
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 
และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 เมษายน 2564 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได ้                      
ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้ นข้าพเจ้าจึงไม่อาจ                   
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 

 วมิลพร  บุณยษัเฐียร 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 
วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 เมษายน 31 ตุลาคม 30 เมษายน 31 ตุลาคม

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.3 132,487       137,729       21,920         11,686         

เงินลงทุนชัว่คราว 2.5.1 - 264              - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 1,028,615    1,202,631    507,090       747,434       

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุนหมุนเวียน 7 19,337         19,999         - -

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 8 469,218       785,834       1,924,454    2,491,131    

สินคา้คงเหลือ 7,517,078    2,049,298    3,864,816    1,120,819    

สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน 9 30,312         41,680         281              4,684           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 266              - - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 39,438         36,209         2,717           13,228         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 9,236,751    4,273,644    6,321,278    4,388,982    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 2.5.1 - 149,565       - 149,565       

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 164,213       - 156,977       -

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 4,427,172    4,273,201    3,380,459    3,380,459    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 4,573,347    4,572,347    

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2.5.1 - 7,551           - 327              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 12 110,924       116,927       14,816         17,128         

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุนไม่หมุนเวียน 7 351,582       360,601       - -

เงินให้กูย้มืระยะยาว 102,401       144,347       1,780,991    2,059,173    

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 5,774,845    5,774,845    1,811,802    1,811,802    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 25,251,696  25,890,582  9,148,036    9,474,702    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 41,622         - 299,395       -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 33,630         37,359         26,412         29,310         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20.2 1,042           1,014           - 374              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 92,936         91,919         65,862         64,388         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 36,352,063  36,847,911  21,258,097  21,559,575  

รวมสินทรัพย์ 45,588,814  41,121,555  27,579,375  25,948,557  

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 เมษายน 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 เมษายน 31 ตุลาคม 30 เมษายน 31 ตุลาคม

2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10,571,315 6,912,515   6,845,000   4,901,000   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 828,541      1,191,331   311,554      784,475      

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 - 1,349,772   - 1,349,772   

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 1,739,240   1,867,000   1,682,000   1,867,000   

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 10,515        - 36,835        -

เงินกูย้มืระยะสั้น 7,100          7,100          237,100      545,500      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,090        8,231          - -

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่าย 16 1,125,261   - 694,858      -

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 72,310        - 72,310        -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 64,023        51,945        18,882        18,319        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 14,435,395 11,387,894 9,898,539   9,466,066   

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หุน้กูร้ะยะยาว 17 5,647,006   5,646,225   5,647,006   5,646,225   

เงินกูย้มืระยะยาว 18 3,986,760   2,985,000   3,644,000   2,985,000   

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19 17,340        - 266,317      -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20.3 1,276,378   1,210,254   29,695        -

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 265,657      260,620      111,179      109,263      

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 77,255        85,670        26,108        28,648        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 11,270,396 10,187,769 9,724,305   8,769,136   

รวมหนีสิ้น 25,705,791 21,575,663 19,622,844 18,235,202 

หน่วย : พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 เมษายน 2564

งบการเงนิรวม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 เมษายน 31 ตุลาคม 30 เมษายน 31 ตุลาคม

2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั  4,410,232,619 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ช าระครบแลว้ 2,205,116   2,205,116   2,205,116   2,205,116   

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,946,439   2,946,439   2,946,439   2,946,439   

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,867,318 11,456,284 1,925,064   1,629,707   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,118,858   2,198,504   659,400      711,581      

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 19,358,243 19,026,855 7,956,531   7,713,355   

524,780      519,037      - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 19,883,023 19,545,892 7,956,531   7,713,355   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 45,588,814 41,121,555 27,579,375 25,948,557 

-                  -                  

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

ณ วนัที ่30 เมษายน 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 2,235,481   3,370,771   1,113,031   1,685,199   

รายไดจ้ากการให้บริการ 38,027        49,665        8,366          33,813        

2,273,508   3,420,436   1,121,397   1,719,012   

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ

ตน้ทุนขาย (1,837,576)  (3,037,856)  (1,004,768)  (1,696,667)  

ตน้ทุนการให้บริการ (13,102)       (17,270)       (7,383)         (25,798)       

(1,850,678)  (3,055,126)  (1,012,151)  (1,722,465)  

ก าไรขั้นตน้ 422,830      365,310      109,246      (3,453)         

รายไดอ่ื้น 23,694        18,646        447,423      516,741      

เงินน าส่งเขา้กองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย (37,672)       (336,741)     (19,053)       (194,160)     

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (51,804)       (165,933)     (23,452)       (61,158)       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (147,463)     (149,758)     (57,514)       (68,131)       

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 4,444          (5,940)         37,083        31,197        

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 214,029      (274,416)     493,733      221,036      

รายไดท้างการเงิน 27,751        23,306        31,614        39,837        

ตน้ทุนทางการเงิน (105,405)     (129,791)     (100,879)     (117,963)     

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 95,192        104,015      - -

ผลขาดทุนส าหรับการป้องกนัความเส่ียงของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ (46,116)       (505,771)     (46,116)       (280,929)     

185,451      (782,657)     378,352      (138,019)     

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (83,370)       172,449      (52,984)       125,899      

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด  102,081      (610,208)     325,368      (12,120)       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 102,473      (586,715)     325,368      (12,120)       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (392)            (23,493)       -        -        

102,081      (610,208)     325,368      (12,120)       

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 23

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.023          (0.133)         0.074          (0.003)         

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษายน 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงนิรวม

หน่วย : พนับาท



2564 2563 2564 2563

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 102,081  (610,208) 325,368  (12,120)   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน: 

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 31,805    57,463    -      -      

ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (47,833)   -      (47,833)   -      

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8,816      (40,304)   8,816      (40,304)   

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (7,212)     17,159    (39,017)   (40,304)   

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (176)        -      -      -      

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (176)        -      -      -      

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (7,388)     17,159    (39,017)   (40,304)   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 94,693    (593,049) 286,351  (52,424)   

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 90,677    (572,115) 286,351  (52,424)   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,016      (20,934)   -      -      

94,693    (593,049) 286,351  (52,424)   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

บริษทั น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษำยน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หน่วย : พนับำท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 3,948,395    6,313,673    2,099,207    3,436,554    

รายไดจ้ากการให้บริการ 79,595         106,112       14,738         101,776       

4,027,990    6,419,785    2,113,945    3,538,330    

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ

ตน้ทุนขาย (3,171,700)  (5,382,883)  (1,898,200)  (3,321,771)  

ตน้ทุนการให้บริการ (24,817)       (36,824)       (10,819)       (73,931)       

(3,196,517)  (5,419,707)  (1,909,019)  (3,395,702)  

ก าไรขั้นตน้ 831,473       1,000,078    204,926       142,628       

รายไดอ่ื้น 87,833         156,778       483,049       541,853       

เงินน าส่งเขา้กองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย (37,672)       (336,741)     (19,053)       (194,160)     

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (84,578)       (295,460)     (37,237)       (158,618)     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (295,961)     (548,639)     (119,150)     (231,547)     

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ (97)              20,480         5,072           76,998         

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 500,998       (3,504)         517,607       177,154       

รายไดท้างการเงิน 60,174         52,909         68,435         96,028         

ตน้ทุนทางการเงิน (207,397)     (271,929)     (201,455)     (257,299)     

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 214,191       176,759       - -

ผลขาดทุนส าหรับการป้องกนัความเส่ียงของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ (46,116)       (505,771)     (46,116)       (280,929)     

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 521,850       (551,536)     338,471       (265,046)     

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 20.1 (102,861)     148,148       (43,114)       150,923       

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด  418,989       (403,388)     295,357       (114,123)     

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 411,034       (374,756)     295,357       (114,123)     

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 7,955           (28,632)       -        -        

418,989       (403,388)     295,357       (114,123)     

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 23

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.093           (0.085)         0.067           (0.026)         

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



2564 2563 2564 2563

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 418,989    (403,388)   295,357    (114,123)   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน: 

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (19,981)     108,834    -        -        

ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (55,628)     -        (55,628)     -        

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,667        (69,272)     5,667        (69,272)     

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (69,942)     39,562      (49,961)     (69,272)     

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

ผลก าไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ - สุทธิจากภาษีเงินได้ -        339           -        -        

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (9,175)       -        -        -        

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (9,175)       339           -        -        

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (79,117)     39,901      (49,961)     (69,272)     

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 339,872    (363,487)   245,396    (183,395)   

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 333,608    (343,172)   245,396    (183,395)   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 6,264        (20,315)     -        -        

339,872    (363,487)   245,396    (183,395)   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

บริษทั น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษำยน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับำท

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ รวม

ส่วนเกนิ รวม ส่วนของ

มูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้จัดสรร ผลขาดทุนจาก รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น

สามญั ผลขาดทุน ผลก าไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งขาดทุน การปรับโครงสร้าง องค์ประกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น

จากการ จากการวดัมูลค่า เบ็ดเสร็จอ่ืน ภายในกจิการ ของส่วนของ บริษทัใหญ่

ป้องกนัความเส่ียง สินทรัพย์ทางการเงนิ ของบริษทัร่วม ภายใต้การ ผู้ถือหุ้น

กระแสเงนิสด ทีใ่ช้วธีิส่วนได้เสีย ควบคุมเดียวกนั บริษทัย่อย

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษายน 2563

ยอดยกมาตน้งวด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 2,205,116    2,946,439   220,512     11,785,942    (169,685) -                 (106,190) 2,098,377      -                 (263,276) (111,494) 1,447,732           18,605,741   415,526     19,021,267  

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

- จ่ายเงินปันผล -           -          -        (220,511) -            -                 -                    -             -                 -               -           -                      (220,511) (521) (221,032)

- ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -           -          -        (373,219) 100,550        -                 (69,272) (1,231) -                 -               -           30,047                (343,172) (20,315) (363,487)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่30 เมษายน 2563 2,205,116    2,946,439   220,512     11,192,212    (69,135) -                 (175,462) 2,097,146      -                 (263,276) (111,494) 1,477,779           18,042,058   394,690     18,436,748  

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษายน 2564

ยอดยกมาตน้งวด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 - ก่อนการปรับปรุง 2,205,116    2,946,439   220,512     11,456,284    (119,710) -                 (160,348) 2,948,094      -                 (263,276) (206,256) 2,198,504           19,026,855   519,037     19,545,892  

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาใช้คร้ังแรก  2.5.1 -           -          -        -             -            (2,220) -                    -             -                 -               -           (2,220) (2,220) -         (2,220)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 - หลงัผลกระทบจากการใช้

มาตรฐานใหม่ 2,205,116    2,946,439   220,512     11,456,284    (119,710) (2,220) (160,348) 2,948,094      -                 (263,276) (206,256) 2,196,284           19,024,635   519,037     19,543,672  

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

- จ่ายเงินปันผล -           -          -        -             -            -                 -                    -             -                 -               -           -                  -            (521) (521)

- ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -           -          -        411,034         (18,290) (55,628) 5,667                     -             (9,175) -               -           (77,426) 333,608        6,264         339,872        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 2,205,116    2,946,439   220,512     11,867,318    (138,000) (57,848) (154,681) 2,948,094      (9,175) (263,276) (206,256) 2,118,858           19,358,243   524,780     19,883,023  

0 0 0 -                

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

งบการเงนิ

ควบคุมทุนส ารอง ผลต่างของ ผลก าไร (ขาดทุน) การเปลี่ยนแปลง

จากการแปลงค่า สินทรัพย์ ถือหุ้นใน

ทีไ่ม่มี

และช าระแล้ว จัดสรรแล้ว ผลขาดทุนจาก อ านาจ

ตามกฎหมาย อตัราแลกเปลี่ยน จากการตีราคา สัดส่วนการ

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 เมษายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ ส่วนได้เสีย

ทุนทีอ่อก ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ ส่วนเกนิ รวม

มูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้จัดสรร รวม ส่วนของ

สามัญ ผลขาดทุน ผลก าไร (ขาดทุน) ผลก าไร องค์ประกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น

จากการ จากการวดัมูลค่า จากการตีราคา ของส่วนของ

ป้องกนัความเส่ียง สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

กระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน 2563

ยอดยกมาตน้งวด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 2,205,116      2,946,439      220,512         2,292,104      -               (106,190) 779,434         673,244                8,337,415    

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

- จ่ายเงินปันผล -         -         -         (220,511) -               -                  -         -               (220,511)

- ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -         -         -         (114,123) -               (69,272) -         (69,272) (183,395)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 เมษายน 2563 2,205,116      2,946,439      220,512         1,957,470      -               (175,462) 779,434         603,972                7,933,509

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน 2564

ยอดยกมาตน้งวด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 2,205,116      2,946,439      220,512         1,629,707      -               (160,348) 871,929         711,581                7,713,355    

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาใชค้ร้ังแรก  2.5.1 -         -         -         -         (2,220) -                  -         (2,220) (2,220)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 - หลงัผลกระทบจากการใชม้าตรฐานใหม่ 2,205,116      2,946,439      220,512         1,629,707      (2,220) (160,348) 871,929         709,361                7,711,135    

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -         -         -         295,357         (55,628) 5,667                      -         (49,961) 245,396       

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 เมษายน 2564 2,205,116      2,946,439      220,512         1,925,064      (57,848) (154,681) 871,929         659,400                7,956,531

-                 -                       0

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้วและช าระแล้ว

ทุนที่ออก

ทุนส ารอง

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

ตามกฎหมาย

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

ก าไรสะสม



หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

521,850      (551,536)     338,471      (265,046)     

รายไดเ้งินปันผล - (5,266)         (432,049)     (495,516)     

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน/หน้ีสงสยัจะสูญ 

9,821          (11,223)       (2,998)         (72)              

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (214,190)     (176,759)     - -

