
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น ้ าตาลขอนแก่น  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
(“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น ้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 งบก าไรขาดทุนรวม
และเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท  
น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 
31 ตุลาคม 2562 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ี        
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ             
ในงบเฉพาะกิจการและการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศดงักล่าวในงบการเงนิรวม 
เน่ืองจากบริษัทย่อยในต่างประเทศจ านวน  3 แห่ง  มี 
ผลขาดทุนสุทธิต่อเน่ืองและมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัไดพ้ิจารณา
ว่าเป็นข้อบ่งช้ีถึงการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย         
ในต่างประเทศในงบการเงินเฉพาะกิจการและการดอ้ยค่า
ของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ดงักล่าวในงบการเงินรวม จึงไดป้ระมาณมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน
ของเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั และของอาคารและ
อุปกรณ์ของบริษทัย่อยดังกล่าวเพื่อพิจารณาผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าซ่ึงมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนประมาณข้ึนจาก
จ านวนท่ีสูงกว่าของมูลค่าจากการใช้กับมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการจ าหน่ายของสินทรัพย ์โดย 
- มูลค่าจากการใช้ประมาณโดยใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร
เก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีส าคญัในการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัราคาน ้ าตาลตลาดโลก ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทั
ประเมินว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตท่ี
คาดว่าจะไดร้ับจากการใชสิ้นทรัพยข์องบริษทัย่อย ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลาการรายงานยงัไม่เป็นกระแสเงินสดรับ 

- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยป์ระมาณโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้นทุนใน          
การจ าหน่ายสินทรัพยป์ระมาณข้ึนโดยผูบ้ริหารของบริษทั 

 

 
 
 
วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญั รวมถึง 
 ท าความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของ 
ข้อบ่งช้ีถึงการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการและการดอ้ยค่าของอาคาร
และอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในงบการเงินรวม  

 ท าความเข้าใจและประเมินวิธีการท่ีผูบ้ริหารของ
บริษัทใช้ในการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย  
รวมถึงการทดสอบและประเมินความเหมาะสม
ขอ้สมมติที่ใช้ในการจัดท าแผนและการคาดการณ์
กระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละบริษทัยอ่ย โดยการ
ท าความเขา้ใจในกระบวนการท่ีท าให้ได้มา ซ่ึงตวัเลข
ดงักล่าว เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูล
ภายนอกและภายในของกลุ่มบริษทั และเปรียบเทียบ
ประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงาน
ท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงเปรียบเทียบอัตราการเติบโต
ระยะยาวของแต่ละบริษทักับการคาดการณ์ของภาค
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

 ทดสอบและประเมินรายงานของผูป้ระเมินราคา
อิสระซ่ึงได้แก่การประเมินความรู้ ความสามารถ
และความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินอิสระภายนอก 
และประเมินวิธีการท่ีใช้และความเหมาะสมของ
สมมติฐานหลกัท่ีส าคญัท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า
อาคารและอุปกรณ์ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 
ขา้พเจ้าพิจารณาว่า การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารเก่ียวกับ    
ขอ้สมมติท่ีส าคญัเพ่ือประมาณผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการและ
ของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ดังกล่าวในงบการเงินรวม เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ
บริษทั เนื่องจากความมีสาระส าคญัและความซบัซอ้นใน
การประมาณมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ของบริษัทและของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศนั้น 
  

ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับเงินลงทุนและการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.6 ขอ้ 3.11 
และขอ้ 12 และส าหรับการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของ        
บริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินขอ้ 3.11 และขอ้ 17 

 ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลใน     
หมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน                  
ทางการเงิน 

 
 

 

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงคาดวา่
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม ่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง                   
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ                  
ท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ที่เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั
และบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้   

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง
ท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 จนัทิรา  จนัทราชยัโชติ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326 
วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.3 2,430,387,294    129,241,732      34,007,221        8,029,157          

เงินลงทุนชัว่คราว 260,412              24,084               - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 1,287,032,698    2,476,064,732   3,202,486,457   2,260,746,708   

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 7 925,605,926       1,533,146,034   2,553,297,355   2,057,737,919   

สินคา้คงเหลือ 8 2,774,381,471    4,088,957,195   1,513,171,667   2,764,469,608   

สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน 9 52,367,957         60,800,116        2,536,684          6,106,001          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 44,611,795         46,350,971        26,758,829        33,270,214        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 7,514,647,553    8,334,584,864   7,332,258,213   7,130,359,607   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 10 217,263,336       307,002,540      217,263,336      307,002,540      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 3,965,309,143    3,878,906,260   3,380,458,786   3,380,458,786   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 4,131,384,747   4,283,380,319   

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 27,526,369         27,509,122        20,326,950        20,326,950        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 14 615,643,933       532,298,038      366,140,068      276,830,165      

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 15 145,502,621       242,612,903      3,202,608,616   4,587,071,859   

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 5,636,792,013    5,167,004,130   1,769,231,873   1,695,577,873   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 25,868,493,718  26,182,946,087 9,561,626,387   9,500,392,015   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 39,755,682         42,944,781        30,168,934        32,347,023        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24.2 8,470,565           6,933,767          - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 81,844,975         818,789,798      46,074,463        40,956,743        

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 36,606,602,355  37,206,947,426 22,725,284,160 24,124,344,273 

รวมสินทรัพย์ 44,121,249,908  45,541,532,290 30,057,542,373 31,254,703,880 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 4,880,137,561   6,846,126,015   2,465,992,061   3,851,660,015   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 20 1,282,665,697   1,792,746,394   1,130,864,362   1,273,554,950   

ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 21 3,499,448,980   2,999,022,944   3,499,448,980   2,999,022,944   

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 23 1,982,000,000   1,772,000,000   1,982,000,000   1,720,000,000   

เงินกูย้ืมระยะสั้น 22 3,400,000          374,582,960      442,600,000      631,950,546      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 51,916,152        66,827,447        - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 118,123,507      72,572,016        52,366,800        9,415,935          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 11,817,691,897 13,923,877,776 9,573,272,203   10,485,604,390 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หุ้นกูร้ะยะยาว 21 6,994,151,114   7,494,719,251   6,994,151,114   7,494,719,251   

เงินกูย้ืมระยะยาว 23 4,767,000,000   3,910,000,000   4,767,000,000   3,910,000,000   

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24.3 1,130,896,867   1,163,436,360   225,239,015      317,096,109      

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 25 295,823,796      298,845,679      125,517,463      128,568,709      

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 94,419,611        111,833,889      34,947,296        51,064,213        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 13,282,291,388 12,978,835,179 12,146,854,888 11,901,448,282 

25,099,983,285 26,902,712,955 21,720,127,091 22,387,052,672 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หน่วย : บาท

รวมหนีสิ้น



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

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

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

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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,785,941,395 11,181,625,219 2,292,103,621   2,750,548,184   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,447,731,838   1,656,525,441   673,243,952      745,035,315      

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 18,605,740,942 18,210,218,369 8,337,415,282   8,867,651,208   

415,525,681      428,600,966      - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 19,021,266,623 18,638,819,335 8,337,415,282   8,867,651,208   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 44,121,249,908 45,541,532,290 30,057,542,373 31,254,703,880 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ
รายไดจ้ากการขาย 17,490,033,087  17,407,308,245  11,028,237,148  9,616,813,253    
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 365,384,462       405,326,205       195,771,523       202,365,625       

17,855,417,549  17,812,634,450  11,224,008,671  9,819,178,878    
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ

ตน้ทุนขาย (14,034,104,545) (14,477,710,628) (9,736,832,304)   (8,942,662,961)   
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (196,380,947)      (203,658,590)      (147,634,772)      (144,787,493)      

(14,230,485,492) (14,681,369,218) (9,884,467,076)   (9,087,450,454)   
ก าไรขั้นตน้ 3,624,932,057    3,131,265,232    1,339,541,595    731,728,424       
รายไดอ่ื้น 770,458,027       475,010,909       748,431,649       503,451,368       
รายไดค้่าตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย 6.3 101,009,055       440,564,105       78,168,398         268,049,084       
(ขาดทุน) ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (15,596,744)        57,171,514         (80,113,002)        39,183,716         
(ขาดทุน) ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
  ของสินทรัพยชี์วภาพ (26,237,581)        (32,850,157)        (5,320,128)          2,030,781           
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์
  เพ่ือการลงทุน 206,670,000       240,907,860       73,654,000         150,441,650       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (151,995,572)      (492,431,077)      
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 26,626,377         (2,614,855)          5,171,027           8,965,762           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (61,646,265)        (4,002,240)          - -
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (2,205,955,203)   (1,885,943,824)   (1,306,738,807)   (956,081,321)      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (680,903,500)      (720,316,456)      (310,437,532)      (285,510,127)      
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 5.2 (151,292,832)      (141,959,041)      (64,223,894)        (58,121,347)        
ตน้ทุนทางการเงิน (710,332,209)      (727,643,450)      (637,979,929)      (620,337,926)      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 101,164,507       145,127,077       - -
ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 978,895,689       974,716,674       (311,842,195)      (708,631,013)      
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 24.1 (149,007,330)      (144,336,815)      73,909,253         142,424,844       
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  829,888,359       830,379,859       (237,932,942)      (566,206,169)      

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน):

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 821,581,167       848,055,191       (237,932,942)      (566,206,169)      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 8,307,192           (17,675,332)        - -

829,888,359       830,379,859       (237,932,942)      (566,206,169)      

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 30
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.186                  0.192                  (0.054)                (0.128)                
จ านวนหุ้นสามญัขั้นพ้ืนฐาน หุ้น 4,410,232,619    4,410,232,619    4,410,232,619    4,410,232,619    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 829,888,359    830,379,859    (237,932,942)   (566,206,169)   
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน: 

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (155,265,917)   25,334,141      - -
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (71,791,363)    (56,677,392)    (71,791,363)    (56,677,392)    

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (227,057,280)   (31,343,251)    (71,791,363)    (56,677,392)    
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุน (ก าไร) จากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ 649,326           (732,751)         - -
ผลขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - (31,204,613)    - (16,807,009)    

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 649,326           (31,937,364)    - (16,807,009)    
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (226,407,954)   (63,280,615)    (71,791,363)    (73,484,401)    
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 603,480,405    767,099,244    (309,724,305)   (639,690,570)   

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 616,034,194    780,739,899    (309,724,305)   (639,690,570)   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (12,553,789)    (13,640,655)    - -

603,480,405    767,099,244    (309,724,305)   (639,690,570)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



หน่วย : บาท

หมายเหตุ รวม

ส่วนเกนิ รวม ส่วนของ

มูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้ รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น

สามัญ จัดสรร องค์ประกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น

ของส่วนของ บริษัทใหญ่

ผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

- จ่ายเงินปันผล 26.1 -               -               - (220,511,621) - - - - - - (220,511,621) - (220,511,621)

- โอนขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -               -               - - - - (701,829) - - (701,829) (701,829) (30,922) (732,751)

- ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์

     ประกนัภยัท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -               -               - (30,201,090) - - - - - - (30,201,090) (1,003,523) (31,204,613)

- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -               -               - 848,055,191       20,265,019      (56,677,392) - - - (36,412,373) 811,642,818       (12,606,210) 799,036,608       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 2,205,116,310 2,946,439,199 220,512,200 11,181,625,219  (35,280,736) (34,397,968) 2,100,973,856 (263,275,867) (111,493,844) 1,656,525,441 18,210,218,369  428,600,966   18,638,819,335  

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 2,205,116,310 2,946,439,199 220,512,200 11,181,625,219  (35,280,736) (34,397,968) 2,100,973,856 (263,275,867) (111,493,844) 1,656,525,441 18,210,218,369  428,600,966   18,638,819,335  

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

- จ่ายเงินปันผล 26.1 -               -               - (220,511,621) - - - - - - (220,511,621) (521,496) (221,033,117)

- โอนก าไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ -               -               - 3,246,630           - - (2,597,304) - - (2,597,304) 649,326              - 649,326              

- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -               -               - 821,581,167       (134,404,936) (71,791,363) - - - (206,196,299) 615,384,868       (12,553,789) 602,831,079       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 2,205,116,310 2,946,439,199 220,512,200 11,785,941,395  (169,685,672) (106,189,331) 2,098,376,552 (263,275,867) (111,493,844) 1,447,731,838 18,605,740,942  415,525,681   19,021,266,623  

จากการแปลงค่า สินทรัพย์ ภายใต้การ ถือหุ้นใน

งบการเงนิ ควบคุมเดยีวกนั

เงนิลงทุนเผ่ือขาย

ตามกฎหมาย อตัราแลกเปลีย่น จากการตีราคา ภายในกจิการ สัดส่วนการจากการวัดมูลค่า

ทุนส ารอง ผลต่างของ ผลก าไร (ขาดทุน) การปรับโครงสร้าง การเปลีย่นแปลง ควบคุมผลก าไร (ขาดทุน)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มี



หมายเหตุ ส่วนเกิน รวม

มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร รวม ส่วนของ

สามญั ทุนส ารอง ผลก าไร (ขาดทุน) ผลก าไร องค์ประกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น

ตามกฎหมาย จากการวดัมูลค่า จากการตีราคา ของส่วนของ

เงนิลงทุนเผ่ือขาย สินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2561

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 2,205,116,310  2,946,439,199  220,512,200 3,554,072,983  22,279,424           779,433,283        801,712,707      9,727,853,399     

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

- จ่ายเงินปันผล 26.1 -              -              -          (220,511,621) -                    -                 -               (220,511,621)

- ปรับปรุงผลขาดทนุตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -              -              -          (16,807,009) -                    -                 -               (16,807,009)

- ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -              -              -          (566,206,169) (56,677,392) -                 (56,677,392) (622,883,561)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2561 2,205,116,310  2,946,439,199  220,512,200 2,750,548,184  (34,397,968) 779,433,283        745,035,315      8,867,651,208     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 2,205,116,310  2,946,439,199  220,512,200 2,750,548,184  (34,397,968)          779,433,283        745,035,315      8,867,651,208     

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

- จ่ายเงินปันผล 26.1 -              -              -          (220,511,621) -                    -                 -               (220,511,621)

- ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -              -              -          (237,932,942) (71,791,363) -                 (71,791,363) (309,724,305)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2562 2,205,116,310  2,946,439,199  220,512,200 2,292,103,621  (106,189,331) 779,433,283        673,243,952      8,337,415,282     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

และช าระแล้ว ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562
หน่วย : บาท

ทุนที่ออก ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
978,895,689     974,716,674     (311,842,195)    (708,631,013)    

รายไดเ้งินปันผล (6,329,533)       (3,542,337)        (67,107,397)      (15,452,488)      
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 63,037,520       70,111,424       9,847,379         5,974,082         
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (101,164,507)   (145,127,077)    - -
ส่วนต ่ามูลค่าพนัธบตัรตดัจ าหน่าย (เพ่ิมข้ึน) (17,247)            (21,030)             - -
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 23,634,200       33,408,989       10,595,134       13,756,808       
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษทัร่วม - 443,465            - 443,465            
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (53,110,963)     (218,098,757)    (42,513,332)      (147,575,137)    
ขาดทุนจากออ้ยเสียหายและขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยชี์วภาพ (โอนกลบั) (632,904)          61,165,954       - 2,924,099         
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,204,712,930  1,264,326,625  488,556,157     440,611,036     
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ (23,566,758)     2,848,945         (5,171,027)        (6,818,679)        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 60,691,991       4,530,509         - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 151,995,572     492,431,077     
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (206,670,000)   (240,907,860)    (73,654,000)      (150,441,650)    
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 188,261            (3,355,425)        89,374,254       (19,883,278)      
(ก าไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (12,834,933)     34,275,762       5,320,127         (2,030,780)        
ดอกเบ้ียรับ (90,748,402)     (113,368,083)    (195,307,821)    (259,701,656)    
ดอกเบ้ียจ่าย 710,332,209     727,643,450     637,837,828     620,337,926     

2,546,417,553  2,449,051,228  697,930,679     265,943,812     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 177,592,836     (1,265,875,148) (1,588,530,638) (577,858,006)    
สินคา้คงเหลือ 1,367,686,687  (762,291,773)    1,293,811,273  (731,966,635)    
สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน 21,267,092       (50,842,486)      (1,750,810)        1,349,204         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 18,192,945       28,332,676       17,019,748       23,434,714       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (130,300,535)   (478,280,962)    (99,157,282)      (274,620,867)    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,042,845)       (10,744,540)      (8,510,537)        (13,992,752)      

(467,423,406)   231,200,642     (98,471,184)      157,567,648     
45,551,491       16,619,101       42,950,864       (2,552,045)        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (26,656,083)     (38,453,251)      (13,646,380)      (18,272,602)      
(17,414,278)     12,836,022       (16,116,916)      9,413,911         

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 3,531,871,457  131,551,509     225,528,817     (1,161,553,618) 
จ่ายดอกเบ้ีย (714,273,419)   (706,795,238)    (642,055,899)    (598,261,025)    
จ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (195,851,518)   (120,799,825)    (10,508,363)      (10,642,881)      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 2,621,746,520  (696,043,554)    (427,035,445)    (1,770,457,524) 

งบการเงินเฉพาะกจิการ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

งบกระแสเงินสด

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้
ปรับปรุงดว้ย :

งบการเงินรวม



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (236,328)          (324)                 - -
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 220,779,928     (39,779,928)      409,209,560     181,117,676     
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ลดลง 347,353,840     50,898,133       177,236,461     69,798,835       
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (695,170)           - (695,170)           
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัร่วม - 1,407,685         - 1,407,685         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - (2,175)              - (2,175)               
ลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ยลดลง (เพ่ิมข้ึน) 51,044,905       149,589,523     (16,803,583)      30,804,394       
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 68,516,667       (4,962,000)        230,166,667     (905,012,000)    
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 81,985,041       110,429,688     218,797,517     231,871,556     
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและกิจการอ่ืน 11,939,177       9,933,411         18,474,494       9,933,411         
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (476,235,384)   (1,169,400,188) (597,124,004)    (755,373,105)    
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 62,051,205       37,202,143       13,759,266       20,076,528       
เงินสดจ่ายค่าซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (263,117,883)   (6,263,373)        - (220,741)           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 13,790,802       286,987            - -
เงินสดจ่ายค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,189,025)       (1,556,668)        (495,246)           (519,990)           

