริงมีผลอย่ำงมำกต่อกำรค ำนวณรำคำออ้ย ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของกำรผลิตน ้ ำตำลทรำย
ดงันั้นเพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของก ำไรขั้นตน้ บริษทัจึงมีกระบวนกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
โดยจดัท ำสัญญำซ้ือ-ขำยหรือแลกเปล่ียนสินคำ้เกษตร (“Commodity Swap”) อำยุสัญญำไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงเม่ือมี
กำรปิดสถำนะของสัญญำหรือเม่ือสัญญำส้ินสุดลงตำมอำยุ บริษทัจะรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึน
ในงบก ำไรขำดทุน 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรรับรู้รำยกำรในงบกำรเงิน ดงัน้ี 
หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ก ำไรจำกสญัญำซ้ือ - ขำยหรือแลกเปล่ียนสินคำ้เกษตร 60.54 - 60.54 - 
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มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสัญญำซ้ือ-ขำยหรือแลกเปล่ียนสินคำ้เกษตรคงเหลือที่เปิดสถำนะไว ้ณ วนัท่ี 
31 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 
 สกลุเงนิ งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
  31 มกรำคม 31 ตุลำคม 
  2562 2561 

มูลค่ำยติุธรรมสุทธิตำมสญัญำซ้ือ-ขำยหรือแลกเปล่ียน   
 สินคำ้เกษตร 

 
ดอลลำร์สหรัฐ 1.01 

 
0.20 

ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 
บริษทัและบริษทัย่อย มีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีชำวไร่ เงินให้กู้ยืม
ชำวไร่ เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรอ่ืน ลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ย และ
ลูกหน้ีอ่ืน อยำ่งไรก็ตำมเน่ืองจำกบริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีหลำยรำยและมีนโยบำยกำรให้สินเช่ือท่ี
ระมดัระวงัรวมทั้งมีกำรพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอยำ่งเหมำะสม นอกจำกน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ย
ได้ด ำเนินกำรให้ชำวไร่น ำท่ีดินหรือสินทรัพยอ่ื์นมำเป็นหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนัหรือค ้ ำประกนัด้วยบุคคล 
ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีลูกหน้ีจะไม่ช ำระหน้ี
อยูใ่นระดบัต ่ำ 

มูลค่ำยติุธรรม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้ นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้ น 
ภำษีเงินได้คำ้งจ่ำย และหน้ีสินหมุนเวียน มีมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณเท่ำกบัมูลค่ำตำมบัญชี เน่ืองจำก
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น  

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู ้ยืมระยะยำวที่มีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัมีมูลค่ำใกล้เคียงกบัมูลค่ำตำมบญัชี 
ส่วนเงินกู้ยืมระยำวท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีมีมูลค่ำยุติธรรมใกล้เคียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีเน่ืองจำกอตัรำ
ดอกเบ้ียเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีสถำบนักำรเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชบ้ริกำรเสนออตัรำดอกเบ้ีย
ของเงินกู้ยืมท่ีมีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนใกล้เคียงกับเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษทัในอตัรำท่ีใกล้เคียงกับ 
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีท่ีระบุไวต้ำมสัญญำเงินกู ้
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รำยกำรท่ีเปิดเผยตำมตำรำงต่อไปน้ี พิจำรณำว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีมูลค่ำแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรม  

 งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ล ำดบัช้ัน 
มูลค่ำยุติธรรม 

กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท   
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
หุน้กูร้ะยะยำว  10,495 10,629 ระดบั 2 ค ำนวณจำกรำคำปิดคร้ังล่ำสุดของสมำคม

ตลำดตรำสำรหน้ีไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ย 
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
   หุน้กูร้ะยะยำว  10,494 10,542 ระดบั 2 ค ำนวณจำกรำคำปิดคร้ังล่ำสุดของสมำคม

ตลำดตรำสำรหน้ีไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ย 

มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน ได้แก่ สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนำคต
ประมำณมำจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำท่ีสำมำรถสังเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน) และอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำตำมสัญญำ              
ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำท่ีสะทอ้นควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือของคู่สัญญำต่ำงๆ ซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 และ
สัญญำแลกเปล่ียนสินคำ้เกษตร (Commodity Swap) ประเมินมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบและ
น ้ ำตำลทรำยขำวจำก The Exchange and Bloomberg ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนเสมือนว่ำบริษัทและ
บริษทัยอ่ยไดปิ้ดสถำนะสัญญำเหล่ำนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 2 