(12)              (11)              - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 8,137          7,026          3,213          2,977          

(ก าไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (2,225)         4,224          365             265             

(56,253)       133,276      (60,119)       (189,292)     

740,852      753,938      337,987      276,688      

15,576        (76,469)       12,329        330             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ - 490             - -

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 2,500          - -

128             (38)              28,856        (62,902)       

ดอกเบ้ียรับ (60,174)       (52,909)       (68,435)       (96,028)       

207,397      271,929      201,455      257,299      

1,170,907   299,172      359,075      (571,297)     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (22,336)       230,257      172,809      1,585,047   

สินคา้คงเหลือ (5,411,527)  (3,461,185)  (2,683,878)  (1,254,765)  

สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน 13,593        (9,198)         4,038          (223)            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (21,143)       (12,805)       12,596        9,482          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,984          165,044      5,310          68,651        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,182          (16,474)       (1,474)         (11,174)       

(114,022)     (189,822)     (351,539)     (540,385)     

1,125,261   1,464,767   694,858      732,444      

12,078        (4,477)         563             (31,918)       

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (3,100)         (6,160)         (1,297)         (5,715)         

(8,415)         (4,750)         (2,541)         (4,066)         

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงาน (3,242,538)  (1,545,631)  (1,791,480)  (23,919)       

จ่ายดอกเบ้ีย (204,388)     (304,307)     (187,965)     (290,129)     
จ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (17,905)       (91,397)       (2,085)         (5,841)         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (3,464,831)  (1,941,335)  (1,981,530)  (319,889)     

งบกระแสเงนิสด

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : พนับาท

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษายน 2564

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้

ปรับปรุงดว้ย:

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ขาดทุนจากการลดมูลค่าและเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั)

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (โอนกลบั)

ส่วนเกินมูลค่าพนัธบตัรตดัจ าหน่าย (เพ่ิมข้ึน)

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่าย

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ดอกเบ้ียจ่าย

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง



หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน/เงินลงทุนชัว่คราว (2)                (4)                - -

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืนลดลง - - 437,476      1,141,452   

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชาวไร่ลดลง 325,768      189,260      206,102      40,552        

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (1,000)         -

ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยลดลง 22,195        66,639        5,450          29,988        
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (2,167)         1,333          167,000      1,333          
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 44,974        45,828        58,521        95,042        
เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการอ่ืน 5,500          9,852          386,505      490,852      

เงินสดรับจากลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 19,350        20,000        - -

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (152,907)     (283,088)     (8,875)         (124,235)     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14,904        10,940        10,687        787             

เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - (8,154)         - -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 1,300          - -

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (1,552)         - - -

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (236)            (241)            (215)            (100)            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 100             - -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 275,827      53,765        1,261,651   1,675,671   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 4.2 3,658,800   4,630,595   1,944,000   3,273,000   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน (ลดลง) เพ่ิมข้ึน 4.2 - 500             (308,400)     114,300      

เงินสดจ่ายคืนหุน้กูร้ะยะยาว 4.2 (1,350,000)  (3,000,000)  (1,350,000)  (3,000,000)  

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 4.2 1,900,000   - 1,600,000   -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 4.2 (1,026,000)  (1,041,000)  (1,126,000)  (1,041,000)  

เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า 4.2 (6,268)         - (29,487)       -

เงินสดจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ - (220,511)     - (220,511)     

เงินสดจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุน้ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (521)            (521)            - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 3,176,011   369,063      730,113      (874,211)     

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 7,751          139             - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพ่ิมข้ึนสุทธิ (5,242)         (1,518,368)  10,234        481,571      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 137,729      2,430,387   11,686        34,007        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 4.3 132,487      912,019      21,920        515,578      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษายน 2564

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 

 

บริษทั น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษำยน 2564 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

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

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

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

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

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึน
อย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ 
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ 
อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัจะติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวอย่ำงต่อเน่ือง
และจะประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจจะ
เกิดข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกจิกำร 
2.1 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนในสกุลเงินบำท

และตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล” และวิธีปฏิบัติ
ทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็น
แบบยอ่ และมีกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์

2.2 ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรำกฎในงวดส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 เมษำยน 2564 ไม่เป็นขอ้บ่งช้ีและไม่ใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรด ำเนินงำนของทั้งปี 

2.3 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 
ซ่ึงน ำมำแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดม้ำจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.4 งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”)      
และไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท อัตรำของกำรถือหุ้น จัดตั้งขึน้ ประเภทกิจกำร 
 ณ วันท่ี  

30 เมษำยน 
ณ วันท่ี  

31 ตุลำคม 
ในประเทศ  

 2564 
ร้อยละ 

2563 
ร้อยละ 

  

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

100.00 100.00 ไทย ซ้ือมำขำยไปน ้ ำตำลทรำยในประเทศ และด ำเนินกิจกำร
ทำงกำรเกษตร 

บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ำกดั 100.00 100.00 ไทย บริกำรขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ 
บริษทั คุณชวน จ ำกดั**** 99.97 - ไทย ธุรกิจวสิำหกิจเพื่อสังคม 
บริษทั น ้ ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั 98.00 98.00 ลำว ด ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย

และกำกน ้ ำตำล 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.*** 88.02 88.02 กมัพูชำ ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย และกำกน ้ ำตำล 
Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซ้ือมำขำยไปและบริกำรให้ค  ำปรึกษำ 
     

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

เพื่อกำรพักผ่อน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมสัมมนำและ
อำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ 

     
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยออ้มผำ่น 
  Wynn In Trading Co., Ltd. 

  

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

* บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผ่ำนบริษทั โรงงำนน ้ ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั บริษทั น ้ ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั และบริษทั น ้ ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี จ ำกดั 
** บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผ่ำนบริษทั น ้ ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 
*** บริษัทย่อยในกัมพูชำมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นขำดทุนสะสมอย่ำงต่อเน่ือง ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษัทจึงหยุดกำรด ำเนินงำนเป็นกำรชั่วครำว 

เพื่อปรับโครงสร้ำงภำยในของบริษัทย่อย ซ่ึงบริษัทได้วดัมูลค่ำและพิจำรณำจัดประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษัทย่อยดังกล่ำวท่ีอยู่
ในงบกำรเงินรวมให้เหมำะสมแลว้ 

**** บริษทัยอ่ยจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2564  
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รอบระยะเวลำบญัชีของบริษทัย่อยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั (รอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม) 
ยกเวน้บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ  ำกดั และบริษทั คุณชวน จ ำกดั ซ่ึงรอบระยะเวลำบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนั ส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกนั
หรือเหตุกำรณ์บญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั และส ำหรับรอบระยะเวลำกำรรำยงำนเดียวกนัแลว้ 

ยอดคงคำ้งและรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดจนยอดเงินลงทุน
ในบริษทัย่อยในบญัชีของบริษทั และทุนเรือนหุ้นของบริษทัย่อยไดต้ดัออกจำกงบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลรวมแลว้ 

2.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินส ำหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมี
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน                 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำม
และกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลำบญัชีน้ีและมีกำร
เปล่ียนแปลงในหลกักำรส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

2.5.1 มำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

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

ในปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั
คร้ังแรก โดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงิน
ปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ขอ้ก ำหนดใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มีดงัน้ี 
- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
- กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ 
- กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษัทน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 มำปฏิบัติใช้ตำมข้อก ำหนดกำรปฏิบัติ
ในช่วงเปล่ียนแปลงในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ดงัน้ี 

(ก) กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

วนัท่ีเร่ิมต้นใช้มำตรฐำนคร้ังแรกคือวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ดังนั้ น กลุ่มบริษัทปฏิบัติตำม
ขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 กบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ียงัคงรับรู้ 
ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 โดยไม่ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบที่เก่ียวกบัเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินท่ียงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563  

กำรรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 
ก ำหนดให้วดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยุติธรรมตำมโมเดลธุรกิจของ
กิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและตำมลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำ 
ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยเฉพำะดงัน้ี 

- ตรำสำรหน้ีท่ีถือครองตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ 
และท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือ
ของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดให ้วดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

- เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีอ่ืนทั้งหมดและตรำสำรทุนวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

- กลุ่มบริษทัเลือกให้แสดงกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมที่เกิดข้ึนภำยหลงักบั
ตรำสำรทุนซ่ึงไม่ใช่เงินลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อคำ้ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยเม่ือเลือกแลว้
ไม่สำมำรถยกเลิกได ้และเม่ือเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีเลือกก ำหนดกำรวดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตดัรำยกำร ผลสะสมของผลก ำไรหรือ
ขำดทุนท่ีรับรู้ไวก่้อนหนำ้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะโอนไปก ำไรสะสมในภำยหลงั 
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ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยอยู่ในขอบเขตเร่ืองกำรด้อยค่ำ ดู (ข) 
ดำ้นล่ำง 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัสอบทำนและประเมินสินทรัพยท์ำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีอยู ่ 
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 ตำมขอ้เท็จจริงและสถำนกำรณ์ท่ีมีอยู ่ณ วนันั้น และไดข้อ้สรุปวำ่
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9 มำปฏิบตัิใช้คร้ังแรกส่งผลกระทบ 
ต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกำรจดัประเภทรำยกำร ดงัน้ี 

- เงินลงทุนในตรำสำรทุนของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ใช่เงินลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อคำ้ ท่ีจดัประเภท
ไวก่้อนหนำ้เป็นเงินลงทุนเผือ่ขำยและวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ แต่ละวนัท่ีรำยงำน
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 105 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและ
ตรำสำรทุน เลือกก ำหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรทุนเหล่ำน้ียงัคงสะสมต่อเน่ืองในส ำรอง
กำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน 

- เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก ำหนดตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 105 เร่ือง กำรบญัชี
ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน และเงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีท่ีมีกำรถือครอง
ตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์ทั้ งเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำย
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน และท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดให ้

ขอ้ (จ) ด้ำนล่ำงแสดงกำรเปล่ียนแปลงในกำรจดัประเภทรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทัจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำปฏิบติัใช ้

(ข) กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 มำปฏิบัติใช้ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรจัด
ประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

(ค) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ก ำหนดเก่ียวกบักำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยใช้
โมเดลผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน โมเดลผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดข้ึนก ำหนดให้กลุ่มบริษทับนัทึกผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนและกำรเปล่ียนแปลงใน 
ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนเหล่ำนั้น ณ แต่ละวนัท่ีรำยงำนเพื่อสะท้อนกำรเปล่ียนแปลง 
ในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตตั้งแต่รับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือเร่ิมแรก ในควำมหมำยเดียวกนั
คือกำรรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตไม่จ  ำเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิตข้ึนก่อน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9 ก ำหนดให้กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนกบัเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีที่วดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำยหรือดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยกลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำ
ของค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยจ ำนวนท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุ หำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้นเพิ่มข้ึน
อย่ำงมีนัยส ำคญัตั้งแต่รับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก หรือเม่ือเคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นสินทรัพย์
ทำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือก ำเนิด แต่อยำ่งไรก็ตำมหำกควำมเส่ียง
ดำ้นเครดิตของเคร่ืองมือทำงกำรเงินไม่เพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัตั้งแต่รับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก  
กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่ำของค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้นดว้ยจ ำนวนเงินท่ี
เท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขำ้งหนำ้  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ก ำหนดให้ใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยส ำหรับกำรวดัมูลค่ำ
ของค่ำเผือ่ผลขำดทุนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ และใชว้ิธีทัว่ไปส ำหรับกำรวดัมูลค่ำของค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนส ำหรับลูกหน้ีชำวไร่ และเงินให้กูย้ืม ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญั
ต่อค่ำเผือ่ผลขำดทุนสะสม ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563  

(ง) กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 

กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงก ำหนดกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
นอกจำกน้ีจะตอ้งมีกำรประเมินควำมมีประสิทธิผล และก ำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
กิจกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษัทน ำข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 เร่ือง กำรบัญชี
ป้องกนัควำมเส่ียงมำถือปฏิบติัแบบเปล่ียนทนัทีจำกวนัท่ีน ำมำปฏิบติัใช้คร้ังแรก ณ วนัท่ี  
1 พฤศจิกำยน 2563 ควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเขำ้เง่ือนไขของกลุ่มบริษทั 
ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 ถือว่ำเขำ้เง่ือนไขกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 และยงัคงมีควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงต่อไป 
ไม่มีกำรปรับสมดุลของควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงใด ๆ ท่ีจ  ำเป็น ณ วนัท่ี 
1 พฤศจิกำยน 2563 หำกขอ้ก ำหนดท่ีส ำคญัของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงท่ีสอดคลอ้ง
กนักบัรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงเหล่ำนั้น ควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียง
ทั้งหมดยงัคงมีผลต่อไปตำมขอ้ก ำหนดกำรประเมินควำมมีประสิทธิผลตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ก ำหนดให้ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรป้องกนั
ควำมเส่ียงรับรู้โดยปรับปรุงกบัมูลค่ำตำมบญัชีเมื่อเร่ิมแรกของรำยกำรที่มีกำรป้องกนั
ควำมเส่ียงท่ีไม่ใช่รำยกำรทำงกำรเงิน (กำรปรับปรุง) นอกจำกน้ีกำรโอนจำกส ำรองกำรป้องกนั
ควำมเส่ียงไปมูลค่ำตำมบญัชีเม่ือเร่ิมแรกของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงไม่ถือเป็น
กำรปรับปรุงกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนอ
งบกำรเงิน ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีปฏิบติัตำมกำรปรับปรุงถือเป็นจ ำนวนเงินท่ีไม่สำมำรถจดัประเภท
รำยกำรใหม่ไปก ำไรหรือขำดทุนในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กำรปฏิบติัน้ีสอดคลอ้งกบั
วิธีปฏิบติัของกลุ่มบริษทั ก่อนท่ีจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำปฏิบติัใช ้