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 116,682,945     (862,912,256)    453,221,132     (1,116,813,096) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง 4.2 (1,961,320,500) (1,662,779,438) (1,381,000,000) (409,000,000)    
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืนเพ่ิมข้ึน 4.2 658,166,005     369,582,960     482,303,998     86,750,546       
เงินสดรับจากหุ้นกูร้ะยะยาว 4.2 3,000,000,000  2,000,000,000  3,000,000,000  2,000,000,000  
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกูร้ะยะยาว 4.2 (3,000,000,000) (1,000,000,000) (3,000,000,000) (1,000,000,000) 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 4.2 3,000,000,000  4,000,000,000  3,000,000,000  4,000,000,000  
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว 4.2 (1,933,000,000) (1,973,833,330) (1,881,000,000) (1,573,833,330) 
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (220,511,621)   (220,511,621)    (220,511,621)    (220,511,621)    
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุ้นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (521,496)          - - -

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (457,187,612)   1,512,458,571  (207,623)           2,883,405,595  
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 19,903,709       22,735,056       - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 2,301,145,562  (23,762,183)      25,978,064       (3,865,025)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 129,241,732     153,003,915     8,029,157         11,894,182       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 4.3 2,430,387,294  129,241,732     34,007,221       8,029,157         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



 

บริษทั น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ตุลำคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
บริษทั น ้ ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ำกดั 
ตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์ตำมทะเบียนเลขท่ี 1163/2519 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม 2519 และจดทะเบียน 
เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2547 ทะเบียน บมจ. 32 เลขท่ี 0107547000214 และจดทะเบียน 
กบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม 2548 โดยมีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 503 
อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร และมี
โรงงำน (ส ำนกังำนสำขำ) 5 แห่ง ดงัน้ี 

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

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล และจดัจ ำหน่ำยอะไหล่
และวสัดุส้ินเปลืองใหแ้ก่บริษทัยอ่ย ผูรั้บเหมำช่วงและชำวไร่ซ่ึงมีธุรกรรมกบับริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย
และบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจหลกัตำมหมำยเหตุขอ้ 2.2 

ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั เคเอสแอล ชูกำร์ โฮลด้ิง จ  ำกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย
ถือหุน้ร้อยละ 33.29 ของทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
บริษทัและบริษัทย่อยในประเทศไทยจดัท ำบัญชีเป็นเงินบำท และจดัท ำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็น
ภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชีและวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทเพื่อจดัท ำงบกำรเงินรวม (ดูหมำยเหตุขอ้ 3.22) 
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2.1 งบกำรเงินของบริษทัไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง “กำรน ำเสนอ 
งบกำรเงิน” และตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลำคม 2560 
เร่ืองกำรจดัท ำและส่งงบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั
จดทะเบียน พ.ศ. 2560 โดยรูปแบบกำรน ำเสนองบกำรเงินไม่แตกต่ำงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกประกำศ
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 เร่ือง “ก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559”  

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิม ยกเวน้ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชี
ท่ีส ำคญั 

2.2 งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมรำยกำรบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) โดยบริษทั               
และบริษทัยอ่ยไดต้ดัรำยกำรคำ้และยอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญัระหวำ่งกนัแลว้ ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท อัตรำของกำรถือหุ้น จัดตั้งขึน้ ประเภทกิจกำร 
 ณ วันท่ี  

31 ตุลำคม 
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 ำเนิน
กิจกำรทำงกำรเกษตร 

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.(4) 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. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดด้ิง จ ำกดั(1) 79.55 79.55 ไทย ส่งออกน ้ ำตำลทรำย โดยเป็นตวัแทนในกำรส่งออก 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั(2) 91.02 91.02 ไทย จดัสรรท่ีดินเพื่อกำรอยูอ่ำศยัและกำรเกษตรท ำกิจกำรรีสอร์ท

เพื่อกำรพักผ่อน และเป็นศูนยฝึ์กอบรมสัมมนำและ
อำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ 

Koh Kong Plantation Company Limited(3)(4) 80.00 80.00 กมัพูชำ ด ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร 

(1) บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผ่ำนบริษทั โรงงำนน ้ ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั บริษทั น ้ ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั และบริษทั น ้ ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี จ ำกดั 
(2) บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผ่ำนบริษทั น ้ ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 
(3) บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผำ่น Wynn In Trading Co., Ltd. 
(4) บริษัทย่อยในกมัพูชำมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นขำดทุนสะสมอยำ่งต่อเน่ือง ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษัทจึงมีแผนกำรหยดุกำรด ำเนินงำน เพื่อปรับโครงสร้ำง

ภำยในของบริษัทย่อย ซ่ึงบริษัทได้วดัมูลค่ำและพิจำรณำจดัประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษัทย่อยดังกล่ำวท่ีอยู่ในงบกำรเงินรวมให้
เหมำะสมแลว้ 
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รอบระยะเวลำบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั (รอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม) 
ยกเวน้บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ  ำกดั ซ่ึงมีรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเดียวกนั ส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือ
เหตุกำรณ์บญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

ยอดคงคำ้งและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุน  
ในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทั และทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ 

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ 
2.3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน

ส ำหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศพัท ์
กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทั 

2.3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วและจะมี                  
ผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
เป็นตน้ไป ดงัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 1 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
ฉบบัท่ี 15 รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 22 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ำยล่วงหนำ้ 

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 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติั 
กบังบกำรเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมีผลบังคบัใช ้ 
โดยผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว 
และเห็นว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบ 
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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2.3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงไดป้ระกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

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

มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภท
ของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชี
ป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนเหล่ำน้ีจะน ำมำแทนมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ก ำหนดหลกักำรส ำหรับกำรระบุสัญญำเช่ำและ
วธีิปฏิบติัในงบกำรเงินทั้งทำงดำ้นผูเ้ช่ำและผูใ้หเ้ช่ำ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีน ำมำแทนมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสัญญำเช่ำเม่ือมีผลบงัคบัใช้ ไดแ้ก่ มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง 
สัญญำเช่ำ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจ
ท่ีให้แก่ผูเ้ช่ำ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำ
ท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 
เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
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ส ำหรับกำรบญัชีทำงดำ้นผูเ้ช่ำ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมีกำรเปล่ียนแปลง
อยำ่งเป็นสำระส ำคญั โดยยกเลิกกำรแยกประเภทระหวำ่งสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำ
เช่ำกำรเงินภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้รำยกำรสินทรัพย์
สิทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลส ำหรับสัญญำเช่ำทั้งหมด 
ยกเวน้สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ อย่ำงไรก็ตำม 
กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือ
สัญญำเช่ำกำรเงินโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2562) 
มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2562) จ ำนวน 46 ฉบบั 
ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 24 กนัยำยน 2562 โดยไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง
หลกักำรท่ีเป็นสำระส ำคญั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติั
กบังบกำรเงินของกลุ่มบริษทั เม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้
โดยผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวท่ีมีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยควำมรวมถึง เงินสด เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์
กระแสรำยวนัและประจ ำไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนในระยะเวลำไม่เกิน 
3 เดือน ซ่ึงปรำศจำกภำระผกูพนั 

3.2 เงินลงทุนชัว่ครำว 
เงินลงทุนชั่วครำว ได้แก่ เงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนดระยะเวลำมำกกว่ำ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
ซ่ึงปรำศจำกภำระผูกพนัและเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนด โดยจะครบก ำหนด
ภำยในหน่ึงปีนบัตั้งแต่วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงแสดงดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
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3.3 ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีชำวไร่ และลูกหน้ีอ่ืน 
 ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีชำวไร่ และลูกหน้ีอ่ืนแสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ  

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวติักำรช ำระหน้ี กำรคำดกำรณ์เก่ียวกบักำรรับช ำระหน้ี
ในอนำคตของลูกหน้ีแต่ละรำย มูลค่ำหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั (ถำ้มี) ลูกหน้ีจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี
เม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 

3.4 สินคำ้คงเหลือ 
 สินค้ำคงเหลือ แสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ และปรับด้วย 

ค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพหรือล้ำสมยัและค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ โดยรำคำทุน
มีวธีิกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
- สินคำ้ระหวำ่งผลิตและสินคำ้ส ำเร็จรูป - น ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำล ค ำนวณจำกตน้ทุนกำรผลิต

ถวัเฉล่ียในแต่ละปีกำรผลิต ตำมวธีิเขำ้ก่อนออกก่อน 
- สินคำ้ส ำเร็จรูป - ปุ๋ยอินทรีย ์ค  ำนวณดว้ยตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงตำมวธีิเขำ้ก่อนออกก่อน 
- สินคำ้ระหวำ่งผลิต - ปุ๋ยอินทรีย ์ค  ำนวณดว้ยตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงตำมวธีิเฉพำะเจำะจง  
- ตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ค ำนวณดว้ยวธีิเฉพำะเจำะจง ซ่ึงประกอบดว้ย มูลค่ำท่ีดิน ค่ำถมท่ีดิน 

ค่ำก่อสร้ำง ค่ำพฒันำระบบสำธำรณูปโภค และค่ำใช้จ่ำยโดยตรงเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงสินคำ้และ
พร้อมท่ีจะขำย 

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

กำกออ้ยและผลพลอยไดอ่ื้นท่ีเกิดข้ึนจำกกำรผลิตน ้ ำตำลทรำย ไม่ไดมี้กำรจดัสรรตน้ทุนกำรผลิต
ร่วมท่ีเกิดข้ึนจำกกระบวนกำรผลิตให้ ดังนั้ นรำยได้จำกกำรขำยผลพลอยได้ดังกล่ำวจะแสดงเป็น
รำยกำรหกัจำกตน้ทุนผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิต 

3.5 สินทรัพยชี์วภำพ 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยชี์วภำพเป็นตน้ออ้ย และผลิตผลทำงกำรเกษตรเป็นอ้อยท่ีเก็บเก่ียว  

ซ่ึงจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย ณ จุดเก็บเก่ียว 

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยชี์วภำพและผลิตผลทำงกำรเกษตรท่ีเกิดข้ึนในประเทศค ำนวณโดยใช้
วธีิอำ้งอิงกำรค ำนวณจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำยและส ำหรับส่วนท่ีเกิดข้ึน
ในต่ำงประเทศค ำนวณโดยใช้รำคำท่ีก ำหนดจำกรำคำขำยซ่ึงผูซ้ื้อและผูข้ำยท่ีร่วมตลำดเขำ้ท ำ
รำยกำร 
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ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภำพและผลิตผล
ทำงกำรเกษตรบนัทึกเป็นก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดเม่ือเกิดข้ึน 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถวดัมูลค่ำยติุธรรมไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ สินทรัพยชี์วภำพวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกั
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) อย่ำงไรก็ตำม เม่ือสำมำรถวดัมูลค่ำยุติธรรมได้
อยำ่งน่ำเช่ือถือ สินทรัพยชี์วภำพตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยในทนัที 

3.6 เงินลงทุน 
3.6.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบกำรเงินรวมบนัทึกบญัชีตำมวิธีส่วนได้เสียและในงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำรบนัทึกบญัชีตำมวิธีรำคำทุนสุทธิดว้ยค่ำเผื ่อกำรดอ้ยค่ำและจะบนัทึกรับรู้ 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในงบก ำไรขำดทุนเม่ือจ ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุน 
เกิดกำรดอ้ยค่ำ 

3.6.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบันทึกบญัชีตำมวิธีรำคำทุนสุทธิด้วย 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำและจะบนัทึกรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในงบก ำไรขำดทุน 
เม่ือจ ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดกำรดอ้ยค่ำ 

3.6.3 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำด ซ่ึงบนัทึกเป็นหลกัทรัพย์
เผื่อขำย เป็นเงินลงทุนท่ีไม่ระบุช่วงเวลำท่ีจะถือไวซ่ึ้งอำจขำยเม่ือตอ้งกำรเสริมสภำพคล่อง
และแสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เวน้แต่ผูบ้ริหำรจะแสดงเจตจ ำนงเพื่อถือหลกัทรัพยไ์ว้
น้อยกว่ำ 12 เดือนนับจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน หรือผูบ้ริหำรต้องกำรขำยเพื่อเพิ่ม
เงินทุนในกำรประกอบกิจกำรซ่ึงจะจดัประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ผู ้บริหำรก ำหนด 
กำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำท่ีลงทุนและทบทวนกำรจดัประเภท
เป็นปกติอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยเงินลงทุนน้ีแสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือ
คร้ังสุดทำ้ย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุน 
เกิดกำรดอ้ยค่ำ 

3.6.4 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนดแยกประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้ นหรือ
ระยะยำวตำมอำยุคงเหลือ แสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและหกัดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
(ถำ้มี) ส่วนเกิน/ส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำตรำสำรหน้ีจะถูกตดับญัชีตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำยน้ีรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 
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3.6.5 เงินลงทุนทัว่ไปเป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด แสดงมูลค่ำ
ดว้ยรำคำทุนสุทธิดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) และจะบนัทึกรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ
เงินลงทุนทัว่ไปในงบก ำไรขำดทุนเม่ือจ ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดกำรดอ้ยค่ำ 

3.7 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ประกอบดว้ย ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และอำคำรและโกดงัเพื่อให้เช่ำ 

ท่ีถือครองไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำของสินทรัพยห์รือ
ทั้งสองอยำ่ง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้ำนโดยกิจกำรในกลุ่มบริษทั 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนแสดงรำยกำรด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมอำ้งอิงรำคำในตลำด 
ท่ีมีกำรซ้ือง่ำยขำยคล่อง ปรับปรุงตำมควำมแตกต่ำงของลกัษณะท ำเลท่ีตั้ง หรือ สภำพของสินทรัพย ์
ท่ีมีลกัษณะเฉพำะ กรณีท่ีไม่สำมำรถหำขอ้มูลเหล่ำน้ีได ้บริษทัและบริษทัย่อยจะใช้วิธีอ่ืนในกำรวดั
มูลค่ำ เช่น รำคำล่ำสุดของตลำดท่ีมีระดบักำรซ้ือขำยคล่องรองลงมำ มูลค่ำทดแทน หรือประมำณกำร
กระแสเงินสดคิดลด กำรวดัมูลค่ำจะกระท ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนโดยใชก้ำรประเมินมูลค่ำ
จำกผูป้ระเมินรำคำอิสระ 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งตดัรำยกำร
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเม่ือกิจกำรจ ำหน่ำยหรือเลิกใช้อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนนั้น
อยำ่งถำวร และคำดวำ่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรจ ำหน่ำย 

3.8 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ท่ีดินแสดงดว้ยรำคำท่ีตีใหม่หกัดว้ยค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์รำคำท่ีตีใหม่ หมำยถึงมูลค่ำยติุธรรม
ซ่ึงก ำหนดจำกรำคำตลำด ณ วนัท่ีมีกำรตีรำคำใหม่ อำคำรและอุปกรณ์ และพืชเพื่อกำรให้ผลิตผล 
แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 

กำรตีรำคำใหม่ด ำเนินกำรโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ซ่ึงมีนโยบำยท่ีจะให้ผูป้ระเมินรำคำอิสระประเมินรำคำ
สินทรัพยด์งักล่ำวเป็นคร้ังครำว เพื่อมิให้รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแตกต่ำงจำกมูลค่ำ
ยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของรำคำท่ีประเมินใหม่จะถูกบนัทึกตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น
ภำยใตบ้ัญชีผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ ส ำหรับส่วนท่ีลดลงของรำคำท่ีประเมินใหม่จำกรำคำทุน 
จะถือเป็นรำยกำรขำดทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยล์ดลงในงบก ำไรขำดทุน  
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ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ และพืชเพื่อกำรให้ผลิตผลค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรง 
ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ (ยกเวน้เคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจผลิต
และจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล) ดงัน้ี 

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

เคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำล
ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำตำมจ ำนวนชัว่โมงกำรผลิตของเคร่ืองจกัรโดยคิดเทียบเป็นประมำณ 5 - 50 
ฤดูกำรผลิต โดยใชข้อ้มูลจำกก ำลงักำรผลิตของเคร่ืองจกัรซ่ึงประมำณโดยวศิวกรของกลุ่มบริษทั 

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีค ำนวณไดข้ำ้งตน้ไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ
ส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีเกิดจำกเงินท่ีกู้ยืมมำโดยเฉพำะเพื่อใช้ในโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง และอุปกรณ์
ระหวำ่งติดตั้ง ไดน้ ำไปรวมเป็นรำคำทุนของงำนระหวำ่งก่อสร้ำงดงักล่ำวจนกวำ่จะอยูใ่นสภำพพร้อม
ใชง้ำนตำมวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหำร (ถำ้มี) 

3.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำสิทธิสัมปทำนท่ีดินแสดงในรำคำทุนหกั

ดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์3 - 10 ปี 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของค่ำสิทธิสัมปทำนท่ีดินค ำนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรงตำมอำยสิุทธิสัมปทำน 50 - 60 ปี 

ผลขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรดอ้ยค่ำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืนเม่ือเกิดรำยกำร 
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3.10 สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำน 
สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ช้ด ำเนินงำน ไดแ้ก่ สินทรัพยเ์พื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ประกอบด้วย 
ท่ีดินและอุปกรณ์ โดยท่ีดินแสดงด้วยรำคำท่ีตีใหม่หักด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)  
รำคำท่ีตีใหม่ หมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมซ่ึงก ำหนดจำกรำคำตลำด ณ วนัท่ีมีกำรตีรำคำใหม่ อุปกรณ์แสดง
ดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