25. ข้อมูลทำงกำรเงินเปรียบเทยีบส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มกรำคม 2562 และ 2561 
กำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลมีลกัษณะข้ึนอยู่กบั
ฤดูกำล ซ่ึงแบ่งเป็นฤดูกำรผลิต ระหวำ่งช่วงประมำณเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนเมษำยนของแต่ละปี และ
นอกฤดูกำรผลิตระหวำ่งช่วงประมำณเดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม เพื่อประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บกำรเงิน
ในกำรเปรียบเทียบขอ้มูลส ำหรับกำรประกอบธุรกิจท่ีมีข้ึนลงตำมฤดูกำลอยำ่งเห็นไดช้ดั บริษทัจึงแสดง
ขอ้มูลทำงกำรเงินเปรียบเทียบส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 และ 2561 ดงัต่อไปน้ี 
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หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 มกรำคม  ณ วนัที่ 31 มกรำคม 

 2562  2561  2562  2561 
สินทรัพย์        

สินทรัพยห์มุนเวียน        
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 146,771  171,838  33,835  45,285 
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,497,312  1,874,465  2,546,962  1,252,958 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้น 848,155  1,176,441  1,654,315  5,007,108 
 สินคำ้คงเหลือ 7,586,495  6,208,792  4,876,662  3,407,038 
 สินทรัพยชี์วภำพหมุนเวียน 71,414  155,063  5,852  8,551 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 71,547  45,133  49,005  18,969 
 รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 11,221,694  9,631,732  9,166,631  9,739,909 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 เงินให้กูย้มืระยะยำว 252,840  407,984  4,646,591  2,423,792 
 อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 5,389,595  4,924,296  1,695,578  1,545,108 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 24,204,797  26,417,982  9,411,671  9,466,369 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,171,359  5,127,421  8,318,914  8,617,039 
 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 37,018,591  36,877,683  24,072,754  22,052,308 
รวมสินทรัพย ์ 48,240,285  46,509,415  33,239,385  31,792,217 
        

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น        
หน้ีสินหมุนเวียน        
 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 8,497,313  5,607,843  5,553,787  2,301,076 
 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,894,622  4,003,728  1,907,334  2,476,499 
 ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,999,455  2,999,373  2,999,455  2,999,373 
 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,772,000  1,923,833  1,720,000  1,623,833 
 เงินกูย้มืระยะสั้น 424,074  5,000  644,839  312,200 
 ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 103,677  48,265  -  - 
 ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตคำ้งจ่ำย 296,299  340,318  274,893  86,100 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 156,272  107,993  48,415  24,330 
 รวมหน้ีสินหมุนเวียน 17,143,712  15,036,353  13,148,723  9,823,411 
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,475,617  13,357,123  11,396,357  12,375,197 
 รวมหน้ีสิน 29,619,329  28,393,476  24,545,080  22,198,608 
 รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 18,620,956  18,115,939  8,694,305  9,593,609 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 48,240,285  46,509,415  33,239,385  31,792,217 

 



 

- 44 - 

 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัที่ 31 มกรำคม 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัที่ 31 มกรำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 17,194,364  15,684,885  9,474,990  8,473,852 
 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 417,306  288,451  199,292  218,843 
 รวมรำยได ้ 17,611,670  15,973,336  9,674,282  8,692,695 
 ตน้ทุนขำย (14,171,252)  (13,596,816)  (8,877,793)  (8,150,437) 
 ตน้ทุนกำรให้บริกำร (218,997)  (129,564)  (141,185)  (144,899) 
 รวมตน้ทุน (14,390,249)  (13,726,380)  (9,018,978)  (8,295,336) 
 ก ำไรขั้นตน้ 3,221,421  2,246,956  655,304  397,359 
 รำยไดอ่ื้น 1,193,294  3,236,665  1,060,137  2,985,705 
 ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย 4,414,715  5,483,621  1,715,441  3,383,064 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย (1,973,567)  (1,535,314)  (1,005,198)  (681,420) 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (742,843)  (1,062,458)  (773,344)  (808,187) 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร (165,553)  (123,130)  (67,616)  (43,416) 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน (737,272)  (662,813)  (639,227)  (519,749) 
 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 118,327  43,895  -  - 
 ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนรำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้ 913,807  2,143,801  (769,944)  1,330,292 
 รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้ (141,135)  (488,315)  163,377  (263,965) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 772,672  1,655,486  (606,567)  1,066,327 

26. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 คร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติั 
กำรจดัสรรก ำไรเพื่อจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท จ ำนวน 4,410 ลำ้นหุ้น 
รวมเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 220.51 ลำ้นบำท ให้แก่ผูถ้ือหุ้นที่มีรำยช่ือในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นในวนัท่ี  
5 มีนำคม 2562 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 20 มีนำคม 2562  

27. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีได้รับกำรอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทั เมื่อวนัท่ี 
12 มีนำคม 2562 