เม่ือกลุ่มบริษทัมีกำรใชส้ัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ท่ีจะในกำรป้องกนัควำมเส่ียง
ในกระแสเงินสดหรือควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยติุธรรม กลุ่มบริษทั
เลือกก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสัญญซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้
ทุกประเภท รวมถึงองคป์ระกอบรำคำล่วงหนำ้ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงตำมแนวทำง
ท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

เม่ือกลุ่มบริษทัมีกำรใช้สิทธิเลือกใช้ในกำรป้องกนัควำมเส่ียงส ำหรับรำยกำรท่ีคำดกำรณ์ 
กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะก ำหนดเฉพำะมูลค่ำท่ีแทจ้ริงของสิทธิเลือกเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนั 
ควำมเส่ียง ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำตำมเวลำ
ของสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง (มูลค่ำตำมเวลำท่ีสอดคลอ้งกนั) 
จะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและผลสะสมในตน้ทุนของส ำรองกำรป้องกนัควำมเส่ียง
รับรู้ในส่วนของเจำ้ของ จ ำนวนเงินผลกระทบในส่วนของเจำ้ของจดัประเภทเป็นก ำไร
หรือขำดทุน เม่ือรำยกำรท่ีป้องกนัควำมเส่ียงส่งผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนหรือโอนออกจำก
ส่วนของเจำ้ของโดยตรงและรวมในมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีไม่ใช่รำยกำรทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ก ำหนดให้น ำกำรบญัชีส ำหรับมูลค่ำตำมเวลำของ
สิทธิเลือกท่ีไม่มีกำรเลือกก ำหนด มำถือปฏิบติัแบบเปล่ียนทนัที 

นอกจำกน้ี กำรน ำข้อก ำหนดมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 เร่ือง กำรบัญชี
ป้องกนัควำมเส่ียง มำปฏิบติัใชไ้ม่มีผลกระทบอ่ืนต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของ
กลุ่มบริษทัส ำหรับปีปัจจุบนั 
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(จ) กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำปฏิบติัใช้
คร้ังแรก 

กลุ่มบริษัทไม่มีรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษัทเลือก
ก ำหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ณ วนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 9 มำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

ตำรำงขำ้งล่ำงน้ีแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีจดัประเภทรำยกำรใหม่ตำม
กำรปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 

หน่วย : พนับำท 
รำยกำร กำรแสดงรำยกำร กำรแสดงรำยกำร มูลค่ำตำมบัญชี 

 ตำมมำตรฐำน 
กำรบัญชี ฉบับที่ 105 
ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2563 

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
ฉบับที่ 9 

ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร 

     
เงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนด
ระยะเวลำมำกกวำ่ 3 เดือน 
แต่ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินลงทุนชัว่ครำว สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำดว้ย 
วิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

264 - 

     
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 
ในควำมตอ้งกำรของตลำด 

 

เงินลงทุนเผื่อขำย สินทรัพยท์ำงกำรเงิน - ตรำสำรทุน 
ท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

149,565 149,565 

     
เงินลงทุนทัว่ไป เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน - ตรำสำรทุน 

ท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

797 327 

     
ตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบ
ก ำหนด - พนัธบตัรรัฐบำล 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน - ตรำสำรหน้ี 
ท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

6,754 - 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำยในควำมตอ้งกำรของตลำด 156,650  156,650 
เงินลงทุนทัว่ไป 798  327 
ตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนด - พนัธบตัรรัฐบำล 6,765  - 

 164,213  156,977 
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(ฉ) ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9 มำปฏิบตัิใช้คร้ังแรก
ต่อฐำนะกำรเงิน 

ผลกระทบท่ีมีต่อองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู ้ถือหุ้น ณ วนัท่ี  1 พฤศจิกำยน 2563  
มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิ 
   เฉพำะกจิกำร 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 2,198,504  711,581 
หน้ีสินทำงกำรเงิน - มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    

- สุทธิจำกภำษี (2,220)  (2,220) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน    
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 2,196,284  709,361 

ตำรำงขำ้งล่ำงน้ีแสดงจ ำนวนเงินของกำรปรับปรุงส ำหรับรำยกำรแต่ละบรรทดับนงบกำรเงิน
ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำปฏิบติัใช้คร้ัง
แรกส ำหรับปีปัจจุบนั 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนีสิ้น  
และส่วนของผู้ถือหุ้น  

มูลค่ำตำมบัญชี 
ณ วนัที ่ 

31 ตุลำคม 2563 

 ผลกระทบจำก 
มำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 

 มูลค่ำตำมบัญชี 
ณ วนัที ่ 

1 พฤศจกิำยน 2563 
      หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ -  (2,775)  (2,775) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,210,254)  555  (1,209,699) 
รวมผลกระทบต่อสินทรัพยสุ์ทธิ   (2,220)   

      ตน้ทุนของส ำรองกำรป้องกนั      
ควำมเส่ียง -  (2,220)  (2,220) 

รวมผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุ้น   (2,220)   

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำปฏิบติัใช้ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดรวม 
ของกลุ่มบริษทั 
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2.5.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

ในปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ 
ในกำรบนัทึกบญัชีดำ้นผูเ้ช่ำโดยยกเลิกกำรแยกเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำ
กำรเงินและให้รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำในวนัเร่ิมตน้สัญญำ
ทุกสัญญำเวน้แต่เป็นสัญญำเช่ำระยะสั้ นและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ 
ในทำงตรงกนัขำ้มกบักำรบนัทึกบญัชีดำ้นผูเ้ช่ำ กำรบนัทึกบญัชีสัญญำเช่ำทำงดำ้นผูใ้ห้เช่ำ
ส่วนใหญ่ยงัคงเหมือนเดิม 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัโดย
ไม่ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบและยงัคงน ำเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบตำมมำตรฐำน
กำรบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 

ก) ผลกระทบของค ำนิยำมใหม่ของสัญญำเช่ำ 

กำรเปล่ียนแปลงค ำนิยำมของสัญญำเช่ำส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับหลักกำรควบคุม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ก ำหนดวำ่สัญญำประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ
หรือไม่โดยพิจำรณำสิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส ำหรับช่วงเวลำหน่ึง
เพื่อกำรแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทนซ่ึงแตกต่ำงกบักำรมุ่งเน้นถึง “ควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทน” ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4  

กลุ่มบริษทัน ำค ำนิยำมของสัญญำเช่ำและแนวทำงท่ีเก่ียวขอ้งมำถือปฏิบติัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใชก้บัสัญญำทุกสัญญำท่ีท ำหรือเปล่ียนแปลงใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 
มำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก กำรปฏิบติัตำมค ำนิยำมใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 16 จะไม่เปล่ียนแปลงขอบเขตของสัญญำท่ีเขำ้เง่ือนไขตำมค ำนิยำมของสัญญำ
เช่ำของกลุ่มบริษทัอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
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ข) ผลกระทบต่อกำรบญัชีดำ้นผูเ้ช่ำ 

สัญญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้จดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เปล่ียนแปลงกำรบนัทึกบญัชีส ำหรับสัญญำเช่ำ
ท่ีก่อนหนำ้น้ีจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 17 
ซ่ึงเป็นรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใชก้บัทุกสัญญำ (ยกเวน้จำกท่ี
อธิบำยดำ้นล่ำง) กลุ่มบริษทัปฏิบติัดงัน้ี 

1) รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยวดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั
ของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำในอนำคต สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ปรับปรุงด้วย
จ ำนวนเงินของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยล่วงหน้ำหรือค้ำงจ่ำยตำมของ 
ค่ำเช่ำท่ีจะจ่ำยในอนำคตตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 

2) รับรู้ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร 

3) แยกจ ำนวนเงินสดท่ีจ่ำยช ำระเป็นส่วนของเงินตน้ (จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหำเงิน) 
และดอกเบ้ีย (จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหำเงิน) ในงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร 

ส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ (เช่น ระยะเวลำปลอดค่ำเช่ำ) รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของกำรวดัมูลค่ำ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ในขณะท่ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำจะรับรู้โดยน ำไปลดค่ำเช่ำดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้จะถูกทดสอบ
กำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

ส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้ น (อำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ) และสัญญำเช่ำ 
ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ เช่น เคร่ืองใช้ส ำนักงำน กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้ค่ำเช่ำด้วยวิธี
เส้นตรงซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 อนุญำตให้ท ำได้ ค่ำเช่ำน้ีแสดง
เป็นรำยกำร “ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร” ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เฉพำะกิจกำร 

กลุ่มบริษัทใช้วิ ธีผ่อนปรนในทำงปฏิบัติต่อไปน้ี  เม่ือเลือกใช้วิธีปรับปรุงกับ 
ก ำไรสะสมส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีก่อนหน้ำจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนตำม 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17  
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- กลุ่มบริษทัใช้อตัรำคิดลดอตัรำเดียวส ำหรับกลุ่มสัญญำเช่ำท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึง
กนัอยำ่งสมเหตุสมผล 

- กลุ่มบริษทัปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใช้คร้ังแรกด้วย
จ ำนวนของประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีสร้ำงภำระซ่ึงรับรู้ตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และ
สินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน ในงบแสดงฐำนะกำรเงินทนัทีก่อนวนัท่ีน ำมำปฏิบติัใช้
คร้ังแรกเป็นทำงเลือกในกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ  

- กลุ่มบริษัทเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีอำยสุัญญำเช่ำส้ินสุดภำยใน 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีน ำมำปฏิบติั
ใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกในกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 
ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัใช้ขอ้เท็จจริงท่ีทรำบภำยหลงั หำกสัญญำประกอบดว้ยสิทธิเลือกใน
กำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ 

ค) ผลกระทบต่อกำรบญัชีผูใ้หเ้ช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ไม่เปล่ียนแปลงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อ
กำรบนัทึกบญัชีสัญญำเช่ำทำงดำ้นผูใ้ห้เช่ำ ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 16 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินหรือสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนและบนัทึกบญัชีส ำหรับสัญญำเช่ำทั้งสองแตกต่ำงกนั 

อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 เปล่ียนแปลงและเพิ่มเติม
ขอ้ก ำหนดในกำรเปิดเผยขอ้มูล โดยเฉพำะกำรบริหำรควำมเส่ียงของผูใ้หเ้ช่ำกบัส่วนไดเ้สีย 
ท่ีเหลือของสินทรัพยท่ี์ให้เช่ำ 

ง) ผลกระทบทำงกำรเงินจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี  16  
มำปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัรำ
ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั อตัรำดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่ำ 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีน ำมำใช้กบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 คืออตัรำร้อยละ 4.49 - 5.26 ต่อปี  
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ตำรำงต่อไปน้ีแสดงภำระผูกพันจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเปิดเผยตำมมำตรฐำน 
กำรบัญชีฉบับท่ี  17 ณ ว ันท่ี  1 พฤศจิกำยน 2563 โดยคิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ีย 
กำรกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใช้คร้ังแรก และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำรับรู้ใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

ผลกระทบ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 มดีังนี ้
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร 

ภำระผกูพนัจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 34,929  17,114 
สญัญำเช่ำระยะสั้นและสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต  ่ำ (2,834)  (443) 
ผลกระทบจำกกำรคิดลดจ ำนวนเงินขำ้งตน้ (2,665)  (1,538) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 29,430  15,133 
 

   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะ

กจิกำร 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้รับรู้ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 29,430  15,133 
จดัประเภทรำยกำรใหม่เป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช:้    
     ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 12,758         - 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 42,188  15,133 

ตำรำงแสดงจ ำนวนเงินของกำรปรับปรุงส ำหรับรำยกำรแต่ละบรรทดับนงบกำรเงินท่ี
ไดรั้บผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำปฏิบติัใช้
คร้ังแรกส ำหรับปีปัจจุบนั 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนีสิ้น และ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ที่รำยงำนไว้ ณ วนัที่ 
31 ตุลำคม 2563 

 กำรปรับปรุง 
TFRS 16 

 ปรับปรุงใหม่ ณ วนัที่  
1 พฤศจิกำยน 2563 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้                    -  42,188  42,188 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 91,919  (12,758)  79,161 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ี
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

                    
        - 

  
(9,720)  

  
(9,720) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ                    -  (19,710)  (19,710) 
  
 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนีสิ้น และ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ที่รำยงำนไว้ ณ วนัที่ 
31 ตุลำคม 2563 

 กำรปรับปรุง 
TFRS 16 

 ปรับปรุงใหม่ ณ วนัที่ 
1 พฤศจิกำยน 2563 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้                    -  15,133  15,133 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ี      

ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี                    -  (4,061)  (4,061) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ                    -  (11,072)  (11,072) 
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หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิ 
เฉพำะกจิกำร 

ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 10,515  36,835 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 17,340  266,317 

 27,855  303,152 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 ก่อนผลกระทบ    
จำกกำรใชน้โยบำยกำรบญัชีใหม่เป็นคร้ังแรก -  - 

ผลกระทบจำกกำรใชน้โยบำยกำรบญัชีใหม่เป็นคร้ังแรก 42,188  15,133 
สิทธิกำรเช่ำ และสินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน    
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 42,188  15,133 

บวก  สิทธิกำรเช่ำ 5,410  306,045 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (5,973)  (21,783) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (3)  - 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 41,622  299,395 