กำรตีรำคำใหม่ด ำเนินกำรโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ซ่ึงมีนโยบำยท่ีจะให้ผูป้ระเมินรำคำอิสระประเมิน
รำคำสินทรัพยด์งักล่ำวเป็นคร้ังครำว เพื่อมิให้รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแตกต่ำง
จำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระส ำคญั ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของรำคำท่ีประเมินใหม่จะถูกบนัทึกตรงไปยงั
ส่วนของผูถื้อหุ้นภำยใตบ้ญัชีผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ส ำหรับส่วนท่ีลดลงของรำคำท่ีประเมิน
ใหม่จำกรำคำทุนจะถือเป็นรำยกำรขำดทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยล์ดลงในงบก ำไรขำดทุน 

3.11 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
 ณ วนัท่ีรำยงำน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยจะประเมินวำ่

มีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่ำสินทรัพยด์อ้ยค่ำลงหรือไม่ หำกมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ บริษทัและบริษทัย่อย
จะท ำกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย ์และหำกพบว่ำรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น มีมูลค่ำสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษทัและบริษทัย่อยจะลดมูลค่ำของ
สินทรัพยล์งให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ในงบก ำไรขำดทุน (มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมำยถึงรำคำขำยสุทธิหรือมูลค่ำจำก
กำรใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่) 

3.12 หุน้กู ้
 หุน้กู ้บนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุนโดยค ำนวณจำกมูลค่ำยุติธรรมของเงินท่ีไดรั้บ ซ่ึงประกอบดว้ย 

เงินกูท่ี้ไดรั้บสุทธิดว้ยตน้ทุนทำงตรงในกำรออกหุ้นกู ้ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำแต่งตั้งผูแ้ทน
ออกหุน้กู ้และค่ำท่ีปรึกษำในกำรออกหุ้นกู ้ซ่ึงตดัจ่ำยดว้ยวิธีเส้นตรงซ่ึงไม่แตกต่ำงจำกวธีิอตัรำดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงอย่ำงมีนยัส ำคญั ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวจะถูกบนัทึกตำมงวดต่ำงๆ ตลอดอำยุหุ้นกู้ตำมยอดคงเหลือ
ของหุ้นกูใ้นแต่ละงวด ส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียอ่ืนแสดงมูลค่ำรำคำทุนซ่ึงบนัทึกค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบั
กำรเกิดหน้ีสินเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับปี 
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3.13 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ของกำรเกิด

ภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต 
ภำระผูกพนัดงักล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ำยช ำระ
ภำระผูกพนัและจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ หำกคำดว่ำจะได้รับคืน
รำยจ่ำยท่ีจ่ำยช ำระไปตำมประมำณกำรหน้ีสินทั้งหมดหรือบำงส่วนอยำ่งแน่นอน บริษทัและบริษทัยอ่ย
จะรับรู้รำยจ่ำยท่ีได้รับคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำก แต่ตอ้งไม่เกินจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้ง และแสดงค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัประมำณกำรหน้ีสินในงบก ำไรขำดทุนโดยแสดงสุทธิ
จำกจ ำนวนรำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บคืนท่ีรับรู้ไว ้

3.14 ผลประโยชน์พนกังำน 
3.14.1 เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีเงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนักงำนของบริษัทท่ีสมัคร 
เป็นสมำชิกกองทุนโดยพนกังำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนตำมอตัรำร้อยละของเงินเดือนประจ ำ 
และบริษทัจ่ำยสมทบเป็นรำยเดือนตำมอตัรำเงินเดือนประจ ำของพนักงำน บริษทัได้แต่งตั้ ง
ผูจ้ดักำรกองทุนเพื่อบริหำรกองทุนดงักล่ำว ตำมกฎเกณฑ์และขอ้ก ำหนดตำมพระรำชบญัญติั
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนกังำนบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

3.14.2 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน 
บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีผลประโยชน์พนักงำนหลงัออกจำกงำนเพื่อจ่ำยให้แก่พนกังำน 
ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนและระเบียบกำรเกษียณอำยุพนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
โดยค ำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนดังกล่ำวจำกข้อสมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้
(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นกำรประมำณกำรจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสด
ของผลประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยในอนำคตโดยค ำนวณบนพื้นฐำนของข้อสมมติฐำน 
ทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั อนัไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังำน อตัรำกำรลำออก อตัรำกำรเสียชีวิต 
อำยุงำนและปัจจยัอ่ืน  ๆทั้งน้ีอตัรำคิดลดท่ีใช้ในกำรค ำนวณภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน
อำ้งอิงจำกอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำล ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ในรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในรอบระยะเวลำ
บญัชีที่เกิดรำยกำร ทั้งน้ี ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังำนจะบนัทึก 
ในงบก ำไรขำดทุน เพื่อกระจำยตน้ทุนดงักล่ำวตลอดระยะเวลำของกำรจำ้งงำน  
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3.15 ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 
 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 

ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุ้นสำมญัสูงกว่ำมูลค่ำหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ี 
ตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั”) ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

3.16 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
3.16.1 ผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่ำงระหวำ่ง

รำคำสุทธิตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีไดรั้บมำกบัตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับ
โครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ซ่ึงกำรลงทุนดงักล่ำวเป็นกำรรวมกิจกำรท่ีมี 
ผูถื้อหุ้นเดิมและผูบ้ริหำรชุดเดียวกนั โดยผลขำดทุนดงักล่ำวไดแ้สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ภำยใตส่้วนของผูถื้อหุน้และตดัจ ำหน่ำยเม่ือมีกำรขำยเงินลงทุน 

3.16.2 ผลขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัยอ่ย เป็นผลต่ำงระหว่ำงเงินลงทุน
ตำมสัดส่วนของบริษทัย่อยท่ีเปล่ียนแปลงกบัมูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัย่อย ซ่ึงเกิดจำก 
กำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรลงทุนในบริษทัย่อย โดยผลขำดทุนดงักล่ำวได้แสดงใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใต้ส่วนของผูถื้อหุ้นและตดัจ ำหน่ำยเม่ือมีกำรขำยเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยนั้น 

3.17 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม หมำยถึง มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยตำมสัดส่วน

กำรถือหุ้นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมหรือส่วนไดเ้สียท่ีไม่ไดเ้ป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมแยกแสดงรำยกำรในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
และรำยกำรส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) สุทธิของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมส ำหรับปีแยกแสดง
ในงบก ำไรขำดทุนรวม  

3.18 กำรรับรู้รำยได ้
 รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือภำษีขำยอ่ืนๆ แสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ มีนโยบำยดงัน้ี 

3.18.1 รำยได้จำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของ
สินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รำยไดห้ำกบริษทัยงัมีกำรควบคุมหรือ
บริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้น หรือมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนยัส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินคำ้นั้น หรือไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได้
อยำ่งน่ำเช่ือถือ หรือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ 
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3.18.2 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรซ่ึงระยะเวลำกำรใหบ้ริกำรสั้นรับรู้เม่ือมีกำรใหบ้ริกำรแลว้เสร็จ 

3.18.3 รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้รำยไดต้ำมระยะเวลำท่ีใหเ้ช่ำ 

3.18.4 รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

3.18.5 รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำรับรู้เม่ือส่งมอบและลูกคำ้ยอมรับกำรส่งมอบนั้น 

3.18.6 ดอกเบ้ียรับและส่วนลดรับจำกกำรซ้ือลดตัว๋เงินรับรับรู้รำยไดต้ำมงวดระยะเวลำ 

3.18.7 เงินปันผลรับรู้รำยไดเ้ม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

3.17.8 รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง  

3.19 กำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำย 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง  

3.20 สัญญำเช่ำ 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
สัญญำเช่ำซ่ึงควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จำกกำรเป็นเจำ้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่ำ
บนัทึกเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ค่ำเช่ำท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำดงักล่ำวรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน
โดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

3.21 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 
 ต้นทุนทำงกำรเงิน ได้แก่ ดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในท ำนองเดียวกันบันทึกในงบก ำไรขำดทุนในงวด 

ท่ีค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีกำรบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพยอ์นัเป็นผลมำจำก
กำรใชเ้วลำยำวนำนในกำรจดัหำ ก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยด์งักล่ำวก่อนท่ีจะน ำมำใชเ้องหรือเพื่อขำย  

3.22 รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน  

ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวทั้งท่ีเกิดข้ึนจริงและยงัไม่เกิดข้ึนจริงแสดงรวมไวเ้ป็นรำยได้
หรือค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปี 
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 กำรแปลงค่ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศเป็นเงินบำทเพื่อท ำงบกำรเงินรวมใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน
ดงัต่อไปน้ี 

ก. สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
ค. รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวำ่งปี 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีใชเ้งินตรำต่ำงประเทศ แสดงไวเ้ป็นรำยกำรองคป์ระกอบอ่ืน
ส่วนของผูถื้อหุน้ภำยใตส่้วนของผูถื้อหุ้น 

3.23 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัและบริษทัย่อย หมำยถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจ
ควบคุมบริษทัและบริษทัย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรง
หรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัและบริษทัย่อย นอกจำกน้ี บุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงออ้ม และมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบับริษทั ผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำวซ่ึงมีอ ำนำจชกัจูง
หรืออำจชกัจูงให้ปฏิบติัตำมบุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

3.24 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยจ ำนวนรวมของภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้ 
รอกำรตดับญัชี 
3.24.1 ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 

ภำษีเงินไดท่ี้ตอ้งช ำระในงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีส ำหรับปี ก ำไรทำงภำษี
แตกต่ำงจำกก ำไรท่ีแสดงในงบก ำไรขำดทุน เน่ืองจำกก ำไรทำงภำษีไม่ไดร้วมรำยกำร 
ท่ีสำมำรถถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีในปีอ่ืนๆ และไม่ไดร้วมรำยกำรท่ีไม่สำมำรถ
ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี หน้ีสินภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบนัค ำนวณโดยใช้
อตัรำภำษีท่ีบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดวำ่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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3.24.2 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งมูลค่ำทำงบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินในงบกำรเงินกับมูลค่ำของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีใช้ในกำรค ำนวณก ำไร 
ทำงภำษี (ฐำนภำษี) บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับ
ผลแตกต่ำงชั่วครำวทุกรำยกำร และรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับ
ผลแตกต่ำงชั่วครำวเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำก ำไรทำงภำษีจะมีจ ำนวนเพียงพอ 
ท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีกำรทบทวนมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เม่ือก ำไร
ทำงภำษีท่ีจะน ำมำใช้ประโยชน์ลดลง กำรกลบัรำยกำรจะท ำเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่วำ่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
บำงส่วนหรือทั้งหมดมำใชป้ระโยชน์ได ้

บริษทัและบริษทัยอ่ยค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดว้ยอตัรำภำษี
ที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีหรือในงวดท่ีคำดว่ำจะจ่ำย
ช ำระหน้ีสินภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใช้
ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 

ในงบกำรเงินรวม สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี
จะแยกพิจำรณำของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั และบริษทัจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ของบริษทัหน่ึงในกลุ่มบริษทัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของอีกบริษทัหน่ึง
ในกลุ่มบริษทัได้ก็ต่อเมื่อบริษทัทั้งสองมีสิทธิตำมกฏหมำยที่จะจ่ำยช ำระหรือรับคืนภำษี
ด้วยจ ำนวนสุทธิจ ำนวนเดียวได ้และบริษทัทั้งสองตั้งใจท่ีจะจ่ำยช ำระหรือรับคืนภำษีเงินไดด้ว้ย
จ ำนวนสุทธิจ ำนวนเดียว และบริษทัทั้งสองตั้งใจจะรับช ำระสินทรัพยห์รือช ำระหน้ีสินในเวลำ
เดียวกนั 
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3.25 ก ำไรต่อหุน้ 
 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวน 

หุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปีสุทธิจำกหุ้นทุนซ้ือคืน 
และก ำไรต่อหุ้นปรับลด (ถำ้มี) ค  ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีรวมสมมติฐำนว่ำ
หุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สำมญัทั้งหมด 

3.26 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำนเปิดเผยแยกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงำน

ด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนตำมธุรกิจหลกัท่ีจดัหำผลิตภณัฑ์หรือให้บริกำรท่ีมีควำมเส่ียงและผลตอบแทน
ซ่ึงแตกต่ำงไปจำกควำมเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริกำรท่ีใหข้องส่วนงำนด ำเนินงำนอ่ืน 

3.27 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ยเงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินลงทุน 
เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและเกณฑก์ำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
หน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีของรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

ตรำสำรอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่กลุ่มบริษทัลงทุนเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของ
อตัรำแลกเปล่ียนหรือรำคำสินคำ้โดยก ำหนดอตัรำแลกเปล่ียนหรือรำคำสินคำ้ในอนำคตท่ีสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งจะไดรั้บหรือจ่ำยช ำระ ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพนัธ์
จะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเม่ือมีกำรปิดสถำนะของสัญญำหรือเม่ือสัญญำส้ินสุดลงตำมอำย ุ

3.28 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
มูลค่ำยติุธรรมเป็นรำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสินในรำยกำรท่ีเกิดข้ึน
ในสภำพปกติระหว่ำงผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ ไม่ว่ำรำคำนั้นจะสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือ
ประมำณมำจำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง บริษทัและบริษทัย่อยพิจำรณำถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น                   
ซ่ึงผูร่้วมตลำดจะน ำมำพิจำรณำในกำรก ำหนดรำคำของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ  
โดยกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและ/หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวมน้ีใชต้ำมเกณฑต์ำมท่ีกล่ำว  
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นอกจำกน้ี กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมไดจ้ดัล ำดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยแบ่งตำมล ำดบั
ขั้นของข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ และตำมล ำดบัควำมส ำคญัของข้อมูลท่ีใช้วดัมูลค่ำยุติธรรม 
ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มส ำหรับสินทรัพยน์ั้น
หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.29 กำรใชป้ระมำณกำรทำงบญัชี 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งอำศยัดุลยพินิจในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี กำรประมำณกำร
และกำรตั้งขอ้สมมติฐำนหลำยประกำรซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและกำร
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบกำรเงิน รวมทั้งกำรแสดงรำยได้
และค่ำใชจ่้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำน ถึงแมว้ำ่กำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร ไดพ้ิจำรณำอยำ่ง
สมเหตุสมผลภำยใต้เหตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำร
ดงักล่ำว  

ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญั ซ่ึงอำศยักำรใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัของผูบ้ริหำรของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย  
- ประมำณมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ และของอำคำรและอุปกรณ์

ของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศกำรประมำณมูลค่ำท่ีจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยใน
ต่ำงประเทศ และของอำคำรและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศดงักล่ำวเพื่อบนัทึกผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ ซ่ึงมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนประมำณข้ึนจำกจ ำนวน ท่ีสูงกวำ่ของมูลค่ำจำกกำรใชก้บัมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยของสินทรัพย ์โดย 

- มูลค่ำจำกกำรใช้ ประมำณโดยใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำรเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีส ำคญัใน
กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำน ทั้งน้ีจะข้ึนอยู่กบัรำคำน ้ ำตำลตลำดโลก ซ่ึงผูบ้ริหำร
ของบริษทัประเมินวำ่มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำก
กำรใช้สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำกำรรำยงำนยงัไม่เป็น
กระแสเงินสดรับ  

- มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยป์ระมำณโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยป์ระมำณข้ึนโดยผูบ้ริหำรของบริษทั 
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- มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและท่ีดิน 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและท่ีดินของกลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมเพื่อวตัถุประสงค์
ในกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมประมำณโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบ
จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

ข้อมูลเก่ียวกับเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำและข้อมูลท่ีใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและท่ีดินไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16 และ 17 

- สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีซ่ึงค ำนวณข้ึนจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว ณ 
วนัท่ีในงบกำรเงินระหวำ่งฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินนั้น โดยผูบ้ริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรในกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในอนำคต
ของกลุ่มบริษทั บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเฉพำะส่วนท่ีผูบ้ริหำรของกลุ่ม
บริษทัพิจำรณำว่ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจ ำนวนนั้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 24) 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
4.1 รำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ 9,958  19,863  4,743  21,615 
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,009  298  3,009  298 
โอนสินทรัพยย์งัไม่ไดใ้ชด้  ำเนินงำนเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน -  2,626  -  - 
โอนสินทรัพยย์งัไม่ไดใ้ชด้  ำเนินงำนเป็นสินคำ้คงเหลือ -  8,585  -  - 
โอนสินทรัพยย์งัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำนเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 650,418  6,754  3,393  - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลงจำกกำรแปลงหน้ีเป็นทุน -  -  -  775,320 
โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  4,151  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยลดลงจำกกำรหกักลบกบัเงินปันผลรับ -  -  45,000  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรอ่ืนลดลงจำกกำรหกักลบกบั 

ลูกหน้ีอ่ืน 1,029,349 
 

- 
 

626,654 
 

- 
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4.2 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 
มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  จำกกจิกรรม  ทีไ่ม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที ่ 

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงนิ    31 ตุลำคม 
 2561      2562 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,846,126  (1,961,320)  (4,668)  4,880,138 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 374,583  658,166  (1,029,349)  3,400 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 5,682,000  1,067,000  -  6,749,000 
หุน้กูร้ะยะยำว 10,493,742  -  (142)  10,493,600 

รวม 23,396,451  (236,154)  (1,034,159)  22,126,138 

 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  จำกกจิกรรม  ทีไ่ม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที ่ 

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงนิ    31 ตุลำคม 
 2561      2562 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3,851,660  (1,381,000)  (4,668)  2,465,992 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 631,950  482,304  (671,654)  442,600 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 5,630,000  1,119,000  -  6,749,000 
หุน้กูร้ะยะยำว 10,493,742  -  (142)  10,493,600 

รวม 20,607,352  220,304  (676,464)  20,151,192 

4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

เงินสด 1,380  2,331  475  876 
เงินฝำกธนำคำรแบบกระแสรำยวนั 18,321  25,571  3,982  (1,258) 
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ 94,616  101,340  29,550  8,411 
เงินฝำกระหวำ่งทำง 2,316,070  -   -   -  

รวม 2,430,387  129,242  34,007  8,029 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 เงินฝำกระหวำ่งทำงคือเงินฝำกสกุลดอลล่ำร์สหรัฐของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง 
ท่ีไดจ้ำกกำรรับช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศก่อนวนัท่ีในงบกำรเงิน และอยูร่ะหวำ่งกำรรับโอน
เขำ้บญัชีธนำคำรในประเทศไทยของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
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5. รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
หรือมีกรรมกำรร่วมกนั ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีส ำคญัระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อยกบับุคคล
และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

5.1 ยอดคงเหลือท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทของยอดคงเหลือ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  2,535.73  912.19 
บริษทัร่วม 1.15  1.32  1.15  1.32 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 85.02  373.57  1.97  203.31 

รวม 86.17  374.89  2,538.85  1,116.82 
        
เงินให้กูย้มืระยะสั้น  
 (รวมส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
 ภำยในหน่ึงปี) (ดูหมำยเหตุขอ้ 7) 

       

บริษทัยอ่ย -  -  2,254.57  1,326.44 
        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  33.18  56.72 
บริษทัร่วม 9.15  5.52  9.15  5.52 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.94  0.45  0.46  0.16 

รวม 11.09  5.97  42.79  62.40 
        
เงินให้กูย้มืระยะยำว 
 (ไม่รวมส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ซ่ึงแสดงรวมอยู่
ในเงินให้กูย้มืระยะสั้น) 

       

บริษทัยอ่ย -  -  3,154.39  4,521.69 
        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  3.29  3.29 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  0.02  -  - 

รวม 0.02  0.02  3.29  3.29 
        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  239.80  28.65 
บริษทัร่วม 10.08  5.58  0.48  - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 92.54  178.13  27.08  120.04 

รวม 102.62  183.71  267.36  148.69 
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หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทของยอดคงเหลือ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนคำ้งจ่ำย (รวมอยูใ่นเจำ้หน้ีอ่ืน)        

บริษทัยอ่ย -  -  25.57  31.14 
        
เงินกูย้มืระยะสั้น        

บริษทัยอ่ย -  -  439.20  421.50 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.40  3.80  3.40  3.80 

รวม 3.40  3.80  442.60  425.30 
        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน         

บริษทัยอ่ย -  -  0.03  0.03 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  0.02  -  - 

รวม 0.02  0.02  0.03  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 ตุลำคม 2562 และ 2561 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทย่อย เป็นเงินให้กู ้ยืมในรูป 
ตัว๋สัญญำใช้เงินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.10 - 4.75 ต่อปี และร้อยละ 
2.10 - 3.05 ต่อปี ตำมล ำดบั  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย เป็นเงินใหกู้ย้มืครบก ำหนดช ำระคืน
ภำยในปี 2564 - 2570 คิดดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ 2.20 - 4.75 ต่อปี และร้อยละ 2.20 - 3.90 ต่อปี 
ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกบริษทัย่อยและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน            
เป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.80 - 1.95 ต่อปี 
และร้อยละ 1.80 - 1.84 ต่อปี ตำมล ำดบั 
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5.2 รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร        

บริษทัยอ่ย -  -  2,874.21  2,463.17 
บริษทัร่วม 0.01  -  0.01  - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,019.87  2,006.57  1,103.55  914.54 

รวม 2,019.88  2,006.57  3,977.77  3,377.71 
        
ตน้ทุนขำยและกำรให้บริกำร        

บริษทัยอ่ย -  -  1,785.36  2,693.88 
บริษทัร่วม 7.05  10.02  7.05  10.02 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23.49  43.04  0.49  1.53 

รวม 30.54  53.06  1,792.90  2,705.43 
        
รำยไดอ่ื้น        

บริษทัยอ่ย -  -  185.65  218.06 
บริษทัร่วม 12.62  11.44  27.38  11.07 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11.67  9.17  6.13  5.95 

รวม 24.29  20.61  219.16  235.08 
        
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย        

บริษทัยอ่ย -  -  5.01  9.73 
บริษทัร่วม 59.47  51.48  4.95  3.05 

รวม 59.47  51.48  9.96  12.78 
        
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        

บริษทัยอ่ย -  -  5.39  9.76 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17.64  14.88  8.00  6.23 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10.97  11.00  9.88  9.90 

รวม 28.61  25.88  23.27  25.89 
        
ตน้ทุนทำงกำรเงิน        

บริษทัยอ่ย -  -  7.81  5.94 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.07  0.08  0.07  0.08 

รวม 0.07  0.08  7.88  6.02 
        
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 145.62  138.27  61.44  56.22 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 5.67  3.69  2.78  1.90 

รวม 151.29  141.96  64.22  58.12 
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นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งกนั 
- กำรซ้ือ-ขำยน ้ ำตำลทรำยดิบระหวำ่งกนัในกลุ่มบริษทั ก ำหนดรำคำเดียวกนักบัสัญญำซ้ือขำย

น ้ำตำลทรำยกบัลูกคำ้ 

- กรณีสัญญำซ้ือขำยน ้ำตำลทรำยท่ีจดัท ำในนำมของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไดจ้ดัสรรปริมำณกำรขำยใน
แต่ละบริษทัแลว้ หำกบริษทัใดในกลุ่มมีน ้ำตำลทรำยไม่พอขำย จะซ้ือสินคำ้จำกบริษทัในกลุ่ม
ดว้ยรำคำเดียวกนักบัสัญญำซ้ือ-ขำยน ้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 

- รำยได้จำกกำรให้เช่ำท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรมีอำยุสัญญำเช่ำ 1-3 ปี ซ่ึงเป็นไปตำมรำคำ                                
ท่ีตกลงร่วมกนั 

- รำยไดค้่ำบริกำร รำยไดอ่ื้น และค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั เป็นไปตำมรำคำปกติท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

- ค่ำฝำกสินคำ้คิดตำมปริมำณสินคำ้และระยะเวลำกำรฝำกซ่ึงเป็นไปตำมรำคำตลำด 

- ค่ำใชจ่้ำยท่ีจ่ำยแทนกนัจะเรียกเก็บตำมท่ีจ่ำยจริง 

5.3 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั นอกเหนือจำกบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 

รำยช่ือบริษทั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ เกีย่วข้องโดย 
 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ  ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
 บริษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จ  ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
 บริษทั รำชำเซรำมิค จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั รำชำชูรส จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 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. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน   
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้  463,083  940,737  250,942  509,687 
ลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวียน 320,159  324,213  196,646  225,688 
ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 245,203  1,035,550  191,306  633,071 
ลูกหน้ีอ่ืน 81,732  16,528  1,709,134  18,013 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุ้น  (ดูหมำยเหตุขอ้ 12) -  -  775,320  775,320 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 30,337  37,708  19,842  19,629 
เงินทดรองจ่ำย 4,150  7,507  3,275  3,986 
รำยไดค้ำ้งรับ 142,369  113,822  56,021  75,353 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  1,287,033  2,476,065  3,202,486  2,260,747 

6.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 84,124  372,086  108,623  327,820 
กิจกำรอ่ืน 378,959  568,651  142,319  181,867 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้  463,083  940,737  250,942  509,687 

กำรวเิครำะห์อำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 
6.1.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 84,124  372,086  108,623  327,820 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 84,124  372,086  108,623  327,820 

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเช่ือแก่ลูกคำ้ ซ่ึงเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
มีระยะเวลำตั้งแต่ 7 วนัถึง 90 วนั 
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6.1.2 ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล        
ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 114,331  117,304  34,342  26,173 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 42,580  31,252  5,839  12,586 
เกินก ำหนดช ำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน -  13,552  -  13,552 

รวม 156,911  162,108  40,181  52,311 
        ลูกหน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 108,013  290,220  102,138  113,753 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน -  4,541  -  4,541 
เกินก ำหนดช ำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน -  11,261  -  11,262 

รวม 108,013  306,022  102,138  129,556 
รวมธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย 
 และกำกน ้ำตำล 264,924 

 
468,130 

 
142,319 

 
181,867 

        ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ        
ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 82,552  70,962  -  - 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 26,812  24,056  -  - 

รวมธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 109,364  95,018  -  - 
        ธุรกิจอ่ืน        

ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,845  2,280  -  - 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 2,037  2,138  -  - 
เกินก ำหนดช ำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 61  365  -  - 
เกินก ำหนดช ำระ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 99  204  -  - 
เกินก ำหนดช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน 629  516  -  - 

รวมธุรกิจอ่ืน 4,671  5,503  -  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 378,959  568,651  142,319  181,867 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลำตั้งแต่ 5 วนัถึง 90 วนั 
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6.2 ลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวยีน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีค่ำออ้ย        
ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 84,599  -  13,969  - 
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 18,261  26,630  6,873  11,462 
ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 25,196  37,767  11,144  15,468 
ฤดูกำรผลิตปี 2558/2559 44,432  45,981  12,283  13,032 
ฤดูกำรผลิตก่อนปี 2558/2559 127,301  134,093  27,301  29,116 

รวมลูกหน้ีค่ำออ้ย 299,789  244,471  71,570  69,078 
เงินทดรองจ่ำยค่ำออ้ย        

ฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 72  -  72  - 
ฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 210,334  -  169,865  - 
ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 -  253,863  -  193,344 
รวมเงินทดรองจ่ำยค่ำออ้ย 210,406  253,863  169,937  193,344 

ลูกหน้ีค่ำน ้ำมนั ค่ำปุ๋ ยและบริกำรอ่ืน 14,769  13,364  13,676  12,786 
รวม 524,964  511,698  255,183  275,208 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (136,655)  (100,506)  (40,054)  (40,739) 
รวมลูกหน้ีชำวไร่ 388,309  411,192  215,129  234,469 

หกั  ส่วนท่ีคำดวำ่จะไดรั้บช ำระภำยหลงัวนัส้ิน        
รอบระยะเวลำรำยงำนเกินกวำ่หน่ึงปี (68,150)  (86,979)  (18,483)  (8,781) 

รวมลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวียน 320,159  324,213  196,646  225,688 

ลูกหน้ีค่ำออ้ยเป็นลูกหน้ีชำวไร่ท่ียงัคำ้งส่งออ้ยตำมสัญญำ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 

6.3 ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 
 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำออ้ย 1,274,277  1,035,550  817,961  633,071 
ลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและ        
   จ  ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 541,573  440,564  346,217  268,049 
รวมลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 1,815,850  1,476,114  1,164,178  901,120 
หกักลบ เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกองทุนออ้ย        
   และน ้ำตำล (ดูหมำยเหตุขอ้ 22) (1,029,349)  -  (626,655)  - 
 786,501  1,476,114  537,523  901,120 
หกั  ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย        
   ท่ีจะไดรั้บช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี (ดูหมำยเหตุขอ้ 14) (541,298)  (440,564)  (346,217)  (268,049) 
รวมลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำยหมุนเวียน 245,203  1,035,550  191,306  633,071 
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 บริษทัและบริษทัยอ่ยสำมแห่งคำดวำ่จะไดรั้บเงินชดเชยจำกกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย เน่ืองจำกใน
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 และ 2561/2562 คำดว่ำรำคำอ้อยขั้นสุดท้ำยและผลตอบแทนกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขั้นสุดทำ้ยจะต ่ำกวำ่ขั้นตน้ ซ่ึงตำมพระรำชบญัญติัออ้ยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 
มำตรำ 56 ก ำหนดให้กองทุนอ้อยและน ้ ำตำลทรำยจ่ำยเงินชดเชยส่วนของค่ำอ้อยและเงินชดเชย                      
ค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยให้แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยเท่ำกบัส่วนต่ำงดงักล่ำว 
โดยชำวไร่ออ้ยไม่ตอ้งส่งคืนค่ำออ้ยท่ีไดรั้บเกิน  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดค้ำดกำรณ์วำ่ กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยจะสำมำรถสรุปกำรค ำนวณและ
ช ำระเงินชดเชยค่ำออ้ยทั้งหมดในรอบบญัชีปีถดัไป ดงันั้น จึงไดจ้ดัประเภทเป็น “ลูกหน้ีกองทุนออ้ย
และน ้ ำตำลทรำยหมุนเวียน” นอกจำกน้ี บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกประมำณกำรเงินชดเชยค่ำตอบแทน        
กำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยทั้งหมดท่ีจะไดรั้บในอนำคตเป็น “ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย             
ท่ีจะไดรั้บช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี” 

กำรประมำณกำรรำคำอ้อยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยขั้นสุดท้ำยดังกล่ำว               
เป็นกำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของฝ่ำยบริหำร แต่กำรสรุปกำรค ำนวณขั้นสุดทำ้ยข้ึนอยูก่บัคณะกรรมกำร
ออ้ยและน ้ ำตำลทรำย ท ำให้รำคำออ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยขั้นสุดทำ้ยท่ีคำดว่ำ
จะประกำศออกมำจริงภำยในตน้ปี 2563 อำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณไว ้

7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
(ดูหมำยเหตุขอ้ 5.1) -  -  1,094,266  1,226,440 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน -  220,780  -  220,780 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 669,056  1,015,616  226,935  404,172 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี        

(ดูหมำยเหตุขอ้ 5.1) -  -  1,160,300  100,000 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรอ่ืนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี 1,333  46,683  1,333  46,683 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี 255,217  250,067  70,463  59,663 

รวมเงินให้กูย้มืระยะสั้น 925,606  1,533,146  2,553,297  2,057,738 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เป็นกำรให้กู ้ยืมในรูปตัว๋สัญญำใช้เงินอำยุไม่เกิน 90 วนั อตัรำดอกเบ้ีย MLR-1.50% ต่อปี โดยช ำระ
ดอกเบ้ียเป็นรำยเดือน ค ้ ำประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและกรรมกำรของบริษัทดงักล่ำวร่วม                    
ค ้ำประกนัดว้ย ต่อมำในระหวำ่งปี 2562 ไดรั้บช ำระคืนเงินใหกู้ด้งักล่ำวครบถว้นแลว้ 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่ชำวไร่ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร เป็นกำรให้กูย้ืมในรูปกำรรับซ้ือลดเช็คส ำหรับเช็คลงวนัท่ีล่วงหนำ้ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย
ออกให้แก่ชำวไร่ในกำรรับซ้ือออ้ย โดยชำวไร่น ำมำขำยลดให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ยซ่ึงมีกำรคิดดอกเบ้ีย
ในอตัรำอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินกูข้องธนำคำรพำณิชยโ์ดยเฉล่ีย 

8. สินค้ำคงเหลือ  
สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 1,991,583  3,437,093  1,108,901  2,398,280 
ปุ๋ ยอินทรีย ์ 28,144  25,787  -  - 
กำกออ้ย 184,087  85,989  -  - 
ตน้ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 62,712  62,712  -  - 
วสัดุโรงงำน 106,655  95,031  72,446  64,321 
อะไหล่เพ่ือกำรซ่อมแซม 474,516  508,771  384,824  397,381 
 2,847,697  4,215,383  1,566,171  2,859,982 
หกั ค่ำเผ่ือสินคำ้เส่ือมสภำพหรือลำ้สมยั (21,943)  (7,396)  (2,981)  (4,614) 

ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ (51,373)  (119,030)  (50,018)  (90,898) 
รวมสินคำ้คงเหลือ  2,774,381  4,088,957  1,513,172  2,764,470 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมสภำพหรือลำ้สมยั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ยอดยกมำตน้ปี  (7,396)  (39,388)  (4,614)  (34,121) 
บวก ตดัจ ำหน่ำย (เพ่ิมข้ึน) ระหวำ่งปี - บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับปี (14,547)  31,992  1,633  29,507 
ยอดคงเหลือปลำยปี  (21,943)  (7,396)  (2,981)  (4,614) 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ยอดยกมำตน้ปี  (119,030)  (305,137)  (90,898)  (208,967) 
บวก โอนกลบัระหวำ่งปี - บนัทึกเป็นตน้ทุนขำยส ำหรับปี 67,657  186,107  40,880  118,069 
ยอดคงเหลือปลำยปี  (51,373)  (119,030)  (50,018)  (90,898) 

9. สินทรัพย์ชีวภำพหมุนเวยีน 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยชี์วภำพหมุนเวยีน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 60,800  111,895  6,106  5,854 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรม 12,835  (34,276)  (5,320)  2,030 
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกกำรปลูกในระหวำ่งปี 86,404  175,648  5,150  6,694 
ลดลงเน่ืองจำกกำรเก็บเก่ียวในระหวำ่งปี (107,671)  (124,806)  (3,399)  (8,043) 
ขำดทุนจำกออ้ยเสียหำย -  (21,820)  -  (429) 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ -  (45,892)  -  - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  51  -  - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 52,368  60,800  2,537  6,106 

กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยชี์วภำพค ำนวณโดยใชว้ิธีอำ้งอิงจำกรำคำมูลค่ำยุติธรรม
หกัตน้ทุนในกำรขำย กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนและกำรประมำณกำร
บำงประกำรเกี่ยวกบัรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยส ำหรับฤดูกำลถดัไป ระดบัควำมหวำน และปริมำณออ้ย 
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวจดัเป็นล ำดบัชั้นท่ี 3 
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10. เงินลงทุนเผ่ือขำย 
เงินลงทุนเผือ่ขำย ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 อตัรำของกำรถือหุ้น    
 ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561 2562  2561  2562  2561 
 ร้อยละ  ร้อยละ        

หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด - หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย           
-  บริษทั มดัแมน จ ำกดั (มหำชน) 7.46  7.46 432,952  432,952  432,952  432,952 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรม    (215,689)  (125,949)  (215,689)  (125,949) 
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย    217,263  307,003  217,263  307,003 

มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขำย เป็นรำคำเสนอซ้ือในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นล ำดบัชั้น
ระดบัท่ี 1 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