2.6 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

2.6.1 สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำน            
ทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน              
ทำงกำรเงิน ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 เป็นต้นไป มำตรฐำน                
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำ                   
เท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
กำรอำ้งอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ยกเวน้กำรปรับปรุงค ำนิยำม
และขอ้ก ำหนดทำงกำรบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
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กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง ประกอบดว้ยกำรปรับปรุง
ค ำนิยำมและเกณฑ์กำรรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งกำรเพิ่มแนวปฏิบติัเก่ียวกบั 
กำรวดัมูลค่ำ กำรตดัรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล 
นอกจำกน้ี กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ยงัไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนข้ึน
ถึงควำมสำมำรถของฝ่ำยบริหำรในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร 
ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนในกำรวดัมูลค่ำของขอ้มูลทำงกำรเงิน 

ค ำนิยำมของธุรกิจ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ท่ีปรับปรุงใหม่ไดอ้ธิบำย
ให้ชัดเจนข้ึนถึงค ำนิยำมของธุรกิจ และเพิ่มทำงเลือกกำรทดสอบกำรกระจุกตัว                  
โดยกลุ่มกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้ำจะถูกพิจำรณำวำ่ไม่ใช่ธุรกิจหำกมูลค่ำยุติธรรม
ส่วนใหญ่ของสินทรัพยข์ั้นตน้ท่ีไดม้ำนั้นกระจุกตวัอยูใ่นสินทรัพยท่ี์สำมำรถระบุตวัตน
ไดร้ำยกำรเดียวหรือกลุ่มของสินทรัพยท่ี์คลำ้ยคลึงกนั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับน้ีก ำหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว               
และสำมำรถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญั 

กำรปรับปรุงค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญัท ำให้เกิดกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี        
ฉบับท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบำย                  
กำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด รวมทั้ งมำตรฐำน                    
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัอ่ืนท่ีอำ้งอิงถึงควำมมีสำระส ำคญั โดยกำรปรับปรุงน้ีเพื่อให้
ค  ำนิยำมเป็นแนวทำงเดียวกันกับกรอบแนวคิดโดยให้ใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นต้นไป
ส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว และสำมำรถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง 

เน่ืองจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง ท ำให้มีกำรปรับปรุงขอ้ก ำหนดของกำรบญัชี
ป้องกันควำมเส่ียงโดยเฉพำะในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติั
กบังบกำรเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้
โดยผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวท่ีมีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั  

2.6.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ (“TFRS 16”) ฉบบัปรับปรุง 
ไดเ้พิ่มขอ้ก ำหนดส ำหรับขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง 
โดยกิจกำรตอ้งถือปฏิบติัตำมกำรปรับปรุงดงักล่ำวกบังบกำรเงินประจ ำปีส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 เป็นต้นไป ทั้ งน้ีอนุญำตให้
กิจกำรถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ได ้ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2564 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติั
กบังบกำรเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้
โดยผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวท่ีมีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั  

3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลจดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 ยกเวน้กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มำถือปฏิบติัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 2 โดยนโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลง
อยำ่งมีสำระส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี  

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทัเม่ือกลุ่มบริษทั
เป็นคู่สญัญำตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร
ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับกำรซ้ือหรือกำรออกตรำสำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
(นอกจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน) 
เพิ่มหรือหักจำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินตำมควำมเหมำะสม 
เมื่อรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
หรือหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 
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สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีรับรู้ทั้งหมดวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยุติธรรม ข้ึนอยูก่บั
กำรจดัประเภทรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ตรำสำรหน้ีท่ีเขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
  สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีถือครองตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ำรถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงิน

เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และ 
  ขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้

และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้

ตรำสำรหน้ีท่ีเขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  สินทรัพยท์ำงกำรเงินถูกถือตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท ำให้ส ำเร็จทั้งรับกระแสเงินสด
ตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ 

  ขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้
และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้

โดยปกติ สินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

(1) รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
วธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีกำรค ำนวณรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยของตรำสำรหน้ีและปันส่วนดอกเบ้ียรับ
ตลอดช่วงระยะเวลำท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนและรวมในรำยกำร “รำยไดท้ำงกำรเงิน” 

(2) สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขส ำหรับกำรวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
 เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีจดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  
 ตรำสำรหน้ีท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

จดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  
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สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบ
ของแต่ละรอบระยะเวลำรำยงำนกบัก ำไรหรือขำดทุนจำกมูลค่ำยติุธรรมใด ๆ ท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนกบัเงินลงทุนในตรำสำรหน้ี
ท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและลูกหน้ีกำรคำ้ 
จ  ำนวนเงินของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจะถูกวดัมูลค่ำใหม่ทุกวนัท่ีรำยงำนเพื่อให้สะทอ้น
กำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจำกท่ีเคยรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุเสมอส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนกบัสินทรัพยท์ำงกำรเงินเหล่ำน้ีประมำณกำรโดยใช้ตำรำง
กำรตั้งส ำรองข้ึนอยู่กบัขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัปรับปรุง
ดว้ยปัจจยัเฉพำะของผูกู้ย้ืม สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทัว่ไป และกำรประเมินทิศทำงทั้งในปัจจุบนัและในอนำคต 
ณ วนัท่ีรำยงำน รวมถึงมูลค่ำเงินตำมเวลำตำมควำมเหมำะสม 

(1) นโยบำยกำรตดัรำยกำร 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีขอ้มูลท่ีบ่งช้ีว่ำลูกหน้ีมีปัญหำดำ้นกำรเงินอย่ำง
ร้ำยแรงและไม่มีควำมเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บคืน เช่น เม่ือลูกหน้ีอยูร่ะหวำ่งช ำระบญัชีหรือลม้ละลำย 
หรืออยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีลูกหน้ีกำรคำ้มีจ ำนวนเงินหน้ีคำ้งช ำระเกินกว่ำ 2 ปี แลว้แต่เหตุกำรณ์ใด
จะเกิดข้ึนก่อน สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีถูกตดัรำยกำรอำจข้ึนอยูก่บัวิธีกำรบงัคบัภำยใตก้ระบวนกำร
ทวงถำมของกลุ่มบริษทัโดยใช้ค  ำปรึกษำทำงกฎหมำยตำมควำมเหมำะสม เงินท่ีไดรั้บคืนรับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน 

(2) กำรวดัมูลค่ำและกำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

กำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนเป็นกำรค ำนวณควำมน่ำจะเป็นของ 
กำรปฏิบติัผดิสัญญำ ร้อยละของควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผดิสัญญำ (เช่น ผลกระทบ
ของควำมเสียหำยหำกมีกำรผิดสัญญำ) และยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญำ กำรประเมินค ำนวณ
ควำมน่ำจะเป็นของกำรปฏิบติัผิดสัญญำและร้อยละของควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติั
ผิดสัญญำข้ึนอยูก่บัขอ้มูลในอดีตปรับปรุงดว้ยกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ส ำหรับยอดหน้ี
เม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินแสดงโดยมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
ณ วนัท่ีรำยงำน ส ำหรับสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน ควำมเส่ียงรวมถึงจ ำนวนเงินท่ีถูกเบิกใช ้ณ วนัท่ี
รำยงำนและจ ำนวนเงินท่ีเพิ่มข้ึนใด ๆ ท่ีคำดวำ่จะถูกเบิกใชใ้นอนำคต โดยวนัท่ีผิดสัญญำถูกประเมิน
โดยข้ึนอยู่กับแนวโน้มในอดีต กลุ่มบริษทัท ำควำมเข้ำใจควำมจ ำเป็นด้ำนกำรเงินในอนำคตโดย
เฉพำะเจำะจงของลูกหน้ีและขอ้มูลกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
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การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินเฉพำะเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะได้รับกระแสเงินสด            
จำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมดอำยุหรือเม่ือโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงินและโอนควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยใ์ห้กิจกำรอ่ืน หำกกลุ่มบริษทัไม่ไดโ้อน
หรือไม่ได้คงไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของและยงัคงมีกำรควบคุมสินทรัพย ์    
ท่ีโอน กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องกับจ ำนวนเงินท่ีอำจต้องจ่ำย       
หำกกลุ่มบริษทัยงัคงไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีโอน 
กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินและรับรู้กำรกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัส ำหรับส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ 

ณ วนัท่ีตัดรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำ         
ตำมบญัชีของสินทรัพย์และผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะได้รับและค้ำงรับรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน  

ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัเขำ้ท ำสัญญำตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินประเภทสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เพื่อบริหำรควำมเส่ียงอตัรำแลกเปล่ียนต่ำงประเทศ 

อนุพนัธ์รับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีเข้ำท ำสัญญำอนุพนัธ์และวดัมูลค่ำใหม่ใน
ภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบของแต่ละรอบระยะเวลำรำยงำน ผลก ำไรหรือขำดทุนรับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุนทนัทีเวน้แต่อนุพนัธ์ดงักล่ำวถูกเลือกก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิผลในเหตุกำรณ์ท่ีช่วงเวลำของกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนข้ึนอยู่กบัลกัษณะควำมสัมพนัธ์
ของกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

อนุพนัธ์ท่ีมูลค่ำยุติธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินตรงกนัขำ้มกบัอนุพนัธ์ท่ีมูลค่ำยุติธรรม 
เป็นลบรับรู้เป็นหน้ีสินทำงกำรเงิน อนุพนัธ์จะไม่หักกลบในงบกำรเงินเวน้แต่กลุ่มบริษทัจะมีทั้งสิทธิ 
ทำงกฎหมำยและมีควำมตั้ งใจในกำรหักกลบ อนุพันธ์แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือหน้ีสิน 
ไม่หมุนเวียนหำกระยะเวลำท่ีเหลืออยู่ของอนุพนัธ์มีมำกกว่ำ 12 เดือนและไม่คำดว่ำจะถูกรับรู้หรือจ่ำย
ภำยใน 12 เดือน อนุพนัธ์อ่ืนแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนหรือหน้ีสินหมุนเวยีน 
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สัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใชโ้ดยใชว้ธีิปรับปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม 
และไม่ปรับยอ้นหลังกับข้อมูลเปรียบเทียบท่ีแสดงตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบบัท่ี 17 ทั้งน้ีรำยละเอียด
นโยบำยกำรบญัชีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มีดงัต่อไปน้ี 

ก) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

กลุ่มบริษัทประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ ณ วนัเร่ิมต้นของ 
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำทั้งหมด 
ยกเวน้สัญญำเช่ำระยะสั้ น (อำยุกำรเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ) และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่ำต ่ำ      
กลุ่มบริษทัรับรู้กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำเป็นค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
เวน้แต่เกณฑ์ท่ีเป็นระบบอ่ืนท่ีดีกว่ำซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลำท่ีแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จำกกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ่้ำย
ช ำระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ แต่หำกอตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดได ้
กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่ม 

กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ย 

- กำรจ่ำยช ำระคงท่ี (รวมถึง กำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ) หกัส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำใด ๆ ท่ีไดรั้บ 
- กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใช้ดชันีหรืออตัรำ  

ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 
- จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่ผูเ้ช่ำจะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
- รำคำใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่ำจะใช้สิทธิเลือกนั้น 

และ 
- กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำหำกขอ้ก ำหนดสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นวำ่จะมีกำรใช้

สิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำไดแ้ยกแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำภำยหลงัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำโดยกำรเพิ่มมูลค่ำตำมบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำ (ใชว้ธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่ำตำมบญัชีเพื่อสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 
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กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (โดยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ท่ีเก่ียวขอ้ง)            
เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ี 

- มีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำหรือมีเหตุกำรณ์ส ำคญัหรือกำรเปล่ียนแปลงในสถำนกำรณ์         
ท่ีส่งผลให้มีกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกในกำรซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง ในกรณีดงักล่ำว
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุงโดยใชอ้ตัรำ
คิดลดท่ีปรับปรุง หรือ 

- มีกำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงดัชนีหรืออัตรำหรือ        
กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ ในกรณี
ดงักล่ำว หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุงโดยใช้
อตัรำคิดลดเดิม (เวน้แต่กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำเป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลง
อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั ในกรณีดงักล่ำวใชอ้ตัรำคิดลดท่ีปรับปรุง) หรือ 

- มีกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำและกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำไม่บนัทึกเป็นสัญญำเช่ำแยกต่ำงหำก     
ในกรณีน้ีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่ข้ึนอยู่กบัอำยุสัญญำเช่ำของสัญญำเช่ำท่ีเปล่ียนแปลง                  
โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุงดว้ยอตัรำคิดลดท่ีปรับปรุง ณ วนัท่ีกำรเปล่ียนแปลง
สัญญำมีผล 

กลุ่มบริษทัไม่มีรำยกำรปรับขำ้งตน้ดงักล่ำวท่ีแสดงระหวำ่งงวด 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ยกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้ง กำรจ่ำยช ำระ
ตำมสัญญำเช่ำใด ๆ ท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผล หักส่ิงจูงใจ 
ตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกใด ๆ มูลค่ำภำยหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดั
โดยใชร้ำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 

เม่ือกลุ่มบริษทัมีประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์้ำงอิง เวน้กำร
บูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้อยู่ในสภำพตำมท่ีก ำหนดไว ้                           
ในขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ ประมำณกำรดงักล่ำวรับรู้และวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบับท่ี 37 เพื่ออธิบำยต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ต้นทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่ำนั้นเกิดข้ึนเพื่อผลิตสินคำ้ 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้คิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดช่วงเวลำท่ีสั้ นกว่ำของอำยุสัญญำเช่ำและอำยุกำรใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ หำกสัญญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือ
รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งสะทอ้นวำ่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้    
ท่ีเก่ียวขอ้งคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรคิดค่ำเส่ือมรำคำเร่ิม 
ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 
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สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชไ้ดแ้ยกแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 เพื่อประเมินวำ่สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้อ้ยค่ำหรือไม่
และบนัทึกส ำหรับผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำใด ๆ ท่ีระบุไดต้ำมท่ีกล่ำวในนโยบำยเร่ือง “ท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์” 

ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรำไม่ถูกรวมในกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ กำรจ่ำยช ำระท่ีเก่ียวข้องรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวดท่ีมีเหตุกำรณ์หรือ
เง่ือนไขกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้นเกิดข้ึนและรวมอยูใ่นบรรทดั “ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน” ในก ำไรหรือขำดทุน 

ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 อนุญำตให้ผูเ้ช่ำไม่แยก
ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นกำรเช่ำและบันทึกสัญญำเช่ำใด ๆ และส่วนประกอบท่ีไม่เป็นกำรเช่ำ                          
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัไม่ใชข้อ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัดงักล่ำว  

ข) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 

สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

สัญญำเช่ำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่                      
อยู่กบัผูใ้ห้เช่ำจะจดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำก                        
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรง
ตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น  

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ำย
ใหก้บัผูใ้หเ้ช่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

สัญญำเช่ำกำรเงิน 

สัญญำเช่ำซ่ึงบริษทัไดรั้บโอนผลตอบแทนและควำมเส่ียงส่วนใหญ่ของกำรเป็นเจำ้ของสินทรัพย ์
ยกเวน้กรรมสิทธ์ิทำงกฎหมำยถือเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินของผูเ้ช่ำดว้ยจ ำนวนเงินเท่ำกบัมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ
หรือมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ                        
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท่ี์เช่ำค ำนวณโดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของ
สินทรัพย ์ดอกเบ้ียหรือค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินค ำนวณโดยใชว้ิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลำ
ของสัญญำ ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินและค่ำเส่ือมรำคำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน 
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4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
4.1 รำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระในงวด 6,108  16,156  1,865  10,806 
โอนสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ชด้  ำเนินงำนเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -  234  -  - 
โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20,957  603  -  - 
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 200  1,510  200  1,410 

4.2 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงิน ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 เมษำยน ดงัน้ี 
2564 

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

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงนิ    30 เมษำยน 
 2563      2564 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,912,515  3,658,800  -  10,571,315 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 7,100  -  -  7,100 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 4,852,000  874,000  -  5,726,000 
หุน้กูร้ะยะยำว 6,995,997  (1,350,000)  1,009  5,647,006 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -  (6,268)  34,123  27,855 

รวม 18,767,612  3,176,532  35,132  21,979,276 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอด  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอด 
 ณ วนัที ่  จำกกจิกรรม  ทีไ่ม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที ่ 

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงนิ    30 เมษำยน 
 2563      2564 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 4,901,000  1,944,000  -  6,845,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 545,500  (308,400)  -  237,100 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 4,852,000  474,000  -  5,326,000 
หุน้กูร้ะยะยำว 6,995,997  (1,350,000)  1,009  5,647,006 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -  (29,487)  332,639  303,152 

รวม 17,294,497  730,113  333,648  18,358,258 
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2563 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ยอด  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอด 
 ณ วนัที ่  จำกกจิกรรม  ทีไ่ม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที ่ 

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงนิ    30 เมษำยน 
 2562      2563 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 4,880,138  4,630,595  7,686  9,518,419 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 3,400  500  -  3,900 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 6,749,000  (1,041,000)  -  5,708,000 
หุน้กูร้ะยะยำว 10,493,600  (3,000,000)  1,555  7,495,155 

รวม 22,126,138  590,095  9,241  22,725,474 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอด  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอด 
 ณ วนัที ่  จำกกจิกรรม  ทีไ่ม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที ่ 

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงนิ    30 เมษำยน 
 2562      2563 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 2,465,992  3,273,000  7,686  5,746,678 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 442,600  114,300  -  556,900 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 6,749,000  (1,041,000)  -  5,708,000 
หุน้กูร้ะยะยำว 10,493,600  (3,000,000)  1,555  7,495,155 

รวม 20,151,192  (653,700)  9,241  19,506,733 

4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 30 เมษำยน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
เงินสดในมือ 3,874  2,338  1,902  978 
เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวนั 59,913  206,763  11,133  21,099 
เงินฝำกธนำคำรออมทรัพย ์ 63,240  702,918  8,885  493,482 
เงินฝำกระหวำ่งทำง 5,460  -  -  19 

รวม 132,487  912,019  21,920  515,578 
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5. รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั
หรือมีกรรมกำรร่วมกนั ยอดคงเหลือและรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีส ำคญัระหว่ำงบริษทัและกบับริษทัย่อย 
กบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

5.1 ยอดคงเหลือท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

   หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทของยอดคงเหลือ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษำยน  31 ตุลำคม  30 เมษำยน  31 ตุลำคม 
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  34.79  208.37 
บริษทัร่วม -  1.59  -  1.19 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98.55  48.41  67.46  0.34 

รวม 98.55  50.00  102.25  209.90 
     
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำเงินทุนหมุนเวียน (ดูหมำยเหตุขอ้ 7)     
  กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  19.34  20.00  -  - 

     
เงินให้กูย้มืระยะสั้น (รวมส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยำว     
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี) (ดูหมำยเหตุขอ้ 8)        
  บริษทัยอ่ย -  -  1,796.90  2,161.87 

        สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  46.37  37.61 
บริษทัร่วม 51.04  5.50  51.04  5.50 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.25  0.91  0.15  0.50 

รวม 51.29  6.41  97.56  43.61 
       ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำเงินทุนไม่หมุนเวยีน       

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 351.58  361.00  -  - 
       
เงินให้กูย้มืระยะยำว       
(ไม่รวมส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ซ่ึงแสดงอยู ่        
ในเงินให้กูย้มืระยะสั้น)        
บริษทัยอ่ย -  -  1,709.00  1,979.50 

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  3.29  3.29 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  0.02  -  - 

รวม 0.02  0.02  3.29  3.29  
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   หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทของยอดคงเหลือ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษำยน  31 ตุลำคม  30 เมษำยน  31 ตุลำคม 
 2564  2563  2564  2563 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  61.20  130.52 
บริษทัร่วม 0.56  0.32  0.32  - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 137.23  46.35  50.05  7.07 

รวม 137.79  46.67  111.57  137.59 
        ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนคำ้งจ่ำย (รวมอยูใ่นเจำ้หน้ีอ่ืน)        
บริษทัยอ่ย -  -  0.01  0.15 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.78  -  -  - 

รวม 0.78  -  0.01  0.15 
        ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
ภำยในหน่ึงปี        

บริษทัยอ่ย -  -  32.31  - 
        เงินกูย้มืระยะสั้น        

บริษทัยอ่ย -  -  230.00  538.40 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.10  7.10  7.10  7.10 

รวม 7.10  7.10  237.10  545.50 
        หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน         

บริษทัยอ่ย -  -  0.53  0.04 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  0.02  -  - 

รวม 0.02  0.02  0.53  0.04 
        หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ       - 
บริษทัยอ่ย -  -  256.90  - 

        หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  0.47  0.47 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.04  1.19  1.04  1.19 

รวม 1.04  1.19  1.51  1.66 

ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย เป็นเงินให้กูย้ืม
ในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.00 - 3.97 ต่อปี และร้อยละ 
1.40 - 3.97 ต่อปี ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย เป็นเงินให้กูย้ืม
ครบก ำหนดช ำระคืนภำยในปี 2565 - 2570 และคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.03 – 3.90 ต่อปี 
และร้อยละ 2.03 - 3.97 ต่อปี ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัย่อยและกิจกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 
1.00 - 1.15 ต่อปี และร้อยละ 1.22 - 1.30 ต่อปี ตำมล ำดบั 
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5.2 รำยกำรค้ำท่ีส ำคญัระหว่ำงบริษทักับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน มีดงัน้ี 

   หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวนัที่ 30 เมษำยน  ส้ินสุดวนัที่ 30 เมษำยน 

 2564  2563  2564  2563 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร        

บริษทัยอ่ย -  -  399.86  508.36 
บริษทัร่วม 0.13  -  -  - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 284.84  362.23  190.06  168.06 

รวม 284.97  362.23  589.92  676.42 
        ตน้ทุนขำยและตน้ทุนกำรให้บริกำร        

บริษทัยอ่ย -  -  157.07  240.96 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.49  57.54  -  - 

รวม 4.49  57.54  157.07  240.96 
        รำยไดด้อกเบ้ียจำกสญัญำเช่ำเงินทุน        

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.84  5.00  -  - 
        รำยไดอ่ื้น        

บริษทัยอ่ย -  -  26.08  34.43 
บริษทัร่วม 54.38  3.11  54.38  3.73 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.87  2.47  1.33  2.47 

รวม 56.25  5.58  81.79  40.63 
        ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย        

บริษทัยอ่ย -  -  0.19  1.45 
บริษทัร่วม 1.53  3.61  0.44  0.53 

รวม 1.53  3.61  0.63  1.98 
        ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        

บริษทัยอ่ย -  -  0.06  0.84 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.95  3.98  1.74  1.82 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.70  2.84  2.44  2.57 

รวม 6.65  6.82  4.24  5.23 
        ตน้ทุนทำงกำรเงิน        

บริษทัยอ่ย -  -  11.67  1.72 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.01  -  0.01  - 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.01  0.01  0.01  0.01 

รวม 0.02  0.01  11.69  1.73 
        ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 21.26  28.07  9.96  11.26 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 0.78  0.10  0.33  0.05 

รวม 22.04  28.17  10.29  11.31 
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   หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือน  ส ำหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัที่ 30 เมษำยน  ส้ินสุดวนัที่ 30 เมษำยน 

 2564  2563  2564  2563 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร        

บริษทัยอ่ย -  -  964.18  1,193.98 
บริษทัร่วม 0.13  -  -  - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 362.22  674.39  196.19  273.12 

รวม 362.35  674.39  1,160.37  1,467.10 

        ตน้ทุนขำยและตน้ทุนกำรให้บริกำร        
บริษทัยอ่ย -  -  541.79  840.36 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.21  100.63  -  - 

รวม 8.21  100.63  541.79  840.36 

        รำยไดด้อกเบ้ียจำกสญัญำเช่ำเงินทุน        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9.67  10.00  -  - 

        รำยไดอ่ื้น        
บริษทัยอ่ย -  -  51.64  81.80 
บริษทัร่วม 57.72  7.52  57.72  6.95 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.50  3.97  2.67  3.97 

รวม 62.22  11.49  112.03  92.72 

        ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย        
บริษทัยอ่ย -  -  0.44  6.15 
บริษทัร่วม 1.64  22.94  0.49  7.64 

รวม 1.64  22.94  0.93  13.79 

        ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        
บริษทัยอ่ย -  -  0.17  2.01 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.49  5.59  3.20  3.54 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.43  8.23  4.90  5.03 

รวม 12.92  13.82  8.27  10.58 

        ตน้ทุนทำงกำรเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  13.16  4.31 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  -  0.02  - 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  0.03  0.02  0.03 

รวม 0.04  0.03  13.20  4.34 

        ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 42.69  90.86  19.89  36.65 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1.57  0.20  0.66  0.09 

รวม 44.26  91.06  20.55  36.74 
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นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งกนั 

- กำรซ้ือ - ขำยน ้ ำตำลทรำยดิบระหวำ่งกนัในกลุ่มบริษทั ก ำหนดรำคำเดียวกนักบัสัญญำซ้ือขำย
น ้ำตำลทรำยกบัลูกคำ้ภำยนอก 

- กรณีสัญญำซ้ือ - ขำยน ้ ำตำลทรำยท่ีจดัท ำในนำมของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไดจ้ดัสรรปริมำณกำรขำย
ในแต่ละบริษทัแลว้ หำกบริษทัใดในกลุ่มมีน ้ ำตำลทรำยไม่พอขำย จะซ้ือสินคำ้จำกบริษทัใน
กลุ่มดว้ยรำคำเดียวกนักบัสัญญำซ้ือ - ขำยน ้ำตำลทรำยดงักล่ำว 

- สินค้ำอ่ืนๆ (นอกเหนือจำกน ้ ำตำลทรำย) ท่ีซ้ือ - ขำยระหว่ำงกันใช้รำคำตำมสัญญำท่ีตกลง
ร่วมกนัซ่ึงสูงกวำ่รำคำทุน 

- 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
ก่อสร้ำงในท่ีดินท่ีเช่ำจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่ำ 

- รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรมีอำยุสัญญำเช่ำ 1 - 3 ปี ซ่ึงเป็นไปตำมรำคำท่ี
ตกลงร่วมกนั 

- รำยไดค้่ำบริกำร รำยไดอ่ื้น และค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั เป็นไปตำมรำคำปกติท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

- ค่ำฝำกสินคำ้คิดตำมปริมำณสินคำ้และระยะเวลำกำรฝำกซ่ึงเป็นไปตำมรำคำตลำด 

- ค่ำใชจ่้ำยท่ีจ่ำยแทนกนัจะเรียกเก็บตำมท่ีจ่ำยจริง 

5.3 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั นอกเหนือจำกบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 
รำยช่ือบริษัท ลักษณะควำมสัมพนัธ์ เกี่ยวข้องโดย 

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

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

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัขำ้งตน้ทั้งหมดเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