งบกำรเงินรวม 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท ทุนที ่ สัดส่วนกำรลงทุน 2562  2561 
 ช ำระแล้ว ร้อยละ ร้อยละ เงนิลงทุน  เงนิปันผล  เงนิลงทุน  เงนิปันผล 
 2562 2561 2562 2561 วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส ำหรับปี  วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส ำหรับปี 
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  525,654  14,608  90,267  507,174  11,869 
บริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง จ ำกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061  -  2,061  2,061  - 
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั* 300,000 300,000 0.62 0.62 1,855  1,855  -  1,855  1,855  - 
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)* 398,664 344,706 0.07 0.08 391  192  63  391  254     41 
บริษทั ที เอส คลงัสินคำ้ จ ำกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  418  91  509  509  - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ ำกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508  -  40,508  40,508  - 
บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 2,532,000 2,532,000 40.00 40.00 3,244,868  3,394,621  -  3,244,868  3,326,545  - 

รวม     3,380,459  3,965,309  14,762  3,380,459  3,878,906  11,910 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท   เงนิลงทุนวธีิรำคำทุน  เงนิปันผล 
 ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน     ส ำหรับปีส้ินสุด 
 2562 2561 ร้อยละ ร้อยละ     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  14,608  11,869 
บริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง จ ำกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061  -  - 
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั* 300,000 300,000 0.62 0.62 1,855  1,855  -  - 
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)* 398,664 344,706 0.07 0.08 391  391  63  41 
บริษทั ที เอส คลงัสินคำ้ จ ำกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509 63 91  - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ ำกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508  -  - 
บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 2,532,000 2,532,000 40.00 40.00 3,244,868  3,244,868  -  - 

รวม     3,380,459  3,380,459  14,762  11,910 

* บริษทัร่วมโดยพิจำรณำจำกกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญัของบริษทัต่อบริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งน้ี  
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สรุปขอ้มูลฐำนะทำงกำรเงินของบริษทัร่วมและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้ำนบำท 

 สัดส่วน
ควำมเป็น
เจ้ำของ 
(ร้อยละ) 

  
สินทรัพย์
หมุนเวยีน 

  
สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวยีน 

  
สินทรัพย์
รวม 

  
หนีสิ้น

หมุนเวยีน 

  
หนีสิ้น 

ไม่หมุนเวยีน 

  
หนีสิ้นรวม 

  
รำยได้ 
รวม 

  
ค่ำใช้จ่ำย 
รวม 

  
ก ำไร  

2562                    
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ  ำกดั (มหำชน) 23.82  1,313  4,077  5,390  1,121  561  1,682  2,528  2,357  171 
บริษทั บีบีจีไอ จ  ำกดั (มหำชน) 40.00  2,115  7,502  9,617  2,682  1,609  4,291  9,696  9,511  185 
                    
2561                    
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ  ำกดั (มหำชน) 23.82  1,202  3,822  5,024  981  684  1,665  1,917  1,699  218 
บริษทั บีบีจีไอ จ  ำกดั (มหำชน) 40.00  1,941  7,156  9,097  2,217  1,715  3,932  9,382  9,123  259 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 ของบริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน ้ ำมนั จ  ำกดั  
มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั จำกเดิมทุนจดทะเบียน 600.00 ลำ้นบำท 
เป็น 300.00 ลำ้นบำท โดยวิธีกำรลดมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องหุ้นจำกเดิมมูลค่ำหุน้ละ 100.00 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 
50.00 บำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมและคืนเงินทุนส่วนท่ีเหลือแก่ผูถื้อหุ้น บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน ้ ำมนั 
จ  ำกดั ได้ด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2561 ผลจำกกำรลดทุนของบริษทัร่วมดงักล่ำว      
ท ำให้บริษัทเกิดขำดทุนจำกกำรลดทุนของบริษัทร่วมจ ำนวน 0.44 ล้ำนบำท ซ่ึงได้แสดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุน 

ในเดือนเมษำยน 2561 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีของบริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (“BBGI”) ซ่ึงเป็นบริษทั
ร่วมของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้แปรสภำพจำกบริษทัจ ำกดัเป็นบริษทัมหำชนและเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้น 
ท่ีตรำไวจ้ำก 10 บำทต่อหุ้น เป็น 5 บำทต่อหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,083 ลำ้นบำท จำก 2,532 ลำ้นบำท 
เป็น 3,615 ลำ้นบำท เพื่อจดัสรรและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) และประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) 
และต่อมำในเดือนกรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ของ BBGI ได้มีมติอนุมติั
เปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของ BBGI เพิ่มเติม  

ในเดือนมีนำคม 2562 BBGI ได้ยื่นเร่ืองขอชะลอกำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชำชนดงักล่ำวรวมถึง
กำรน ำหุ้นเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ออกไปก่อน เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ทำงด้ำนตลำดทุนยงัไม่
เอ้ืออ ำนวยในขณะน้ี โดยไดแ้จง้ควำมประสงคเ์พื่อขอถอนค ำขอให้รับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท   เงนิลงทุนวธีิรำคำทุน  เงนิปันผล 
 ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน     ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ตุลำคม 

 2562 2561 2562 2561 2562  2561  2562  2561 
   ร้อยละ ร้อยละ        
บริษทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 1,000,000 1,000,000 95.78 95.78 834,394  834,394  -  - 
บริษทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 600,000 600,000 90.21 90.21 523,337  523,337  -  - 
บริษทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี จ ำกดั 500,000 500,000 98.61 98.61 569,284  569,284  -  - 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั 840,000 840,000 40.77 40.77 319,134  319,134  -  - 
บริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต เทรดด้ิง จ ำกดั 20,000 20,000 33.88 33.88 6,775  6,775  1,016  - 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ 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. อะโกรแอนด ์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 Company Limited * 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  46,016  - 
หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน     (1,795,144)  (1,643,149)  -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      4,131,385  4,283,380  46,016  - 

* 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 และไม่สำมำรถแก้ไข
กำรขำดทุนดงักล่ำว ไดภ้ำยใน 1 ปี ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 ผลขำดทุนของ Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Company Limited เกินกว่ำ
ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงผูบ้ริหำรของบริษทัอยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขให้ผลขำดทุนลดลงต ่ำกว่ำร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561 
ยอดยกมำตน้ปี 4,283,380  4,775,811 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน    

บริษทั น ้ ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั (20,497)  (98,092) 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited (85,645)  (158,771) 
Wynn In Trading Co., Ltd. (45,853)  (235,568) 

ยอดคงเหลือปลำยปี 4,131,385  4,283,380 

ณ  วัน ท่ี  31 ตุ ลำคม  2562 และ 2561 บ ริษัท  Koh Kong Sugar Industry Company Limited อยู่ ระห ว่ ำง 
กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจ ำนวน 24,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ เพื่ อลดผลขำดทุนสะสม  
โดยเพิ่มมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ำกมูลค่ำหุ้นละ 360,000 ดอลลำร์สหรัฐ เป็นมูลค่ำหุ้นละ 600,000 ดอลลำร์สหรัฐ 
โดยบริษทัได้จ่ำยค่ำหุ้นเพิ่มทุนทั้งจ  ำนวนดงักล่ำวด้วยกำรหักกลบกบัเงินให้กู ้ยืมระยะยำวแก่บริษทัย่อย
ดงักล่ำว และบริษทั Koh Kong Plantation Company Limited อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจดทะเบียนลด
ทุนจ ำนวน 15,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ เพื่อลดผลขำดทุนสะสม โดยลดมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ำกมูลค่ำหุ้นละ 
300,000 ดอลลำร์สหรัฐ เหลือมูลค่ำหุน้ละ 150,000 ดอลลำร์สหรัฐ 
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ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั น ้ ำตำลสะหวนันะเขด 
จ ำกัด  Koh Kong Sugar Industry Company Limited และ Wynn In Trading Co., Ltd. ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์โดยให้ผูป้ระเมินอิสระท ำกำรประเมินทรัพยสิ์นท่ีก่อให้เกิด
กระแสเงินสดในอนำคต และบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่ำวรวม
เป็นจ ำนวนเงิน 152.00 ลำ้นบำท และจ ำนวนเงิน 492.43 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 ตำมล ำดบั 

13. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 อตัรำของกำรถือหุ้น    
 ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561 2562  2561  2562  2561 
 ร้อยละ  ร้อยละ        
  เงินลงทุนทัว่ไป           

-  บริษทั ออ้ยและน ้ำตำลไทย จ ำกดั 3.93  3.93    787  787  323  323 
-  บริษทั ไทยชูกำร์ มิลเลอร์ จ  ำกดั 7.36  7.36  10   10  4  4 
- กองทุนเปิด ทิสโก ้ESG เพือ่สงัคม    20,000  20,000  20,000  20,000 

รวม    20,797  20,797  20,327  20,327 
ตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนด - พนัธบตัรรัฐบำล    6,749  6,749  -  - 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม    (20)  (37)  -  - 

สุทธิ    6,729  6,712  -  - 
รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน     27,526  27,509  20,327  20,327 

14. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีไ้ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

     
 หน่วย : พนับำท  

 
งบกำรเงนิรวม 

 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
2562 

 
2561 

 
2562 

 
2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 27,568 
 

15,824 
 

11,972 
 

-  
ลูกหน้ีชำวไร่  204,805 

 
187,332 

 
58,537 

 
49,520 

ลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำตอบแทนกำรผลิตและ  
   

 
    จ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย (ดูหมำยเหตุขอ้ 6.3) 541,298 

 
440,564 

 
346,217 

 
268,049 

            รวม 773,671  643,720  416,726  317,569 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (158,027)  (111,422)  (50,586)  (40,739) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 615,644 

 
532,298 

 
366,140 

 
276,830  
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15. เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย   -  -  4,314,690  4,621,690 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 2,666  71,183  2,666  71,183 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 505,631  557,838  132,337  110,247 
หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (106,244)  (89,658)  (14,988)  (9,702) 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี         

(แสดงรวมอยูใ่นเงินให้กูย้มืระยะสั้น ดูหมำยเหตุขอ้ 7) (256,550)  (296,750)  (1,232,096)  (206,346) 
รวมเงินให้กูย้มืระยะยำว 145,503  242,613  3,202,609  4,587,072 

ณ วันท่ี  31 ตุลำคม 2561 เงินให้กู ้ยืมระยะยำวแก่ บุคคลและกิจกำรอ่ืน  ส่วนใหญ่ เป็นเงินให้กู ้ยืม 
แก่บุคคลอ่ืนจ ำนวน 62.00 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นกำรให้กู ้บุคคลอ่ืนในวงเงิน 120.00 ล้ำนบำท เม่ือวนัท่ี  31 
สิงหำคม 2558 ก ำหนดรับช ำระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 6 เดือน โดยรับช ำระในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน
กุมภำพนัธ์ และเดือนสิงหำคมของทุกปี รวม 6 งวดๆ ละ 20.00 ลำ้นบำท โดยเร่ิมรับช ำระงวดแรกในเดือน
กุมภำพันธ์ 2559 อัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี ก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน เงินกู้ยืมดังกล่ำว                   
ค ้ ำประกนัโดยหุ้นและท่ีดินของสองบริษัทท่ีผูกู้ ้ยืมเป็นกรรมกำร ในปี 2560 ได้มีกำรเปล่ียนเง่ือนไข                       
กำรช ำระหน้ีเป็น 4 งวด งวดละ 15.00 ลำ้นบำท และเร่ิมรับช ำระงวดแรกในเดือนกุมภำพนัธ์ 2561 ซ่ึงต่อมำ
เม่ือวนัท่ี 19 ธันวำคม 2560 ให้กู ้ยืมเพิ่มอีกจ ำนวน 20.00 ล้ำนบำท ก ำหนดรับช ำระคืนเงินต้นในเดือน
สิงหำคม 2563 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี ก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน อยำ่งไรก็ตำมในระหวำ่งปี 
2562 บริษทัไดรั้บช ำระคืนเงินใหกู้ด้งักล่ำวครบถว้นแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ยในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 483.98 ลำ้นบำท และ 
536.19 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 110.69 ล้ำนบำท และ 88.60 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ เป็นเงินให้กู ้ยืมแก่ชำวไร่เพื่อซ้ือท่ีดินเพื่อกำรเพำะปลูกอ้อย และซ้ือเคร่ืองจักรกลกำรเกษตร                      
และอุปกรณ์กำรเกษตรโดยท ำสัญญำกูร้ะยะเวลำตั้งแต่ 1 - 8 ปีข้ึนไป คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 8.00 ต่อปี
และอตัรำร้อยละ 7.20 - 8.00 ต่อปีตำมล ำดบั ซ่ึงส่วนใหญ่มีท่ีดินและยำนพำหนะเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั
และส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 21.65 ล้ำนบำท ของแต่ละปี เป็นเงินให้กู ้ยืมแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน เพื่อซ้ือ
เคร่ืองจกัรกลกำรเกษตรไปเพำะปลูกออ้ยให้กบับริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงของบริษทั สัญญำเงินกูย้ืม
ดงักล่ำวมีอำยุ 3 - 4 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR+1.00 ต่อปี ก ำหนดให้จ่ำยช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
เป็นรำยปี โดยมีเคร่ืองจกัรกลกำรเกษตรดงักล่ำวเป็นหลกัประกนั 
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16. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
รำยกำรเคล่ือนไหวของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 
2562 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ทีด่นิ  อำคำร 

และโกดงั 
 งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง 

 รวม  ทีด่นิ  อำคำร 
และโกดงั 

 รวม 

มูลค่ำยุตธิรรม:              
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561 3,205,489  1,961,515  -  5,167,004  1,092,861  602,717  1,695,578 
ซ้ือเพิ่ม 122,305  127,572  13,241  263,118  -  -  - 
ก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม              
   ของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 208,688  (2,018)  -  206,670  64,477  9,177  73,654 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 3,536,482  2,087,069  13,241  5,636,792  1,157,338  611,894  1,769,232 

 
2561 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ทีด่นิ  อำคำร 

และโกดงั 
 รวม  ทีด่นิ  อำคำร 

และโกดงั 
 รวม 

มูลค่ำยุตธิรรม:            
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 2,978,687  1,938,520  4,917,207  955,502  589,413  1,544,915 
ปรับปรุงและจดัประเภท 2,626  -  2,626  -  -  - 
ซ้ือเพิ่ม -  6,263  6,263  -  221  221 
ก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม            
   ของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 224,176  16,732  240,908  137,359  13,083  150,442 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 3,205,489  1,961,515  5,167,004  1,092,861  602,717  1,695,578 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีรำยไดค้่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
ซ่ึงรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนรวมจ ำนวน 201.95 ล้ำนบำท และ 202.26 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และในงบก ำไร
ขำดทุนเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 43.54 ลำ้นบำท และ 43.32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนประเมินโดยผู ้ประเมินรำคำอิสระแห่งหน่ึงท่ีได้รับ 
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยใช้วิธีคิดรำยได้
ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) และวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market 
Approach) ซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 
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17. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์  
รำยกำรเคล่ือนไหวของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

2562 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เคร่ืองจกัร  ยำนพำหนะและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พืชเพ่ือกำร  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  เคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่ำง  ให้ผลิตผล   
         ทุ่นแรง  ส ำนักงำน  ก่อสร้ำง      

รำคำทุน:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561 935,689  1,598,735  6,265,823  22,040,136  1,770,666  286,961  3,385,044  262,216  36,545,270 
ปรับปรุงและจดัประเภท 338,157  (6,445)  (26,803)  (98,944)  (5,667)  174  25,294  -  225,766 
ซ้ือเพ่ิม 14,983  -  162  11,448  14,088  9,533  360,616  27,062  437,892 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  (8,157)  (89,895)  (218,842)  (9,712)  -  (445)  (327,051) 
โอนเขำ้ (โอนออก) -  72,853  304,239  1,716,891  2,661  5,448  (2,102,092)  -  - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  (44,076)  (25,435)  (62,458)  (16,114)  (1,542)  -  (9,744)  (159,369) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 1,288,829  1,621,067  6,509,829  23,517,178  1,546,792  290,862  1,668,862  279,089  36,722,508 

 
                 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561 - - (434,602)  (1,489,076)  (8,900,083)  (1,172,080)  (246,759)  -  (239,637)  (12,482,237) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  1,970  4,893  13,958  3,114  (128)  -  -  23,807 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  (36,829)  (160,447)  (891,983)  (71,204)  (18,109)  -  (18,765)  (1,197,337) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  8,062  71,625  189,182  9,647  -  343  278,859 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  17,118  7,118  16,709  11,989  1,483  -  9,660  64,077 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 -  (452,343)  (1,629,450)  (9,689,774)  (1,038,999)  (253,866)  -  (248,399)  (13,312,831) 

 
                 

ผลต่ำงจำกกำรตรีำคำสินทรัพย์เพิม่:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561 2,316,670  -  -  -  -  -  -  -  2,316,670 
จดัประเภท 429,345  -  -  -  -  -  -  -  429,345 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 2,746,015  -  -  -  -  -  -  -  2,746,015 

        
         

 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561 (27,689)  -  (10,894)  (152,981)  (2,480)  -  -  (2,713)  (196,757) 
ปรับปรุงและจดัประเภท (43,779)  -  (145)  5,967  1,357  -  -  -  (36,600) 
(เพ่ิมข้ึน) ลดลง -  (38,921)  (8,386)  (13,071)  (1,056)  -  -  735  (60,699) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  -  565  6,092  117  -  -  84  6,858 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 (71,468)   (38,921)  (18,860)  (153,993)  (2,062)  -  -  (1,894)  (287,198) 

                  
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 3,963,376  1,129,803  4,861,519  13,673,411  505,731  36,996  1,668,862  28,796  25,868,494 
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2561 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เคร่ืองจกัร  ยำนพำหนะและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พืชเพ่ือกำร  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  เคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่ำง  ให้ผลิตผล   
         ทุ่นแรง  ส ำนักงำน  ก่อสร้ำง      

รำคำทุน:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 924,222  1,550,610  5,949,314  21,083,409  1,826,343  279,118  3,673,784  298,123  35,584,923 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  -  831  34,118  (150)  (17)  (34,036)  -  746 
ซ้ือเพ่ิม 11,467  623  2,059  51,414  31,884  9,088  1,020,426  21,996  1,148,957 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  (645)  (35,348)  (87,712)  (11,244)  -  (58,036)  (192,985) 
โอนเขำ้ (โอนออก) -  46,819  313,555  904,755  -  9,995  (1,275,124)  -  - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  683  709  1,788  301  21  (6)  133  3,629 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 935,689  1,598,735  6,265,823  22,040,136  1,770,666  286,961  3,385,044  262,216  36,545,270 

 
                 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 -  (398,857)  (1,325,729)  (8,005,876)  (1,142,478)  (238,400)  -  (190,069)  (11,301,409) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  -  (830)  (27,300)  104  (2)  -  -  (28,028) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  (35,505)  (162,565)  (890,986)  (82,520)  (19,385)  -  (66,254)  (1,257,215) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  197  24,403  53,011  11,048  -  16,817  105,476 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  (240)  (149)  (324)  (197)  (20)  -  (131)  (1,061) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 -  (434,602)  (1,489,076)  (8,900,083)  (1,172,080)  (246,759)  -  (239,637)  (12,482,237) 

 
                 

ผลต่ำงจำกกำรตรีำคำสินทรัพย์เพิม่:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 2,316,670  -  -  -  -  -  -  -  2,316,670 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 2,316,670  -  -  -  -  -  -  -  2,316,670 

        
         

 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 (27,689)  -  (6,363)  (152,035)  (9,285)  -  -  (50,500)  (245,872) 
จดัประเภท -  -  -  (862)  862  -  -  -  - 
(เพ่ิมข้ึน) ลดลง -  -  (4,531)  -  5,953  -  -  47,765  49,187 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  -  -  (84)  (10)  -  -  22  (72) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 (27,689)  -  (10,894)  (152,981)  (2,480)  -  -  (2,713)  (196,757) 

                  
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 3,224,670  1,164,133  4,765,853  12,987,072  596,106  40,202  3,385,044  19,866  26,182,946 

                  
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลำคม              

2562               พนับำท  1,197,337 

2561               พนับำท  1,257,215 
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2562 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เคร่ืองจกัร  ยำนพำหนะ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พืชเพ่ือกำร  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  และเคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่ำง  ให้ผลิตผล   
         ทุ่นแรง  ส ำนักงำน  ก่อสร้ำง      

รำคำทุน:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561 460,837  379,591  1,827,033  7,893,205  593,691  130,487  1,691,314  27,748  13,003,906 
ปรับปรุงและจดัประเภท 3,393  -  -  (3)  -  3  (3,133)  -  260 
ซ้ือเพ่ิม 12,279  -  -  5,068  4,568  5,186  524,265  1,069  552,435 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  (8,085)  (10,859)  (63,850)  (6,270)  -  -  (89,064) 

โอนเขำ้ (โอนออก) -  33,332  177,701  607,464  -  864  (819,361)  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 476,509  412,923  1,996,649  8,494,875  534,409  130,270  1,393,085  28,817  13,467,537 

                  
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561 -  (66,855)  (427,530)  (3,448,953)  (377,377)  (109,326)  -  (26,428)  (4,456,469) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  -  -  (7)  -  7  -  -  -  
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  (15,862)  (58,639)  (370,851)  (26,896)  (9,304)  -  (1,320)  (482,872) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  7,992  3,903  62,367  6,213  -  -  80,475 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 -  (82,717)  (478,177)  (3,815,908)  (341,906)  (112,410)  -  (27,748)  (4,858,866) 

                  
ผลต่ำงจำกกำรตรีำคำสินทรัพย์เพิม่:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561 974,292  -  -  -  -  -  -  -  974,292 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 974,292  -  -  -  -  -  -  -  974,292 

                  
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561 (21,337)  -  -  -  -  -  -  -  (21,337) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 (21,337)  -  -  -  -  -  -  -  (21,337) 

                  
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 1,429,464  330,206  1,518,472  4,678,967  192,503  17,860  1,393,085  1,069  9,561,626 
5 
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2561 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เคร่ืองจกัร  ยำนพำหนะ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พืชเพ่ือกำร  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  และเคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่ำง  ให้ผลิตผล   
         ทุ่นแรง  ส ำนักงำน  ก่อสร้ำง      

รำคำทุน:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 449,371  348,396  1,538,333  7,316,335  621,113  122,276  1,885,119  29,504  12,310,447 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  -  -  25  -  (25)  (2,652)  -  (2,652) 
ซ้ือเพ่ิม 11,466  623  2,059  38,901  7,593  4,539  683,192  1,660  750,033 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  (645)  (9,045)  (35,015)  (5,801)  -  (3,416)  (53,922) 

โอนเขำ้ (โอนออก) -  30,572  287,286  546,989  -  9,498  (874,345)  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 460,837  379,591  1,827,033  7,893,205  593,691  130,487  1,691,314  27,748  13,003,906 

                  
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 -  (54,188)  (376,479)  (3,126,485)  (372,572)  (105,225)  -  (24,589)  (4,059,538) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  (12,667)  (51,248)  (330,845)  (27,803)  (9,778)  -  (2,760)  (435,101) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  197  8,377  22,998  5,677  -  921  38,170 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 -  (66,855)  (427,530)  (3,448,953)  (377,377)  (109,326)  -  (26,428)  (4,456,469) 

                  
ผลต่ำงจำกกำรตรีำคำสินทรัพย์เพิม่:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 974,292  -  -  -  -  -  -  -  974,292 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 974,292  -  -  -  -  -  -  -  974,292 

                  
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 (21,337)  -  -  -  -  -  -  -  (21,337) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 (21,337)  -  -  -  -  -  -  -  (21,337) 

                  
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 1,413,792  312,736  1,399,503  4,444,252  216,314  21,161  1,691,314  1,320  9,500,392 
 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลำคม             
2562             พนับำท  482,872 

2561             พนับำท  435,101 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง และอำคำรระหวำ่งก่อสร้ำงของบริษทัยอ่ยสองแห่ง
ในต่ำงประเทศ ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 393.94 ลำ้นบำท และ 434.16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
ตั้งอยูบ่นท่ีดินสัมปทำนซ่ึงเม่ือครบก ำหนดสัญญำสัมปทำนแลว้กรรมสิทธ์ิจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่ำ (ดูหมำยเหตุ
ขอ้ 32.8.3) 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 สินทรัพยร์ำคำทุนในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 5,073.49 ล้ำนบำท และ 
4,893.21 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 2,660.18 ลำ้นบำท และ 2,655.57 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดต้ดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ทั้งจ  ำนวนแต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่
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ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 ท่ีดินบนัทึกดว้ยรำคำท่ีตีใหม่มีมูลค่ำสุทธิในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 
3,963.38 ลำ้นบำท และ 3,224.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 1,429.46 ลำ้นบำท 
และ 1,413.79 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินซ่ึงมีกำรประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ
แห่งหน่ึงท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยใช้
วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) ซ่ึงเป็นล ำดับชั้นระดับท่ี 3 และมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีโดย                       
วิธีรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 ในงบกำรเงินรวมมีจ ำนวน 1,288.83 ล้ำนบำท และ 935.69              
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 476.51 ล้ำนบำท และ 460.84 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ชด้  ำเนินงำน        

-  ท่ีดิน -  727,475  -  3,393 
-  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 724  13,236  -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 81,121  78,079  46,074  37,564 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 81,845  818,790  46,074  40,957 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ช้ด ำเนินงำนจ ำนวน 723.72 ลำ้นบำท และจ ำนวน 3.39 ลำ้นบำท
ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมล ำดบั มีกำรน ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 จึงจดัประเภทใหม่เป็นท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์ ท่ีดินท่ียงัไม่ได้ใช้ด ำเนินงำนมีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 
ดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
มูลค่ำสุทธิ:    
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561 727,475  3,393 
จดัประเภท (723,723)  (3,393) 
จ ำหน่ำย (3,752)  - 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 -  - 
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19. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 2,889,146  5,850,466  475,000  2,856,000 
ตัว๋แลกเงิน 1,990,992  995,660  1,990,992  995,660 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 4,880,138  6,846,126  2,465,992  3,851,660 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 ตัว๋สัญญำใช้เงินเป็นกำรกู้ยืมในสกุลเงินบำท ในงบกำรเงินรวม 
จ ำนวน 2,889.15 ลำ้นบำท และ 5,850.47 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.80 - 2.35 ต่อปี 
และร้อยละ 1.84 - 2.20 ต่อปี ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 475.00 ลำ้นบำท และ 
2,856.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.80 - 2.04 ต่อปี และร้อยละ 1.84 - 1.90 ต่อปี 
ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 ตัว๋แลกเงินในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นกำรกู้ยืม                 
ในสกุลเงินบำท มีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.13 - 2.15 ต่อปี และร้อยละ 1.75 - 1.78 ต่อปี ตำมล ำดบั 

20. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,231  2,670  252,847  21,942 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - อ่ืนๆ 122,362  492,633  30,783  236,789 
เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 360,181  465,053  253,832  357,467 
ค่ำธรรมเนียมน ำส่งส ำนกังำนกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำยคำ้งจ่ำย       -  40,579         -  5,568 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอ่ืน 368,623  310,754  270,368  249,346 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพย ์ 51,483  95,009  5,075  49,886 
เจำ้หน้ีอ่ืน 365,786  386,048  317,959  352,557 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,282,666  1,792,746  1,130,864  1,273,555 
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21. หุ้นกู้ระยะยำว  
หุน้กูร้ะยะยำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 10,493,600  10,493,742 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (3,499,449)  (2,999,023) 
สุทธิ 6,994,151  7,494,719 

บริษทัออกหุ้นกูส้กุลเงินบำทชนิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่ำท่ีตรำไว ้
หน่วยละ 1,000 บำท แก่ผูล้งทุนในวงจ ำกดั ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562 

หุ้นกู้ 
ชุดที่ 

ช่ือย่อ อำยุ ครบ 
ก ำหนด 

อตัรำ 
ดอกเบีย้ 
ต่อปี 

จ ำนวนหน่วย 
ที่ออก 

 มูลค่ำรวม ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรออก 

หุ้นกู้รอตัดจ่ำย 

สุทธิ  มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

1 KSL202A 3 ปี 24 ก.พ. 63 2.56 1,000,000  1,000,000  205  999,795  1,002,423 
2 KSL203A 5 ปี 13 มี.ค. 63 3.48 2,000,000  2,000,000  204  1,999,796  2,012,281 
3 KSL206A 3 ปี 20 มิ.ย. 63 2.56 500,000  500,000  142  499,858  501,675 
4 KSL215A 3 ปี 3 พ.ค. 64 2.15 1,350,000  1,350,000  682  1,349,318  1,348,661 
5 KSL228A 3 ปี 19 ส.ค. 65 2.43 3,000,000  3,000,000  3,151  2,996,849  3,002,080 
6 KSL27DA 10 ปี 7 ธ.ค. 70 3.74 2,000,000  2,000,000  1,770  1,998,230  2,118,387 
7 KSL285A 10 ปี 3 พ.ค. 71 3.60 650,000  650,000  246  649,754  681,237 

 รวมหุ้นกูร้ะยะยำว   10,500,000  10,500,000  6,400  10,493,600  10,666,744 

 
หน่วย : พนับำท  

งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 
หุ้นกู้ 
ชุดที่ 

ช่ือย่อ อำยุ ครบ 
ก ำหนด 

อตัรำ 
ดอกเบีย้ 
ต่อปี 

จ ำนวนหน่วย 
ที่ออก 

 มูลค่ำรวม ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรออก 

หุ้นกู้รอตัดจ่ำย 

สุทธิ  มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

1 KSL192A 2 ปี 24 ก.พ. 62 2.34 1,000,000  1,000,000  299  999,701  1,000,979 
2 KSL198A 5 ปี 5 ส.ค. 62 4.25 1,000,000  1,000,000  321  999,679  1,015,605 
3 KSL199A 5 ปี 18 ก.ย. 62 4.07 1,000,000  1,000,000  357  999,643  1,016,112 
4 KSL202A 3 ปี 24 ก.พ. 63 2.56 1,000,000  1,000,000  756  999,244  1,002,332 
5 KSL203A 5 ปี 13 มี.ค. 63 3.48 2,000,000  2,000,000  768  1,999,232  2,027,374 
6 KSL206A 3 ปี 20 มิ.ย. 63 2.56 500,000  500,000  387  499,613  499,853 
7 KSL215A 3 ปี 3 พ.ค. 64 2.15 1,350,000  1,350,000  1,136  1,348,864  1,334,332 
8 KSL27DA 10 ปี 7 ธ.ค. 70 3.74 2,000,000  2,000,000  1,960  1,998,040  2,002,350 
9 KSL285A 10 ปี 3 พ.ค. 71 3.60 650,000  650,000  274  649,726  643,088 

 รวมหุ้นกูร้ะยะยำว   10,500,000  10,500,000  6,258  10,493,742  10,542,025 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของหุน้กูร้ะยะยำวในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ตุลำคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 2562  2561 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 10,493,742  9,493,434 
ออกหุน้กูร้ะหวำ่งปี 3,000,000  2,000,000 
ไถ่ถอนระหวำ่งปี (3,000,000)  (1,000,000) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้(ตดัจ ำหน่ำย) (142)  308 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 10,493,600  10,493,742 

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

ของทุกปีไม่เกินกวำ่ 2 : 1 ตลอดอำยขุองหุน้กู ้

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 บริษทัด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
เป็นไปตำมเง่ือนไข (ดูหมำยเหตุขอ้ 28) 

- บริษทัตอ้งจดัล ำดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกูต้ลอดอำยุของหุ้นกู  ้กรณีที่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของ
หุน้กูอ้ยูต่  ่ำกวำ่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั ณ ขณะนั้น บริษทัตอ้งด ำเนินกำรจดัหำทรัพยสิ์นไปเป็น
หลกัประกนัให้กบัผูถื้อหุ้นกู้หรือด ำเนินกำรใดๆ เพื่อแกไ้ขอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกู้ให้อยู่ใน
อนัดบัเดียวกนัหรือดีกวำ่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุน้กูไ้ม่ต  ่ำกวำ่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั 
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22. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
เงินกูย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,400  3,800  442,600  425,300 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกส ำนกังำนกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย -  370,783  -  206,650 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 3,400  374,583  442,600  631,950 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ ำตำลทรำย เป็นเงินกู้ยืม 
ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยสำมแห่งกูย้มืจำกส ำนกังำนกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย ซ่ึงเป็นไปตำมโครงกำร
สินเช่ือเพื่อเสริมสภำพคล่องให้กบัโรงงำนน ้ ำตำล โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 ต่อปี และมีก ำหนด
ช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งหมดในเดือนธันวำคม 2561 หรือวนัอ่ืนตำมท่ีทั้งสองฝ่ำยจะไดต้กลงกนั
ในภำยหลงั และค ้ำประกนัดว้ยเช็คจ่ำยล่วงหนำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่ำว ต่อมำในระหวำ่งปี 2562 
มีกำรกูย้ืมเงินระยะสั้นเพิ่มข้ึนอีก จ ำนวน 658.57 ลำ้นบำท และจ ำนวน 420.00 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยสำมแห่งไดห้กักลบหน้ีเงินกูย้มืระยะสั้นจำกส ำนกังำนกองทุนออ้ย
และน ้ ำตำลทรำย จ ำนวน 1,029.35 ลำ้นบำท และจ ำนวน 626.65 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรกบัเงินท่ีกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยจะตอ้งจ่ำยชดเชยส่วนต่ำงระหวำ่งรำคำออ้ย
ขั้นต้นกับขั้นสุดท้ำยในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 (ดูหมำยเหตุ ข้อ 6.3) ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย                       
ตำมมำตรำ 56 แห่งพระรำชบญัญติัออ้ยและน ้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 เม่ือมีประกำศรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยและ
ผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขั้นสุดทำ้ยฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ในรำชกิจจำนุเบกษำ 

23. เงินกู้ยืมระยะยำว  
เงินกูย้มืระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ยเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี 

     หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

เงินกูย้มืระยะยำว 6,749,000  5,682,000  6,749,000  5,630,000 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,982,000)  (1,772,000)  (1,982,000)  (1,720,000) 

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิ 4,767,000  3,910,000  4,767,000  3,910,000 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยำว ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 5,682,000  3,655,833  5,630,000  3,203,833 
กูเ้พ่ิมระหวำ่งปี 3,000,000  4,000,000  3,000,000  4,000,000 
จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งปี (1,933,000)  (1,973,833)  (1,881,000)  (1,573,833) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 6,749,000  5,682,000  6,749,000  5,630,000 

อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
เงินกูย้มื - สกลุบำท 2.94 - 3.57  3.00 - 3.80  2.94 - 3.57  3.00 - 3.80 

ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินกูย้มืระยะยำว 

     หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ภำยใน 1 ปี 1,982,000  1,772,000  1,982,000  1,720,000 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 4,767,000  3,910,000  4,767,000  3,910,000 

 

เงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดท่ีส ำคญั ดงัน้ี 
 วงเงิน ยอดคงเหลือ อัตรำดอกเบี้ย กำรช ำระ กำรช ำระ เร่ิมช ำระ ครบก ำหนดช ำระ 
  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม  คืนเงินต้น ดอกเบี้ย   
  2562  2561      
  พนับำท  พนับำท      

เฉพำะบริษทั         
1. 1,500 ลำ้นบำท 100,000  450,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน พฤษภำคม 2558 พฤศจิกำยน 2562 
2. 1,000 ลำ้นบำท 300,000  500,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มิถุนำยน 2559 ธนัวำคม 2563 
3. 1,000 ลำ้นบำท -         200,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน เมษำยน 2558 ตุลำคม 2562 
4. 1,000 ลำ้นบำท 660,000  830,000 อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน เมษำยน 2561 ตุลำคม 2566 
5. 1,000 ลำ้นบำท 500,000  750,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน พฤษภำคม 2561 พฤศจิกำยน 2564 
6. 1,000 ลำ้นบำท 700,000  900,000 อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน มิถุนำยน 2561 ธนัวำคม 2565 
7. 1,000 ลำ้นบำท 800,000  1,000,000 MLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน พฤศจิกำยน 2561 พฤษภำคม 2566 
8. 1,000 ลำ้นบำท 800,000  1,000,000 MLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน มีนำคม 2562 กนัยำยน 2566 
9. 1,000 ลำ้นบำท 889,000  -        AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน สิงหำคม 2562 สิงหำคม 2566 
10. 1,000 ลำ้นบำท 1,000,000  -        AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มกรำคม 2563 มกรำคม 2567 
11. 1,000 ลำ้นบำท 1,000,000  -        AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน กุมภำพนัธ์ 2563 กุมภำพนัธ์ 2567 