นอกจำกนั้นมีบริษทั ประจวบอุตสำหกรรม จ ำกดั ซ่ึงไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรของกลุ่มบริษทัแต่เป็น
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมกำรของบริษทั ประจวบอุตสำหกรรม จ ำกัด บำงท่ำนเป็นกรรมกำรใน
บริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต เทรดด้ิง จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษำยน   31 ตุลำคม   30 เมษำยน   31 ตุลำคม  
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้  460,666  306,535  162,857  216,455 
ลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวียน 215,693  248,503  118,033  141,423 
ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 132,794  446,728  64,113  246,617 
ลูกหน้ีอ่ืน 19,289  9,897  6,746  62,873 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 41,355  23,684  32,906  18,124 
เงินทดรองจ่ำย 1,766  1,178  979  394 
รำยไดค้ำ้งรับ 157,052  166,106  121,456  61,548 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  1,028,615  1,202,631  507,090  747,434 

6.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 30 เมษำยน   31 ตุลำคม   30 เมษำยน   31 ตุลำคม  

 2564  2563  2564  2563 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98,423  48,077  97,826  149,351 
กิจกำรอ่ืน 362,243  258,458  65,031  67,104 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้  460,666  306,535  162,857  216,455 

 

กำรวเิครำะห์อำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้ มีดงัน้ี 
6.1.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษำยน   31 ตุลำคม   30 เมษำยน   31 ตุลำคม  
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 98,423  48,077  97,826  136,924 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน -  -  -  12,427 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98,423  48,077  97,826  149,351 
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โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกคำ้ ซ่ึงเป็นกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีระยะเวลำตั้งแต่ 7 วนัถึง 90 วนั 

6.1.2 ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 

   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษำยน   31 ตุลำคม   30 เมษำยน   31 ตุลำคม  
 2564  2563  2564  2563 

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล        
ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 143,137  118,065  44,777  26,721 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 35,239  45,346  9,891  7,657 

รวม 178,376  163,411  54,668  34,378 
        ลูกหน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 16,804  32,726  9,469  32,726 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 894  -  894  - 

รวม 17,698  32,726  10,363  32,726 
รวมธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย 
 และกำกน ้ำตำล 196,074 

 
196,137 

 
65,031 

 
67,104 

        ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ        
ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 154,232  21,576  -  - 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน -  28,651  -  - 

รวมธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 154,232  50,227  -  - 
         

ธุรกิจอ่ืน        
ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,221  1,436  -  - 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 4,047  5,312  -  - 
เกินก ำหนดช ำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 1,232  2,014  -  - 
เกินก ำหนดช ำระ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 4,145  3,068  -  - 
เกินก ำหนดช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน 1,292  264  -  - 

รวมธุรกิจอ่ืน 11,937  12,094  -  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 362,243  258,458  65,031  67,104  

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลำตั้งแต่ 7 วนัถึง 30 วนั 
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6.2 ลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวยีน ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษำยน  31 ตุลำคม  30 เมษำยน  31 ตุลำคม 
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีค่ำออ้ย        
ฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 41,458  -  27,355  - 
ฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 45,809  60,021  5,100  9,479 
ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 62,132  67,002  10,476  11,066 
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 14,452  15,872  5,766  5,890 
ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 20,521  22,225  6,802  7,897 
ฤดูกำรผลิตก่อนปี 2559/2560 162,650  164,731  37,924  37,955 

รวมลูกหน้ีค่ำออ้ย 347,022  329,851  93,423  72,287 
เงินทดรองจ่ำยค่ำออ้ย        

ฤดูกำรผลิตปี 2564/2565 80,806  -  70,389  - 
ฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 -  136,853  -  116,248 
รวมเงินทดรองจ่ำยค่ำออ้ย 80,806  136,853  70,389  116,248 

ลูกหน้ีค่ำน ้ำมนั ค่ำปุ๋ ยและบริกำรอ่ืน 18,505  19,061  16,530  17,014 
รวม 446,333  485,765  180,342  205,549 

หกั  ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (124,471)  (126,339)  (47,493)  (48,246) 

รวมลูกหน้ีชำวไร่  321,862  359,426  132,849  157,303 
หกั  ส่วนท่ีคำดวำ่จะไดรั้บช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี (106,169)  (110,923)  (14,816)  (15,880) 

รวมลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวียน  215,693  248,503  118,033  141,423 

ลูกหน้ีค่ำออ้ยเป็นลูกหน้ีชำวไร่ท่ียงัคำ้งส่งค่ำออ้ยตำมสัญญำ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 
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6.3 ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษำยน  31 ตุลำคม  30 เมษำยน  31 ตุลำคม 
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำออ้ย 1,245,584  1,272,902  726,439  753,500 
ลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและ        
   จ  ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 533,822  533,074  311,331  310,700 
รวมลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 1,779,406  1,805,976  1,037,770  1,064,200 
หกั เงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและ        
                 จ  ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย  (44,628)  -  (33,107)  - 
หกักลบ เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียจำกกองทุนออ้ย        
                 และน ้ำตำลทรำย (1,031,438)  (1,029,349)  (627,916)  (626,655) 
              เงินน ำส่งเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย (570,546)  (329,899)  (312,634)  (190,928) 
รวมลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำยหมุนเวียน 132,794  446,728  64,113  246,617 

ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยแสดงมูลค่ำตำมเงินชดเชยท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจะได้รับ
ชดเชยจำกกองทุนอ้อยและน ้ ำตำลทรำย เน่ืองจำกในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 และ 2561/2562 
รำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยขั้นสุดทำ้ยจะต ่ำกวำ่ขั้นตน้ 
ซ่ึ งตำมพระรำชบัญญัติอ้อยและน ้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 มำตรำ 56 ก ำหนดให้กองทุนอ้อย 
และน ้ ำตำลทรำยจ่ำยเงินชดเชยค่ำออ้ยและเงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย
ใหแ้ก่บริษทัและบริษทัยอ่ยเท่ำกบัส่วนต่ำงดงักล่ำว โดยชำวไร่ออ้ยไม่ตอ้งส่งคืนค่ำออ้ยท่ีไดรั้บเกิน  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้กำรหกักลบเงินน ำส่งเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย
ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยคำ้งช ำระกบัลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำยตำมมติกำรประชุมคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลำคม 2563 และผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดค้ำดกำรณ์วำ่ในรอบปีบญัชีถดัไป 
กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยจะสำมำรถสรุปกำรค ำนวณและช ำระเงินชดเชยค่ำออ้ยและเงินชดเชย
ค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยทั้งหมดใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ยได ้ดงันั้นจึงได้
จดัประเภทเป็นลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยท่ีเหลือจำกกำรหักกลบ เป็นส่วนท่ีจะได้รับ
ช ำระภำยในหน่ึงปี 



 
- 34 - 

 

 

เม่ือวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2564 คณะกรรมกำรส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ ำตำลทรำยได้มีมติและ
อนุมติักำรช ำระเงินชดเชยค่ำออ้ยและเงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย 
ส ำหรับฤดูกำลผลิตปี 2560/2561 ให้กบับริษทัและบริษทัย่อยโดยกำรน ำเงินกู้ยืมระยะสั้ นและ
ดอกเบ้ียจ่ำยของส ำนกังำนกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยภำยใตโ้ครงกำรสินเช่ือเพื่อเสริมสภำพคล่อง
ทำงกำรเงินให้กบัโรงงำนน ้ ำตำลท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยคำ้งช ำระมำหกักลบลบหน้ีกบัเงินชดเชย
ดงักล่ำว ทั้งน้ีมีเงินชดเชยคงเหลือจำกกำรหักกลบลบหน้ีซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บช ำระเงิน
ชดเชยดงักล่ำวทั้งจ  ำนวนแลว้ในวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2564 คณะกรรมกำรส ำนกังำนกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยไดมี้มติและอนุมติั
กำรช ำระเงินชดเชยค่ำอ้อยและเงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย 
ส ำหรับฤดูกำลผลิตปี 2561/2562 ให้กบับริษทัและบริษทัย่อยโดยกำรหักกลบลบหน้ีกบัเงินตำม
มำตรำ 57 แห่งพระรำชบัญญัติอ้อยและน ้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 
จ ำนวน 19.05 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และจ ำนวน 37.67 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม  

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2564 คณะกรรมกำรส ำนกังำนกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยไดมี้มติเรียก
เก็บเงินเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย เพื่อใช้ด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ของกองทุนออ้ยและ
น ้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2563 ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 ในอตัรำตนัละ 20 บำท/ตนัออ้ย โดยให้
หกักลบลบหน้ีใหแ้ก่บริษทัและบริษทัยอ่ยไปจนกวำ่ยอดหน้ีท่ีกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลคำ้งช ำระคืน
แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะหมด  
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7. ลกูหนีต้ำมสัญญำเช่ำเงินทุน 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท ำสัญญำเช่ำกำรเงินเพื่อให้เช่ำที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และเคร่ืองจกัรซ่ึงรวมถึง
ทรัพยสิ์นอื่นๆ ตำมที่ระบุไวใ้นสัญญำกบักิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัแห่งหน่ึงโดยกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั
สำมำรถซ้ือทรัพยสิ์นนั้นภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนัท ำสัญญำ ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ
เงินทุน ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 มียอดคงเหลือดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
ภำยใน 1 ปี 19,350 
เกินกวำ่ 1 - 5 ปี 427,990 
 447,340 
หกั  รำยไดท้ำงกำรเงินรอกำรรับรู้ (76,421) 
 370,919 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี (19,337) 

รวม 351,582 

8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษำยน  31 ตุลำคม  30 เมษำยน  31 ตุลำคม 
 2564  2563  2564  2563 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
(ดูหมำยเหตุขอ้ 5.1) -  -  876,958  1,099,432 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 276,998  585,617  90,261  296,363 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี        

(ดูหมำยเหตุขอ้ 5.1) -  -  919,940  1,062,440 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรอ่ืนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี 1,200  1,333  1,200  1,333 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี 191,020  198,884  36,095  31,563 

รวมเงินให้กูย้มืระยะสั้น 469,218  785,834  1,924,454  2,491,131 
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เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่ชำวไร่ ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 ในงบกำรเงินรวม
จ ำนวน 230.44 ลำ้นบำท และ 526.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 90.26 ลำ้นบำท 
และ 296.36 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นกำรให้กูย้ืมในรูปกำรรับซ้ือลดเช็คส ำหรับเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้ำท่ี
บริษทัและบริษทัยอ่ยออกให้แก่ชำวไร่ในกำรรับซ้ือออ้ย โดยชำวไร่น ำมำขำยลดให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ย
ซ่ึงมีกำรคิดดอกเบ้ียในอตัรำอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินกูข้องธนำคำรพำณิชยโ์ดยเฉล่ีย ส่วนท่ีเหลือใน
งบกำรเงินรวมจ ำนวน 46.56 ลำ้นบำท และ 59.43 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นเงินจ่ำยล่วงหน้ำให้แก่ชำวไร่
เพื่อสนับสนุนกำรปลูกอ้อยโดยมีข้อก ำหนดและเง่ือนไขบำงประกำรด้วยซ่ึงมีกำรคิดดอกเบ้ียใน 
อตัรำอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินกูข้องธนำคำรพำณิชย ์

9. สินทรัพย์ชีวภำพหมุนเวยีน 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยชี์วภำพหมุนเวียน ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2564  
มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด  41,680  4,684 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรม 2,225  (365) 
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกกำรปลูกในระหวำ่งงวด 29,745  281 
ลดลงเน่ืองจำกกำรเก็บเก่ียวในระหวำ่งงวด (43,338)  (4,319) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด  30,312  281 

กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยชี์วภำพค ำนวณโดยใชว้ิธีอำ้งอิงจำกรำคำมูลค่ำยตุิธรรม
หกัตน้ทุนในกำรขำย กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนและกำรประมำณกำร
บำงประกำรเก่ียวกบัรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยส ำหรับฤดูกำลถดัไป ระดบัควำมหวำน และปริมำณออ้ย 
(ดูหมำยเหตุขอ้ 15)  กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวจดัเป็นล ำดบัชั้นท่ี 3 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 
งบกำรเงนิรวม 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน ณ วนัที่ 30 เมษำยน 2564  ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2563 

 2564 2563 ร้อยละ ร้อยละ เงนิลงทุน  เงนิปันผล  เงนิลงทุน  เงนิปันผล     
   2564 2563 วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส ำหรับงวด  วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส ำหรับปี 
         2564      2563 
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  544,164  10,500  90,267  541,561  14,608 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ำกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061  -  2,061 4.11 2,061  - 
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั* 300,000 300,000 0.62 0.62 1,855  1,855  -  1,855 0.62 1,855  - 
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)* 398,664 398,664 0.07 0.07 391  107  33  391 0.07 140  52 
บริษทั ที เอส คลงัสินคำ้ จ ำกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  317  -  509 4.02 317  101 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ ำกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508  -  40,508 10.12 40,508  - 
บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั 2,532,000 2,532,000 40.00 40.00 3,244,868  3,838,160  40,512  3,244,868  3,686,759  - 

รวม     3,380,459  4,427,172  51,045  3,380,459  4,273,201  14,761 

* บริษทัร่วมโดยพิจำรณำจำกกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญัของบริษทัต่อบริษทั ไทยชูกำร์เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งน้ี  

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท   เงนิลงทุนวธีิรำคำทุน  เงนิปันผล 
 ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ส ำหรับงวดส้ินสุด ส ำหรับปีส้ินสุด 
 2564 2563 ร้อยละ ร้อยละ 30 เมษำยน  31 ตุลำคม  วนัที่ 30 เมษำยน วนัที ่31 ตุลำคม 
   2564 2563 2564  2563  2564  2563 
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  90,267  10,500  14,608 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ำกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061  -  - 
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั* 300,000 300,000 0.62 0.62 1,855  1,855  -  - 
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)* 398,664 398,664 0.07 0.07 391  391  33  52 
บริษทั ที เอส คลงัสินคำ้ จ ำกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509  -  101 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ ำกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508  -  - 
บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั 2,532,000 2,532,000 40.00 40.00 3,244,868  3,244,868  40,512  - 