 รวม 6,749,000  5,630,000      
บริษทัยอ่ย         
12. 1,000 ลำ้นบำท -         52,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน สิงหำคม 2557 กุมภำพนัธ์ 2562 

 รวม -         52,000      
 รวมทั้งหมด 6,749,000  5,682,000      
 หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี 
 

(1,982,000) 
  
(1,772,000) 

     

 สุทธิ 4,767,000  3,910,000      

* AMLR คือ อตัรำดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของสถำบนักำรเงินในประเทศไทยขนำดใหญ่ 4 แห่ง 
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ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร โดยบริษทัและบริษทัย่อย 
ตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ดูหมำยเหตุข้อ 28) และบริษทัตอ้งด ำรง
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ย กำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี ขอ้จ ำกดั
ในกำรก่อหน้ีระยะยำวเพิ่มเติม กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 
ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษทัย่อยสำมำรถด ำรงสัดส่วนต่ำงๆ ตำมท่ีระบุใน
สัญญำดงักล่ำว 

24. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
24.1 ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 164,485  142,332  -  - 

        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
กบัผลต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึน (15,478)  2,005  (73,909)  (142,425) 

รวม 149,007  144,337  (73,909)  (142,425) 

กำรกระทบยอดภำษีเงินไดแ้ละก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีคูณดว้ยอตัรำภำษีเงินได ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้        
- ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม - ยกเวน้ภำษีเงินได ้ 1,511  311,593  -  - 
- ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม - ยกเวน้ภำษีเงินไดใ้นอตัรำร้อยละ 50  
ของอตัรำภำษีเงินได ้

 
407,474 

  
- 

  
- 

  
- 

- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม 569,911  663,124  (311,842)  (708,631) 
รวมก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 978,896  974,717  (311,842)  (708,631) 

อตัรำภำษีตำมกฎหมำย (ร้อยละ)  20  20  20  20 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้        

- ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม - ยกเวน้ภำษีเงินไดใ้นอตัรำร้อยละ 50  
ของอตัรำภำษีเงินได ้

 
40,747 

  
- 

  
- 

  
- 

- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม 113,982  132,625  -  - 
รวมภำษีเงินได ้ 154,729  132,625  -  - 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถ 
 หกัเป็นค่ำใชจ่้ำยในทำงภำษี 15,066 

 
9,775 

  
- 

  
- 

 169,795  142,400  -  - 
รำยไดภ้ำษีเงินไดปี้ก่อน (5,310)  (68)  -  - 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (15,478)  2,005  (73,909)  (142,425) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 149,007  144,337  (73,909)  (142,425) 
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24.2 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 1,229  1,133  -  - 
ขำดทุนสะสมยกไป 4,039  5,244  -  - 
อ่ืน ๆ 3,203  557  -  - 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 8,471  6,934  -  - 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 
มีดงัน้ี 

2562 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2561 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2562 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
1,133 

  
96 

  
- 

  
1,229 

ขำดทุนสะสมยกไป 5,244  (1,205)  -  4,039 
อ่ืน ๆ 557  2,646  -  3,203 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 6,934  1,537  -  8,471 

2561 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2560 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2561 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
8,904  

 
(7,738)  

 
(33)  

 
1,133 

ขำดทุนสะสมยกไป 103,538  (98,294)  -  5,244 
ค่ำเส่ือมรำคำ (6,097)  6,097  -  - 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ 12,518  (12,518)  -  - 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ (66,070)  -  66,070  - 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 16,676  (16,676)  -  - 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม        
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (69,646)  69,646  -  - 
อ่ืน ๆ 13,391  (12,834)  -  557 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 13,214  (72,317)  66,037  6,934 
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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดท่ี้ยงัไม่ไดรั้บรู้ของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ 3 แห่ง ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 2562  2561 
รำยกำรดงัต่อไปน้ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี    

ผลแตกต่ำงชัว่ครำว (44,895)  (189,919) 
ขำดทุนสะสม 254,789  284,974 
 209,894  95,055 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 ผูบ้ริหำรของบริษทัประเมินว่ำจะไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีได้ทั้งจ  ำนวน เน่ืองจำกบริษทัย่อยจะมีก ำไรสุทธิทำงภำษีในอนำคต 
ไม่เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีดงักล่ำว โดยขำดทุนทำงภำษีจ ำนวน 
254.79 ลำ้นบำท ท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดด้งักล่ำวจะส้ินอำยใุนปี 2563 ถึง 2567  

24.3 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (49,270)  (36,367)  (13,115)  (10,088) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (11,598)  (22,981)  (10,003)  (18,179) 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  (359,029)  (328,630) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (57,567)  (58,115)  (25,103)  (25,714) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 544,843  545,493  194,858  194,858 
ขำดทุนสะสมยกไป (472,796)  (374,572)  (374,360)  (290,577) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 122,213  93,552  64,163  49,340 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 625,421  572,107  294,633  276,457 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยชี์วภำพ (458)  (1,631)  753  (406) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  482,573  482,573  482,573 
อ่ืน ๆ (52,464)  (36,623)  (30,131)  (12,538) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,130,897  1,163,436  225,239  317,096 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

2562 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2561 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2562 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (36,367)  (12,903)  -  (49,270) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (22,981)  11,383  -  (11,598) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
(58,115) 

 
 

548 
 

 
- 

 
 

(57,567) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 545,493  -  (650)  544,843 
ขำดทุนสะสมยกไป (374,572)  (98,224)  -  (472,796) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 93,552  28,661  -  122,213 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม        
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 572,107  53,314  -  625,421 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยชี์วภำพ (1,631)  1,173  -  (458) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  -  -  482,573 
อ่ืน ๆ (36,623)  2,107  (17,948)  (52,464) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,163,436  (13,941)  (18,598)  1,130,897 

2561 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2560 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2561 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (11,208)  (25,159)  -  (36,367) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (45,858)  22,877  -  (22,981) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
(43,187) 

 
 

(6,952) 
 

 
(7,976) 

 
 

(58,115) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 479,606  -  65,887  545,493 
ขำดทุนสะสมยกไป (164,820)  (209,752)  -  (374,572) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 68,483  25,069  -  93,552 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม        
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 444,607  127,500  -  572,107 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยชี์วภำพ (3,209)  1,578  -  (1,631) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  -  -  482,573 
อ่ืน ๆ (16,980)  (5,473)  (14,170)  (36,623) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,190,007  (70,312)  43,741  1,163,436 
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2562 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2561 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2562 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (10,088)  (3,027)  -  (13,115) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (18,179)  8,176  -  (10,003) 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (328,630)  (30,399)  -  (359,029) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
(25,714) 

 
611 

 
 

- 
 

 
(25,103) 

ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 194,858  -  -  194,858 
ขำดทุนสะสมยกไป (290,577)  (83,783)  -  (374,360) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 49,340  14,823  -  64,163 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 276,457  18,176  -  294,633 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยชี์วภำพ (406)  1,159  -  753 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  -  -  482,573 
อ่ืน ๆ (12,538)  355  (17,948)  (30,131) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 317,096  (73,909)  (17,948)  225,239 

2561 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2560 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2561 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (8,863)  (1,225)  -  (10,088) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (41,793)  23,614  -  (18,179) 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (230,144)  (98,486)  -  (328,630) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
(22,415) 

 
 

903 
 

 
(4,202) 

 
 

(25,714) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 194,858  -  -  194,858 
ขำดทุนสะสมยกไป (164,722)  (125,855)  -  (290,577) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 30,892  18,448  -  49,340 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 242,925  33,532  -  276,457 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยชี์วภำพ (1,211)  805  -  (406) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  -  -  482,573 
อ่ืน ๆ (4,208)  5,839  (14,169)  (12,538) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 477,892  (142,425)  (18,371)  317,096 

 



 
- 52 - 

 

 

25. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนและ
ตำมระเบียบกำรเกษียณอำยุพนักงำนของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงจดัเป็นโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้             
ท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตำมโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 15,252  15,049  7,157  6,378 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 8,382  6,868  3,438  2,730 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต -   11,492  -   4,649 

รวม 23,634  33,409  10,595  13,757 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนกังำนยกมำ  

 
298,846 

  
264,742 

  
128,569 

  
112,076 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 15,252  15,049  7,157  6,378 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 8,382  6,868  3,438  2,730 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต -   11,492  -   4,649 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัของภำระผกูพนั 

 
           - 

 
39,148 

  
           - 

 
21,009 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยระหวำ่งปี (26,656)  (38,453)  (13,647)  (18,273) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนกังำนยกไป 

 
295,824 

  
298,846 

  
125,517 

  
128,569 
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ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรประมำณกำรหน้ีสินไม่
หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
อตัรำคิดลด 2.14 - 3.46  2.14 - 3.46  2.45 - 2.87  2.45 - 2.87 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนำคต 5.00  5.00  5.00  5.00 
อตัรำส่วนของพนกังำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณอำย ุ 

(ข้ึนอยูก่บัช่วงอำยขุองพนกังำน) 
       

- พนกังำนรำยเดือน 5.00 - 35.00  5.00 - 35.00  8.00 - 14.00  8.00 - 14.00 
- พนกังำนรำยวนั 4.00 - 100.00  4.00 - 100.00  11.00 - 52.00  11.00 - 52.00 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัขำ้งตน้
ซ่ึงมีท ำให้มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีจ ำนวน
ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
2562  2561  2562  2561 

อตัรำคิดลด        
อตัรำคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5 0.93 - 62.96  1.09 - 130.86  62.96  130.86 
อตัรำคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 0.86 - 59.24  1.02 - 126.39  59.24  126.39 

        อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน        
อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 0.5 0.86 - 59.06  1.02 - 126.49  59.06  126.49 
อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 0.93 - 63.13  1.09 - 130.73  63.13  130.73 

        อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน        
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน - ลดลงร้อยละ 1 0.99 - 66.31  1.14 - 133.26  66.31  133.26 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 0.81 - 56.35  0.98 - 124.37  56.35  124.37 
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26. เงินปันผลจ่ำยและทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
26.1 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติใหจ่้ำยเงินปันผล ดงัน้ี 

อนุมตัโิดย จ ำนวนหุ้น เงนิปันผลจ่ำย เงนิปันผลจ่ำย วนัทีจ่่ำย 
 พนัล้ำนหุ้น ต่อหุ้น ล้ำนบำท เงนิปันผล 

  บำท   
คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 4.41 0.05 220.51 20 มีนำคม 2562 
     
คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2561 4.41 0.05 220.51 16 มีนำคม 2561 

26.2 ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึง             
ไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยขำดทุนสะสมยกมำ  
(ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองตำมกฎหมำย
ดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 ทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบริษทัมีจ ำนวนเงินเท่ำกบัร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

27. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร เป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัตำมมติของท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั ดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 8,958 9,137 

28. กำรจัดกำรส่วนทุน 
วตัถุประสงค์หลกัของบริษทัและบริษทัย่อยในกำรจดักำรส่วนทุนคือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถ       
ในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง กำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสม และกำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสิน
ท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกำรเงินรวมไม่ให้เกินขอ้ก ำหนดในกำรออกหุ้นกู ้(ดูหมำยเหตุขอ้ 21) 
และของสัญญำกูย้มืเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 23) 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 
 

 2562 2561 
หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 1.16 : 1.00 1.26 : 1.00 
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29. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม ไดแ้ก่ 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 1,251,767  1,359,786  505,185  509,771 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,204,713  1,264,327  488,556  440,611 
ค่ำธรรมเนียมน ำส่งกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 1,261,874  1,115,904  678,185  485,028 
ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 797,954  702,750  242,639  230,741 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 953,919  777,030  634,922  476,096 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 9,203,838  11,883,367  6,137,984  6,827,356 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 280,602  336,192  1,219,192  1,778,809 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิต 1,165,692  (1,128,169)  1,026,491  (996,086) 
ขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยชี์วภำพ 26,238  32,850  5,320  - 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  151,996  492,431 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น 61,646  4,002  -  - 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 15,597  -  80,113  - 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 151,293  141,959  64,224  58,121 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 710,332  727,643  637,980  620,338 
ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำนอ่ืน 996,985  979,058  568,489  576,716 

รวม 18,082,450  18,196,699  12,441,276  11,499,932 

30. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั
ของบริษทัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในระหวำ่งงวด ก ำไร (ขำดทุน) 
ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
2562 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ก ำไร 

ส ำหรับปี 
 จ ำนวนหุ้น  ก ำไร 

ต่อหุ้น 
 ขำดทุน 

ส ำหรับปี 
 จ ำนวนหุ้น  ขำดทุน 

ต่อหุ้น 
 พนับำท  พนัหุ้น  บำท  พนับำท  พนัหุ้น  บำท 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนและปรับลด           
ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั 821,581  4,410,233  0.186  (237,933)  4,410,233  (0.054) 

2561 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ก ำไร 

ส ำหรับปี 
 จ ำนวนหุ้น  ก ำไร 

ต่อหุ้น 
 ขำดทุน 

ส ำหรับปี 
 จ ำนวนหุ้น  ขำดทุน 

ต่อหุ้น 
 พนับำท  พนัหุ้น  บำท  พนับำท  พนัหุ้น  บำท 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนและปรับลด           
ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั 848,055  4,410,233  0.192  (566,206)  4,410,233  (0.128) 

 



 
- 56 - 

 

 

31. กำรเสนอข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงำนด ำเนินงำน 
บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ได้น ำเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำนตำมมุมมองผูบ้ริหำร 
โดยพิจำรณำจำกกำรบริหำรกำรจดักำรและโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทั
เป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน  

กลุ่มบริษทัจ ำแนกส่วนงำนตำมธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 
กลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำลให้แก่ผู ้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม 
ผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์เพื่อกำรส่งออก และบริษทัผูค้ำ้น ้ำตำลต่ำงประเทศ 

กลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำใหแ้ก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทัในกลุ่มบริษทั 

กลุ่มธุรกิจใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์
ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำประเภทอำคำรส ำนกังำนและกิจกำรรีสอร์ทเพื่อกำรพกัผ่อน ส ำหรับเป็นศูนยอ์บรมและ
สัมมนำ  

กลุ่มบริษทัจ ำแนกส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ออกเป็นกำรประกอบกำรในประเทศ และต่ำงประเทศ 
โดยต่ำงประเทศ ประกอบดว้ย สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และรำชอำณำจกัรกมัพูชำ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีรำยได้จำกลูกคำ้ภำยนอกรำยหน่ึงจำกธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ำเป็นจ ำนวนรวมประมำณ 1,061.85 ลำ้นบำท และ 995.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั จำกยอดรำยได้รวม
ของกลุ่มบริษทั 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั แสดงไดด้งัน้ี 
งบก ำไรขำดทุนรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 

หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย 
น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 

ธุรกิจผลิตและ 
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

ธุรกิจให้เช่ำ 
อสังหำริมทรัพย์ 

ธุรกิจอ่ืนๆ รำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 ไทย ต่ำงประเทศ ไทย ต่ำงประเทศ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย     
               
รำยไดจ้ำกกิจกำรอ่ืน 15,129 289 14,825 536 1,331 1,220 176 179 930 1,053 - - 17,855 17,813 
รำยไดจ้ำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,132 - 4,143 44 2,257 2,422 - - 1,589 1,387 (7,978) (7,996) - - 
รวม 19,261 289 18,968 580 3,588 3,642 176 179 2,519 2,440 (7,978) (7,996) 17,855 17,813 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 2,425 75 1,983 (82) 902 912 97 100 97 158 29 60 3,625 3,131 
รำยไดอ่ื้น             1,105 1,214 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย กำรบริหำรและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน             (3,142) (2,788) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (785) (51) (767) (94) (32) (59) (28) (22) - - 186 214 (710) (728) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม             101 145 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             (149) (144) 
ก ำไรสุทธิ             830 830 
บวก/(หัก)  ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม             (8) 18 
ก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่             822 848 
ดอกเบ้ียรับ 267 9 320 6 - - - - 1 1 (186) (214) 91 113 
ค่ำเส่ือมรำคำ (767) (32) (769) (69) (371) (343) - - (16) (17) - - (1,186) (1,198) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 

              

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  4,451 39 3,168 37 219 193 18 16 109 147 (3,549) (1,085) 1,287 2,476 
สินคำ้คงเหลือ  1,974 81 3,301 153 198 100 - - 523 536 (2) (1) 2,774 4,089 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  16,300 2,550 15,719 2,861 6,986 7,238 180 155 377 415 (524) (205) 25,869 26,183 
สินทรัพยส่์วนกลำง 16,953 221 19,245 211 155 21 4,563 4,224 2,545 209 (10,246) (11,116) 14,191 12,794 
สินทรัพยร์วม  39,678 2,891 41,433 3,262 7,558 7,552 4,761 4,395 3,554 1,307 (14,321) (12,407) 44,121 45,542 
หน้ีสินรวม 26,710 2,775 28,232 2,941 722 1,458 972 799 2,906 363 (8,985) (6,890) 25,100 26,903 



 
- 58 - 

 

 

32. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 นอกจำกหน้ีสินท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินแลว้ บริษทัและ
บริษทัยอ่ย ยงัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี 
32.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำขำยสินคำ้ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบส ำหรับงบกำรเงินรวม

จ ำนวน 3,217.40 ลำ้นบำท และ 3,012.90 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จ ำนวน 2,098.23 ลำ้นบำท และ 625.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

32.2 บริษทัและบริษทัย่อยสำมแห่งได้ออกเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้ำแก่ชำวไร่เพื่อรับซ้ือออ้ย โดยบริษทัและ
บริษทัย่อยยงัมิได้บนัทึกภำระหน้ีสินดงักล่ำว เน่ืองจำกเช็คยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระและยงัไม่ได้รับออ้ย 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 623.69 - 226.83 - 
ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 - 1,046.38 - 403.17 

32.3 บริษทัท ำสัญญำใหเ้ช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงกบับริษทัแห่งหน่ึง อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 1.29 ลำ้นบำท ซ่ึง
มีก ำหนดระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2566 เม่ือครบก ำหนดสำมำรถต่อ
อำยุสัญญำเช่ำไดส้ำมคร้ังๆ ละ 5 ปี โดยผูเ้ช่ำตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อบริษทัเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 90 วนั 
ก่อนครบก ำหนดสัญญำ 

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

จงัหวดัขอนแก่น ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญำเป็นระยะเวลำ 21 ปี นับตั้งแต่เดือนแรกท่ีมี                   
กำรขำยไฟฟ้ำ (เดือนธันวำคม 2549) ในปริมำณ 20 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดนัไฟฟ้ำ 115 กิโลโวลท ์ 
โดยในปีท่ี 2 จนถึงปีก่อนปีสุดท้ำย กฟผ. ตกลงท่ีจะซ้ือพลังงำนไฟฟ้ำในปริมำณไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 ของปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำตำมสัญญำ 

- 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 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นหนังสือค ้ำประกนักำรเสนอขำยไฟฟ้ำ เป็นจ ำนวนเงิน 
4.40 ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนำยน 2557 กฟผ. ไดต้กลงซ้ือปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำเพิ่มอีก 
8 เมกะวตัตร์วมเป็น 30 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต ์ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญำ 
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32.5 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เม่ือวนัท่ี 18 กนัยำยน 
2555 โดยตกลงซ้ือปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำ 2.12 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 22,000 โวลท ์ณ อ ำเภอวงัสะพุง 
จงัหวดัเลย ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกันในสัญญำ เป็นระยะเวลำ 5 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2555 
(บริษัทมีกำรขอเล่ือนกำรขำยพลังงำนไฟฟ้ำเป็นวนัท่ี 27 ธันวำคม 2557) โดยบริษัทย่อยต้องแจ้ง 
เป็นหนังสือต่อ กฟภ. เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดอำยุสัญญำเพื่อต่ออำยุสัญญำ 
ต่อไปอีกครำวละ 5 ปี  

32.6 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีภำระผกูพนัและวงเงินสินเช่ือ ดงัน้ี 
หน่วย : ล้ำน 

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

 
บำท - 1,969.00 - 

 
- 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 23,512.50 3,209.15 20,303.35  22,967.00 5,116.47 17,850.53 
เงินกูย้มืระยะสั้น ดอลลำร์สหรัฐ 20.50  - 20.50  43.50  - 43.50 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 2,910.00 1,680.00 1,230.00  2,766.00 1,734.00 1,032.00 
เงินกูย้มืระยะยำว บำท 6,749.00 6,749.00 -  5,682.00 5,682.00 - 

 
 

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

 
บำท - 1,904.20 - 

 
- 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 13,353.00 2,475.00 10,878.00  11,507.00 3,856.00 7,651.00 
เงินกูย้มืระยะสั้น ดอลลำร์สหรัฐ 0.50 - 0.50  3.50 - 3.50 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 2,910.00   1,680.00 1,230.00  2,766.00   1,734.00 1,032.00 
เงินกูย้มืระยะยำว บำท 6,749.00 6,749.00 -  5,630.00 5,630.00 - 
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วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวขำ้งตน้บำงส่วนค ้ำประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยค ้ำประกนัระหวำ่งกนั  
นอกจำกน้ีบำงวงเงินหำกมีกำรเบิกใช้ บริษทัและบริษทัย่อยจะต้องน ำสินค้ำบำงส่วนเข้ำร่วม          
ค ้ำประกนัดว้ย อย่ำงไรก็ตำม บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีกำรใช้วงเงินดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 
2562 และ 2561 

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ส ำหรับภำระผูกพนัหน้ีสิน      
ท่ีอำจเกิดข้ึนและวงเงินสินเช่ือขำ้งตน้ โดยบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย             
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและบริษทัตอ้งด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อย กำรด ำรงอตัรำส่วน
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี ขอ้จ ำกดัในกำรก่อหน้ีระยะยำวเพิ่มเติม กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
ขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

32.7 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัคงเหลือตำมสัญญำต่ำงๆ มีดงัน้ี  
หน่วย : ล้ำน 

 งบกำรเงนิรวม 
  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 
 สกลุเงนิ มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนั

คงเหลือ 
ตำมสัญญำ 

 มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนั
คงเหลือ 

ตำมสัญญำ 
สญัญำก่อสร้ำงและจำ้งเหมำ บำท 868.25 98.11  1,002.07 187.54 
สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บำท 281.72 22.83  500.68 51.26 
 ดอลลำร์สหรัฐ 0.56 -  0.56 - 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงนิรวม 
  ภำระผูกพนัคงเหลือตำมสัญญำ 
  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 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 4.59 5.28  0.14 0.55 4.64 5.33 
สญัญำเช่ำ บำท 11.79 19.15 - 30.94  14.53 22.45 - 36.98 

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

คงเหลือ 
ตำมสัญญำ 

 มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนั
คงเหลือ 

ตำมสัญญำ 
สญัญำก่อสร้ำงและจำ้งเหมำ บำท 634.74 76.15  718.12 148.81 
สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บำท 281.72 22.83  497.69 49.46 

หน่วย : ล้ำน 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ภำระผูกพนัคงเหลือตำมสัญญำ 
  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 
 สกลุเงนิ ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม  ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
สญัญำเช่ำ บำท 4.14 4.55 8.69  7.01 8.01 15.02 
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32.8 สัญญำอ่ืนท่ีส ำคญั 
32.8.1 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้รับสัมปทำนประกอบกิจกำรไฟฟ้ำจำกกระทรวงพลังงำน  

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2548 ในเขตพื้นท่ี 43 หมู่ 10 ต  ำบลน ้ ำพอง อ ำเภอน ้ ำพอง จงัหวดัขอนแก่น 
โดยมีก ำหนดอำยุ 21 ปี อยำ่งไรก็ตำม เม่ือพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน 
พ .ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ  บริษัทย่อยดังกล่ำวได้รับใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ ำจำก
คณะกรรมกำรก ำกับกิจกรรมพลังงำน ซ่ึงมีอำยุใบอนุญำต 19 ปี ส้ินสุดเดือนธันวำคม 
2571 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่ำวตอ้งปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน 
พ.ศ. 2550 และเง่ือนไขประกอบใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำ 

32.8.2 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2549 บริษัท น ้ ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ท ำ
สัญญำพฒันำพื้นท่ีในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวกบัรัฐบำลของประเทศดงักล่ำว 
เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนักงำนของบริษทัย่อย อำคำรโรงงำน ถนน และพื้นท่ีปลูกออ้ย 
รวม 10,000 เฮกตำร์ โดยมีก ำหนดระยะเวลำ 40 ปี และสำมำรถต่อสัญญำได้อีก 20 ปี 
หำกไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคู่สัญญำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อย
ไดใ้ช้พื้นที่แลว้ จ ำนวน 5,053.45 เฮกตำร์และจ ำนวน 5,053.61 เฮกตำร์ ตำมล ำดบั 
โดยมีอตัรำค่ำเช่ำตำมสัญญำ 

32.8.3 Koh Kong Plantation Company Limited แ ล ะ  Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
(บริษทัยอ่ย) ไดเ้ขำ้ร่วมลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจ (MOU) กบัรัฐบำลของประเทศกมัพูชำ
เม่ือวนัท่ี 2 สิงหำคม 2549 เพื่อก่อตั้ งโรงงำนน ้ ำตำลพร้อมทั้ งได้รับสัมปทำนพื้นท่ี
เพำะปลูกออ้ยในจงัหวดัเกำะกง ประเทศกมัพูชำ จ ำนวน 18,057 เฮกตำร์ อำยุสัมปทำน 
90 ปี โดยไม่มีค่ำเช่ำใน 5 ปีแรก และหลงัจำกนั้นคิดค่ำเช่ำในอตัรำ 5 ดอลลำร์สหรัฐต่อ
เฮกตำร์ต่อปี และปรับค่ำเช่ำเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ทุกๆ ปี และต่อมำเม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2559 
ทำงรัฐบำลของประเทศกมัพูชำไดแ้กไ้ขอำยสุัมปทำนใหม่คงเหลือ 50 ปี ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 
2562 และ 2561 บริษัทย่อยได้ใช้พื้นท่ีแล้วจ ำนวน 9,398.69 เฮกตำร์ เท่ำกันทั้ งสองปี 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ของบริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินสัมปทำน เม่ือครบก ำหนดสัญญำ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่ำ (ดูหมำยเหตุขอ้ 17) 
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32.8.4 บริษทัยอ่ยในประเทศกมัพูชำแห่งหน่ึงท ำสัญญำเช่ำท่ีดินระยะยำว 2 ฉบบั กบับุคคลภำยนอก 
เพื่อสร้ำงท่ำเรือและท่ีดินรอกำรพฒันำในวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2550 และวนัท่ี 21 พฤษภำคม2550 
ตำมล ำดบั ระยะเวลำ 90 ปี เท่ำกนัทั้งสองสัญญำ โดยบริษทัย่อยได้จ่ำยเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ำไป
แล้วทั้ งจ  ำนวน 0.48 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 มีคงเหลือ                  
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้จ ำนวน 0.41 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ  และจ ำนวน 0.42 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 
ตำมล ำดบั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

33. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียอตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศในตลำด อัตรำกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสินค้ำท่ีเก่ียวเน่ือง และจำกกำรท่ีคู่สัญญำ             
ไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยพิจำรณำใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมเพื่อป้องกนั
ควำมเส่ียงดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำมบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบำยท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน           
เพื่อกำรเก็งก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด
ในอนำคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อย อยำ่งไรก็ตำม 
กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียโดยใช้วิธีกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรจดัสรรเงินกู้ยืมท่ีเป็นอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีและลอยตวัให้เหมำะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีรำยละเอียด
ส่วนใหญ่ ดงัน้ี  

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2562 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

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

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  94,616  94,616 
เงินฝำกธนำคำรแบบประจ ำ 260  -  -  -  260 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 254,880  131,845  12,345  317  399,387 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 622,104  171  -  46,781  669,056 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 1,333  1,333  -  -  2,666 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -  -  6,729  -  6,729 
รวม 878,577  133,349  19,074  141,714  1,172,714 
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หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2562 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

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

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 4,880,138  -  -  -  4,880,138 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,400  -  -  -  3,400 
หุ้นกูร้ะยะยำว 3,499,449  4,346,166  2,647,985  -  10,493,600 
เงินกูย้มืระยะยำว 1,982,000  4,767,000  -  -  6,749,000 
รวม 10,364,987  9,113,166  2,647,985  -  22,126,138 

 
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 

          
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 
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนของบริษทัและบริษทัย่อย ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรขำยสินคำ้ และกำรน ำเขำ้
เคร่ืองจกัร เน่ืองจำกรำยกำรทำงธุรกิจเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม บริษทัและบริษทัยอ่ย 
มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงไม่ไดมี้กำรท ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียง
จำกอตัรำแลกเปล่ียนดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
สกลุเงนิ สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 

ดอลลำร์สหรัฐ 82.22 25.13 10.88 2.19 86.63 - 32.81 - 
เยน - 4.34 - 3.08 - - - - 
เรียล 180.52 291.85 815.01 56.25 - - - - 
กีบ 189.14 109.75 130.18 1,938.77 - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำและสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำแลกเปล่ียนกบัธนำคำรพำณิชย ์เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนในกำรรับและจ่ำยช ำระหน้ีสินในรูปเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยยงัไม่ได้
บนัทึกหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเปิดสถำนะไว ้
มีวนัครบก ำหนดอยูร่ะหวำ่ง 1 ปี โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 
สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิที่ท ำสัญญำ สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิที่ได้ตำมสัญญำ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561  2562 2561 2562 2561 

ดอลลำร์สหรัฐ - 20.86 - - บำท - 683.78 - - 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 
มูลค่ำยติุธรรมสุทธิตำมสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 3.78 - - 
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ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลทรำยและรำคำออ้ย 
อุตสำหกรรมออ้ยและน ้ ำตำลทรำยในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่ำงเกษตรกรชำวไร่ออ้ย
และโรงงำนน ้ ำตำล รำคำขำยน ้ ำตำลโควตำ ข. และอตัรำแลกเปล่ียนท่ีบริษทั ออ้ยและน ้ ำตำลไทย จ ำกดั (อนท.) 
ขำยได้จริงมีผลอย่ำงมำกต่อกำรค ำนวณรำคำออ้ย ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของกำรผลิตน ้ ำตำลทรำย ดงันั้น 
เพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของก ำไรขั้นตน้ บริษทัและบริษทัย่อยจึงมีกระบวนกำร
ป้องกนัควำมเส่ียง โดยจดัท ำสัญญำซ้ือ - ขำยหรือแลกเปลี่ยนสินคำ้เกษตร (“Commodity Swap”) 
อำยุสัญญำไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงเม่ือมีกำรปิดสถำนะของสัญญำหรือเม่ือสัญญำส้ินสุดลงตำมอำยุ บริษทัจะรับรู้
รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนในงบก ำไรขำดทุน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรรับรู้รำยกำรในงบกำรเงิน ดงัน้ี 
หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ก ำไรจำกสญัญำซ้ือ - ขำยหรือแลกเปล่ียนสินคำ้เกษตร 121.49 23.52 121.49 16.64 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสัญญำซ้ือ - ขำยหรือแลกเปล่ียนสินคำ้เกษตรคงเหลือท่ีเปิดสถำนะไว ้ณ วนัท่ี 
31 ตุลำคม ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 
 สกลุเงนิ งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2562 2561 

มูลค่ำยติุธรรมสุทธิตำมสญัญำซ้ือ-ขำยหรือแลกเปล่ียน   
 สินคำ้เกษตร 

 
ดอลลำร์สหรัฐ 1.66 0.20 

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

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้ น 
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย และหน้ีสินหมุนเวียน มีมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชี เน่ืองจำก
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น  

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู ้ยืมระยะยำวที่มีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัมีมูลค่ำใกล้เคียงกบัมูลค่ำตำมบญัชี 
ส่วนเงินกู้ยืมระยำวท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีมีมูลค่ำยุติธรรมใกล้เคียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีเน่ืองจำกอตัรำ
ดอกเบ้ียเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีสถำบนักำรเงินท่ีกลุ่มบริษทัใช้บริกำรเสนออตัรำดอกเบ้ีย
ของเงินกู้ยืมท่ีมีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนใกล้เคียงกับเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษทัในอตัรำท่ีใกล้เคียงกับ 
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีท่ีระบุไวต้ำมสัญญำเงินกู ้

รำยกำรท่ีเปิดเผยตำมตำรำงต่อไปน้ี พิจำรณำว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีมูลค่ำแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรม  

 งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ล ำดบัช้ัน 
มูลค่ำยุติธรรม 

กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท   
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
หุน้กูร้ะยะยำว 10,494 10,667 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 
ซ่ึงคิดลดด้วยอตัรำท่ีสะทอ้นควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือของคู่สัญญำต่ำงๆ ซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 และ
สัญญำแลกเปล่ียนสินคำ้เกษตร (Commodity Swap) ประเมินมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบและ
น ้ ำตำลทรำยขำวจำก The Exchange and Bloomberg ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนเสมือนว่ำบริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดปิ้ดสถำนะสัญญำเหล่ำนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 2 
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34. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษทัและบริษทัย่อย 10 แห่ง และพนกังำนของบริษทัดงักล่ำวไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561
กลุ่มบริษทัและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 2 - 15 และอตัรำร้อยละ 3 - 5 
ของเงินเดือน ตำมล ำดบั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนกรุงศรี จ  ำกดั และจะ
จ่ำยให้แก่พนักงำน เม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริษทั ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวน 32.29 ลำ้นบำท และ 
32.07 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในงบกำรเงินรวม และบริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวน 14.59 ลำ้นบำท และ 
14.63 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

35. สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 3 ฉบบั จำกคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ 
ท่ีไดรั้บรวมถึงกำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรส ำหรับปีท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำร
ส่งเสริม โดยมีก ำหนด 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 

บัตรส่งเสริม 
เลขท่ี 

มำตรำที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ ประเภทกิจกำรที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรำยได้ วันหมดอำยุ 

     
1432(2)/2552 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3)  

31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3) 
24 มิ.ย. 2552 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ ำ และน ้ ำเพื่ออุตสำหกรรม 30 พ.ย. 2553 29 พ.ย. 2561 

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

15 มี.ค. 2556 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ ำ และน ้ ำเพื่ออุตสำหกรรม 21 ม.ค. 2557 20 ม.ค. 2565 

61-0170-1-00-1-0 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4) และ 34  12 ก.พ. 2561 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ ำ และน ้ ำเพื่ออุตสำหกรรม ยงัไม่มีรำยได ้

นอกจำกน้ีตำมบตัรส่งเสริมเลขที่ 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษทัยอ่ยไดสิ้ทธิในกำรลดหยอ่น
ภำษีเงินไดใ้นอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติ มีก ำหนดเวลำ 5 ปีนบัจำกวนัท่ีกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้
หมดอำยุ และตำมบตัรส่งเสริมทุกฉบบั บริษทัย่อยไดรั้บสิทธ์ิยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรท่ี
ไดรั้บอนุมติั และผูถื้อหุ้นจะไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมตลอด
ระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้
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36. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำบัญชี 
ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษทั เขำ้ท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยที่ดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้ำง เคร่ืองจกัรซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 400 ลำ้นบำท โดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำวสำมำรถซ้ือทรัพยสิ์นภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท ำสัญญำ ในระหวำ่งท่ียงัไม่เขำ้ซ้ือสินทรัพย ์บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำว
สำมำรถเขำ้ใชง้ำนสินทรัพยด์งักล่ำวไดโ้ดยช ำระค่ำตอบแทนเป็นรำยปี ปีละ 20 ลำ้นบำท 

37. การอนุมตัิงบการเงิน 
งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2562 