รวม     3,380,459  3,380,459  51,045  14,761 

* บริษทัร่วมโดยพิจำรณำจำกกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญัของบริษทัต่อบริษทั ไทยชูกำร์เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งน้ี  

สรุปขอ้มูลฐำนะทำงกำรเงินของบริษทัร่วมและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม  
มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 สัดส่วนควำมเป็น 

เจ้ำของ 
(ร้อยละ) 

 สินทรัพย์
หมุนเวยีน 

 สินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวยีน 

 สินทรัพย์
รวม 

 หนีสิ้น
หมุนเวยีน 

 หนีสิ้น 
ไม่หมุนเวยีน 

 หนีสิ้นรวม  รำยได้ 
รวม 

 ค่ำใช้จ่ำย 
รวม 

 ก ำไร  

2564                    
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ  ำกดั (มหำชน)* 23.82  975  3,926  4,901  617  486  1,103  1,180  1,071  109 
บริษทั บีบีจีไอ จ  ำกดั (มหำชน)* 40.00  4,413  9,430  13,843  4,638  2,429  7,067  7,213  6,537  676 
                    

2563                    
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ  ำกดั (มหำชน)* 23.82  914  4,063  4,977  693  542  1,235  1,240  1,156  84 
บริษทั บีบีจีไอ จ  ำกดั (มหำชน)* 40.00  3,752  8,498  12,250  3,993  2,406  6,399  5,958  5,431  527 

* บริษทัร่วมดงักลำ่วมีรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  

บริษทัได้ประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยใช้กำรประมำณกำรมูลค่ำท่ีจะได้รับคืนของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
จำกหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน เงนิลงทุนวธีิรำคำทุน  เงนิปันผล 
 2564 2563 ร้อยละ ร้อยละ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ส ำหรับงวดส้ินสุด ส ำหรับปีส้ินสุด 
   2564 2563 30 เมษำยน  31 ตุลำคม  วนัที่ 30 เมษำยน วนัที ่31 ตุลำคม 
     2564  2563  2564  2563 
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  1,016 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส์ จ ำกดั 480,000 480,000 100.00 100.00 479,119  479,119 - 60,000  - 
บริษทั โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 800,000 800,000 100.00 100.00 799,972  799,972 - 319,989  479,983 
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จ ำกดั 300,000 300,000 100.00 100.00 300,000  300,000 - -  - 
บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ำกดั 250 250 100.00 100.00 250  250 - -  - 
บริษทั คุณชวน จ ำกดั 1,000 - 99.97 - 1,000  - - -  - 
บริษทั น ้ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั 687,727 687,727 98.00 98.00 674,178  674,178 - -  - 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited* 1,946,687 1,946,687 88.02 88.02 1,711,616  1,711,616 - -  - 
Wynn In Trading Co., Ltd.* 487,497 487,497 100.00 100.00 487,497  487,497 - -  - 
     รวม     6,706,556  6,705,556 - 381,005  480,999 
หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน     (2,133,209)  (2,133,209) - -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      4,573,347  4,572,347 - 381,005  480,999 

* 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 
และไม่สำมำรถแกไ้ขกำรขำดทุนดงักล่ำว ไดภ้ำยใน 1 ปี ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 ผลขำดทุนของ Koh Kong Plantation Company Limited เกินกว่ำร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 
ซ่ึงผูบ้ริหำรของบริษทัจึงหยดุกำรด ำเนินงำนเป็นกำรชัว่ครำว เพ่ือปรับโครงสร้ำงภำยในของบริษทัยอ่ย 

12. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีไ้ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

     
 หน่วย : พนับำท  

 
 งบกำรเงนิรวม  

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 30 เมษำยน  31 ตุลำคม  30 เมษำยน  31 ตุลำคม 

 
2564 

 
2563 

 
2564 

 
2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  20,737  23,099  4,946  7,286 

ลูกหน้ีชำวไร่  230,640  237,262  62,309  64,126 

รวม 251,377  260,361  67,255  71,412 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/        

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (140,453)  (143,434)  (52,439)  (54,284) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 110,924  116,927  14,816  17,128 
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13. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
รำยกำรเคล่ือนไหวของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงประกอบด้วยท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำร 
และโกดงั ซ่ึงบนัทึกดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 5,774,845  1,811,802 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 5,774,845  1,811,802 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีรำยไดค้่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน ซ่ึงรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนรวมจ ำนวน 90.60 ล้ำนบำท และ 99.84 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และ                
ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 23.57 ลำ้นบำท และ 22.37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

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

14. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
รำยกำรเคล่ือนไหวของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 25,890,582  9,474,702 
จดัประเภท/ปรับปรุง (568)  (263) 
ซ้ือสินทรัพย ์(รวมงำนระหวำ่งก่อสร้ำง) 150,642  9,445 
โอนเขำ้ - รำคำทุน 544,013  246,217 
โอนออก - รำคำทุน (544,013)  (246,217) 
รำคำทุนของสินทรัพยท่ี์จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (56,994)  (33,462) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 26,511  10,505 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ - จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 3  - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (730,712)  (312,891) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (27,768)  - 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด  25,251,696  9,148,036 
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ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัย ่อยสองแห่งใน
ต่ำงประเทศ ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีในงบกำรเงินรวม จ ำนวน 372.04 ลำ้นบำท และ 372.12 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ตั้งอยูบ่นที่ดินสัมปทำนซ่ึงเมื่อครบก ำหนดสัญญำสัมปทำนแลว้กรรมสิทธ์ิจะตกเป็นของ
ผูใ้ห้เช่ำ (ดูหมำยเหตุขอ้ 25.8.3) 

ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 สินทรัพย์รำคำทุนในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 
6,037.29 ลำ้นบำท และ 5,435.69 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 2,917.59 ล้ำน
บำท และ 2,728.09 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดต้ดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ทั้งจ  ำนวนแต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่

ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 ท่ีดินบนัทึกดว้ยรำคำท่ีตีใหม่มีมูลค่ำสุทธิในงบกำรเงิน
รวมจ ำนวน 4,880.63 ลำ้นบำท และ 4,875.63 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 
1,542.38 ล้ำนบำท และ 1,543.20 บำท ตำมล ำดับ เป็นมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินซ่ึงมีกำรประเมินโดย 
ผูป้ระเมินรำคำอิสระแห่งหน่ึงท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) ซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 และ
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีโดยวิธีรำคำทุน ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 ในงบกำรเงินรวม  
มีจ ำนวน 1,174.88 ลำ้นบำท และ 1,169.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 479.02 
ลำ้นบำท และ 479.84 ลำ้นลำท ตำมล ำดบั 

15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษำยน  31 ตุลำคม  30 เมษำยน  31 ตุลำคม 
 2564  2563  2564  2563 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,271  26,750  29,402  42,776 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - อ่ืนๆ 218,334  595,130  31,377  315,790 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 323,888  146,844  108,433  75,940 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอ่ืน 147,209  221,372  79,110  128,379 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพย ์ 43,527  46,091  1,995  1,429 
เจำ้หน้ีอ่ืน 82,312  155,144  61,237  220,161 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 828,541  1,191,331  311,554  784,475 
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ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 เจำ้หน้ีกำรคำ้ - อ่ืนๆ ไดร้วมเจำ้หน้ีค่ำออ้ยมำจำกกำรรับซ้ือออ้ยของบริษทัและ
บริษัทย่อยสำมแห่งส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 โดยใช้ประกำศรำคำอ้อยขั้นต้นของฤดูกำรผลิต 
ปี 2563/2564 ตำมมติคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำย เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2563 เท่ำกบั 920.00 บำทต่อตนั
ออ้ย ณ ระดับควำมหวำนท่ี 10 ซี.ซี.เอส. และก ำหนดให้อตัรำข้ึน/ลงของรำคำอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. 
เท่ำกับ 55.20 บำทต่อตนัอ้อย และจนถึงวนัท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลน้ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำยยงัไม่ได้ประกำศรำคำอ้อยขั้นสุดท้ำย
ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงบนัทึกประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยกำรผลิตคำ้งจ่ำยใน
ส่วนค่ำออ้ยตำมหมำยเหตุขอ้ 16  และค ำนวณตน้ทุนขำยและสินคำ้คงเหลือ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 โดยใช้รำคำออ้ยขั้นตน้ของฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 ในรำคำ 1,018.26 - 1,170.63 บำท 
ต่อตนัออ้ย ณ ระดบัควำมหวำนเฉล่ียท่ี 11.78 - 13.56 ซี.ซี.เอส. 

16. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติค้ำงจ่ำย 
ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตคำ้งจ่ำย โดยค ำนวณ
จำกประมำณกำรตน้ทุนกำรผลิตทั้งฤดูกำรผลิต เพื่อประมำณกำรตน้ทุนกำรผลิตต่อหน่วย ซ่ึงค ำนวณจำก
ประมำณกำรค่ำออ้ย ค่ำแรงงำนทำงตรงและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนหำรด้วยประมำณกำร
ปริมำณกำรผลิตท่ีคำดวำ่จะผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิต โดยกำรประมำณกำรค่ำออ้ยจะประมำณตำมรำคำ
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 15 และปริมำณออ้ยท่ีเขำ้หีบในแต่ละฤดูกำรผลิต ค่ำแรงงำนทำงตรงและ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตประมำณกำรโดยผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงพิจำรณำจำกขอ้มูลในอดีตตำม
ลกัษณะของค่ำใช้จ่ำยท่ีจะเกิดในแต่ละรำยกำรและก ำลงักำรผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิตโดยผลต่ำงระหว่ำง
ประมำณกำรต้นทุนกำรผลิตของหน่วยสินค้ำท่ีผลิตได้กับต้น ทุนกำรผลิตท่ี เกิด ข้ึนจริงแล้ว 
ในแต่ละรอบระยะเวลำกำรรำยงำน จะแสดงรำยกำรเป็น “ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตคำ้งจ่ำย” 

กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพินิจดงักล่ำว ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะมี
กำรประเมินทบทวนอยำ่งต่อเน่ืองซ่ึงอยูบ่นพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึง
กำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 
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17. หุ้นกู้ระยะยำว 
หุน้กูร้ะยะยำว มีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่30 เมษำยน  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 
 2564  2563 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 5,647,006  6,995,997 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี -  (1,349,772) 
สุทธิ 5,647,006  5,646,225 

กำรเปล่ียนแปลงของหุน้กูร้ะยะยำวส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด   6,995,997  
ไถ่ถอนระหวำ่งงวด   (1,350,000)  
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูต้ดัจ  ำหน่ำยระหวำ่งงวด  8 1,009  
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด   5,647,006  

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

ของทุกปีไม่เกินกวำ่ 2 : 1 ตลอดอำยขุองหุน้กู ้

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 บริษทัด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นไปตำม
เง่ือนไข  

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

ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุน้กูไ้ม่ต  ่ำกวำ่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั 
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18. เงินกู้ยืมระยะยำว 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยำว ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 4,852,000  4,852,000 
กูเ้พิ่มระหวำ่งงวด 1,900,000  1,500,000 
จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งงวด (1,026,000)  (1,026,000) 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 5,726,000  5,326,000 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,739,240)  (1,682,000) 

เงินกูย้มืระยะยำว  3,986,760  3,644,000 

อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยำว มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 เมษำยน  31 ตุลำคม  30 เมษำยน  31 ตุลำคม 
 2564  2563  2564  2563 
 ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 

เงินกูย้มื - สกลุเงินบำท 1.975 - 3.25  2.10 - 3.00  1.975 - 3.00  2.10 - 3.00 
เงินกูย้มื - สกลุดอลลำร์สหรัฐ 2.85  -  2.85  - 

ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินกูย้มืระยะยำว มีดงัน้ี 

     หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 เมษำยน  31 ตุลำคม  30 เมษำยน  31 ตุลำคม 
 2564  2563  2564  2563 

ภำยใน 1 ปี 1,739,240  1,867,000  1,682,000  1,867,000 
เกินกวำ่ 1 - 5 ปี 3,986,760  2,985,000  3,644,000  2,985,000 
 5,726,000  4,852,000  5,326,000  4,852,000 
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เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวมีรำยละเอียดท่ีส ำคญั ดงัน้ี 
 วงเงิน ยอดคงเหลือ อัตรำดอกเบี้ย กำรช ำระ กำรช ำระ เร่ิมช ำระ ครบก ำหนดช ำระ 
  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  คืนเงินต้น ดอกเบี้ย   

  30 เมษำยน  31 ตุลำคม      
  2564  2563      
  พนับำท  พนับำท      

เฉพำะบริษทั         
สกุลเงินบำท         

1. 1,000 ลำ้นบำท* -  100,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มิถุนำยน 2559 ธนัวำคม 2563 
2. 1,000 ลำ้นบำท 405,000  575,000 อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน เมษำยน 2561 ตุลำคม 2566 
3. 1,000 ลำ้นบำท* 125,000  250,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน พฤษภำคม 2561 พฤศจิกำยน 2564 
4. 1,000 ลำ้นบำท 400,000  500,000 อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน มิถุนำยน 2561 ธนัวำคม 2565 
5. 1,000 ลำ้นบำท 500,000  600,000 MLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน พฤศจิกำยน 2561 พฤษภำคม 2566 
6. 1,000 ลำ้นบำท 500,000  600,000 MLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน มีนำคม 2562 กนัยำยน 2566 
7. 1,000 ลำ้นบำท* 556,000  667,000        AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน สิงหำคม 2562 สิงหำคม 2566 
8. 1,000 ลำ้นบำท* 670,000  780,000        AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มกรำคม 2563 มกรำคม 2567 
9. 1,000 ลำ้นบำท* 670,000  780,000        AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน กุมภำพนัธ์ 2563 กุมภำพนัธ์ 2567 

สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ         
10. 1,500 ลำ้นบำท** 1,500,000  -        LIBOR+อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 6 เดือน กนัยำยน 2564 มีนำคม 2567 

 รวม 5,326,000  4,852,000      
บริษทัยอ่ย         

สกุลเงินบำท         
11. 400 ลำ้นบำท 400,000  -        MLR-อตัรำคงท่ี รำยเดือน รำยเดือน พฤษภำคม 2564 เมษำยน 2571 

รวม 400,000  -      
รวมทั้งหมด 5,726,000  4,852,000      

 หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 

 
(1,739,240) 

  
(1,867,000) 

     

 สุทธิ 3,986,760  2,985,000      

*  AMLR คือ อตัรำดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของสถำบนักำรเงินในประเทศไทยขนำดใหญ่ 4 แห่ง 
**  เงินกูส้กุลเงินดอลลำร์สหรัฐไดท้ ำสัญญำแลกแปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย (Cross Currency Swap)  เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงเต็มทั้งจ  ำนวนตลอด

ระยะเวลำตำมสัญญำกูย้มื โดยบริษทัจะช ำระหน้ี เป็นเงินจ ำนวนสุทธิ 1,500 ลำ้นบำท เม่ือครบก ำหนดสัญญำ และช ำระดอกเบ้ียในอตัรำ 2.85% ต่อปี ทุก 6 เดือน 

ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร โดยบริษทัตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 บริษทัสำมำรถด ำรงสัดส่วนต่ำง ๆ 
ตำมท่ีระบุในสัญญำดงักล่ำว 
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19. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษำยน  31 ตุลำคม  30 เมษำยน  31 ตุลำคม 
 2564  2563  2564  2563 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 30,315  -  413,004  - 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ ำหน่ำย (2,460)  -  (109,852)  - 
รวม 27,855  -  303,152  - 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (10,515)  -  (36,835)  - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ 17,340  -  266,317  - 

20. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
20.1 ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 23,720  53,789  -  - 

        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
กบัผลต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึน 79,141  (201,937)  43,114  (150,923) 

รวม 102,861  (148,148)  43,114  (150,923) 
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กำรกระทบยอดภำษีเงินไดแ้ละก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีคูณดว้ยอตัรำภำษีเงินได ้ส ำหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้        

- ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม - ยกเวน้ภำษีเงินได ้ -  (43,524)  -  - 
- ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม - ยกเวน้ภำษีเงินไดใ้นอตัรำร้อยละ 50 
 ของอตัรำภำษีเงินได ้

 
44,499 

  
213,626 

  
- 

  
- 

- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม 477,351  (721,638)  338,471  (265,046) 
รวมก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 521,850  (551,536)  338,471  (265,046) 

อตัรำภำษีตำมกฎหมำย (ร้อยละ)  20  20  20  20 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้        

- ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม - ยกเวน้ภำษีเงินไดใ้นอตัรำร้อยละ 50 
 ของอตัรำภำษีเงินได ้

 
4,450 

  
21,363 

  
- 

  
- 

- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม 95,470  -  67,694  - 
รวมภำษีเงินได ้ 99,920  21,363  67,694  - 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ (รำยได)้ ค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถ 
หกัเป็นค่ำใชจ่้ำยในทำงภำษี (70,872) 

 
28,983 

  
(67,694) 

  
- 

 29,048  50,346  -  - 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดปี้ก่อน (5,328)  3,443  -  - 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 79,141  (201,937)  43,114  (150,923) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 102,861  (148,148)  43,114  (150,923) 
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20.2 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 30 เมษำยน  31 ตุลำคม  30 เมษำยน  31 ตุลำคม 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/        

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  13,854 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ -  -  -  11,425 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  426,642 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 1,042  1,014  -  21,853 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ -  -  -  (217,982) 
ขำดทุนสะสมยกไป -  -  -  585,521 
ค่ำเส่ือมรำคำ -  -  -  (106,539) 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมอสงัหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน -  -  -  (298,078) 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยชี์วภำพ -  -  -  (972) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร -  -  -  (482,573) 
อ่ืน ๆ -  -  -  47,223 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,042  1,014  -  374 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดท่ี้ยงัไม่ไดรั้บรู้ของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ 3 แห่ง ณ วนัท่ี 30 เมษำยน มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 2564  2563 
รำยกำรดงัต่อไปน้ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    

ผลแตกต่ำงชัว่ครำว (45,343)  (71,294) 
ขำดทุนสะสมยกไป 223,577  223,393 
 178,234  152,099 

ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 ผูบ้ริหำรของบริษทัประเมินว่ำจะไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีได้ทั้ งจ  ำนวน เน่ืองจำกบริษทัย่อยจะมีก ำไรสุทธิทำงภำษีในอนำคต 
ไม่เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีดังกล่ำว โดยขำดทุนทำงภำษี
จ ำนวน 223.58 ลำ้นบำท ท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดงักล่ำวจะส้ินอำยุในปี 
2565 ถึง 2569 
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20.3 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษำยน  31 ตุลำคม  30 เมษำยน  31 ตุลำคม 
 2564  2563  2564  2563 
หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธ ิ        
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน/        

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (52,318)  (52,801)  (13,570)  - 
ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ (1,989)  (16,062)  -  - 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  (426,642)  - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (51,143)  (50,193)  (22,235)  - 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 763,615  763,615  217,982  - 
ขำดทุนสะสมยกไป (709,992)  (714,333)  (607,537)  - 
ค่ำเส่ือมรำคำ 227,279  196,778  135,147  - 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 675,801  655,181  313,763  - 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยชี์วภำพ (2,114)  (1,567)  912  - 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  482,573  482,573  - 
อ่ืน ๆ (55,334)  (52,937)  (50,698)  - 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,276,378  1,210,254  29,695  - 

21. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร เป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัตำมมติของท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั ดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564 2563 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 1,704 1,753 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 3,372 5,530 
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22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
รำยกำรคำ่ใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวนัที่ 30 เมษำยน  ส้ินสุดวนัที่ 30 เมษำยน 
 2564  2563  2564  2563 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,594,666  1,784,922  1,306,115  679,718 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 118,091  93,839  202,384  196,105 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,550,175)  545,835  (745,715)  666,037 
เงินน ำส่งเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย 37,672  336,741  19,053  194,160 
ขำดทุนจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพนัธ์ 46,116  505,771  46,116  280,929 
เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 276,417  266,407  82,925  52,912 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 347,205  288,112  147,917  83,863 
ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 130,949  110,036  29,890  3,527 
คำ่ใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 51,804  165,933  23,452  61,158 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 105,405  129,791  100,879  117,963 

 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือน  ส ำหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัที่ 30 เมษำยน  ส้ินสุดวนัที่ 30 เมษำยน 
 2564  2563  2564  2563 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 6,444,609  6,189,681  3,698,809  3,443,255 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 223,218  127,124  535,085  477,636 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตลดลง (5,089,619)  (3,069,377)  (3,007,947)  (1,453,543) 
เงินน ำส่งเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย 37,672  336,741  19,053  194,160 
ขำดทนุจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพนัธ์ 46,116  505,771  46,116  280,929 
เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 680,448  927,285  273,361  387,567 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 740,852  753,938  337,987  276,688 
ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 307,057  478,762  101,292  158,095 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 84,578  295,460  37,237  158,618 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 207,397  271,929  201,455  257,299 
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23. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั
ของบริษทัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกในระหวำ่งงวด บริษทัไม่มีหุน้สำมญัเทียบเท่ำ
ปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และ 2563 ก ำไร (ขำดทุน)                
ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน มีดงัน้ี 
2564 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ก ำไร  จ ำนวนหุ้น  ก ำไร  ก ำไร  จ ำนวนหุ้น  ก ำไร 
 ส ำหรับงวด    ต่อหุ้น  ส ำหรับงวด    ต่อหุ้น 
 พนับำท  พนัหุ้น  บำท  พนับำท  พนัหุ้น  บำท 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน            
ส ำหรับงวดสำมเดือนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั 102,473  4,410,233  0.023  325,368  4,410,233  0.074 

ส ำหรับงวดหกเดือนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั 411,034  4,410,233  0.093  295,357  4,410,233  0.067 

2563 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ขำดทุน  จ ำนวนหุ้น  ขำดทุน  ขำดทุน  จ ำนวนหุ้น  ขำดทุน 
 ส ำหรับงวด    ต่อหุ้น  ส ำหรับงวด    ต่อหุ้น 
 พนับำท  พนัหุ้น  บำท  พนับำท  พนัหุ้น  บำท 
ขำดทุนตอ่หุน้ขั้นพื้นฐำน            
ส ำหรับงวดสำมเดือนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั (586,715)  4,410,233  (0.133)  (12,120)  4,410,233  (0.003) 

ส ำหรับงวดหกเดือนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั (374,756)  4,410,233  (0.085)  (114,123)  4,410,233  (0.026) 

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

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 กลุ่มบริษทัจ ำแนกส่วนงำนตำมธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 

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

กลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทัใน
กลุ่มบริษทั 
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กลุ่มธุรกิจใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์
ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำประเภทอำคำรส ำนกังำนและกิจกำรรีสอร์ตเพื่อกำรพกัผ่อน ส ำหรับเป็นศูนยอ์บรมและ
สัมมนำ 

กลุ่มบริษัทจ ำแนกส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ออกเป็นกำรประกอบกำรในประเทศ และต่ำงประเทศ 
โดยต่ำงประเทศ ประกอบดว้ย สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และรำชอำณำจกัรกมัพูชำ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และ 2563 รำยไดข้องกลุ่มบริษทัมีรำยได้จำกลูกคำ้
ภำยนอกรำยใดรำยหน่ึงมีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร ดงัน้ี 

-  บริษทัผูค้ำ้น ้ ำตำลต่ำงประเทศสำมรำยจำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำลเป็น
จ ำนวนรวมประมำณ 476.52 ลำ้นบำท และ 1,449.76 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

-  รำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยหน่ึงจำกธุรกิจผลิตไฟฟ้ำเป็นจ ำนวนรวมประมำณ 504.03 ลำ้นบำท และ 536.25 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั แสดงไดด้งัน้ี 
 งบก ำไรขำดทุนรวม 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษำยน 2564 และ 2563 
หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย 
น ำ้ตำลทรำยและกำกน ำ้ตำล 

ธุรกจิผลติและ 
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

ธุรกจิให้เช่ำ 
อสังหำริมทรัพย์ 

ธุรกจิอ่ืนๆ รำยกำรระหว่ำงกนั รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 ไทย ต่ำงประเทศ ไทย ต่ำงประเทศ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย     
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน - ลูกคำ้ภำยนอก 2,841 232 5,019 356 611 661 72 85 272 299 - - 4,028 6,420 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน - ลูกคำ้ภำยใน 2,091 - 1,710 - 716 1,207 - - 411 649 (3,218) (3,566) - - 
รวม 4,932 232 6,729 356 1,327 1,868 72 85 683 948 (3,218) (3,566) 4,028 6,420 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 439 80 434 117 179 329 48 45 46 76 39 (1) 831 1,000 
รำยไดอ่ื้น             88 177 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย กำรบริหำรและคำ่ใชจ่้ำยอ่ืน             (464) (1,687) 
รำยไดท้ำงกำรเงิน 97 3 120 4 1 1 - - 10 11 (51) (83) 60 53 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (232) (18) (307) (25) (10) (10) (6) (13) (3) - 62 83 (207) (272) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม             214 177 
(ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินได ้             (103) 148 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ              419 (404) 
(หกั) ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดของส่วนไดเ้สีย               

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม             (8) 29 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด             411 (375) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (520) (37) (475) (52) (181) (225) - - (3) (2) - - (741) (754) 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 
ณ วนัที ่30 เมษำยน 2564 และวนัที ่31 ตุลำคม 2563 

              

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  967 23 1,372 11 254 194 17 16 45 113 (277) (503) 1,029 1,203 
สินคำ้คงเหลือ  6,954 172 1,549 79 241 156 15 - 114 260 21 5 7,517 2,049 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  16,661 2,393 17,085 2,439 6,498 6,677 142 129 98 102 (540) (541) 25,252 25,891 
สินทรัพยส่์วนกลำง 14,561 94 15,397 125 159 186 4,412 4,415 866 945 (8,301) (9,089) 11,791 11,979 
สินทรัพยร์วม  39,143 2,682 35,403 2,654 7,152 7,213 4,586 4,560 1,123 1,420 (9,097) (10,128) 45,589 41,122 
หน้ีสินรวม 25,780 1,952 22,594 1,941 791 679 864 905 286 333 (3,967) (4,876) 25,706 21,576 
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กำรจ ำแนกรำยได้ 
กลุ่มบริษทัจ ำแนกรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และใหบ้ริกำรใหแ้ก่ลูกคำ้ตลอดช่วงเวลำและ ณ เวลำใดเวลำหน่ึงตำมสำยผลิตภณัฑห์ลกัซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลรำยได้
แยกตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน ดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย 

น ำ้ตำลทรำยและกำกน ำ้ตำล 
ธุรกจิผลติและ 
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

ธุรกจิให้เช่ำ 
อสังหำริมทรัพย์ 

ธุรกจิอ่ืนๆ รำยกำรระหว่ำงกนั รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 ไทย ต่ำงประเทศ ไทย ต่ำงประเทศ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย     
ณ ช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง 4,932 232 6,729 356 1,228 1,457 - - 656 812 (3,100) (3,040) 3,948 6,314 
ตลอดช่วงเวลำ - - - - 99 411 72 85 27 136 (118) (526) 80 106 

รวม 4,932 232 6,729 356 1,327 1,868 72 85 683 948 (3,218) (3,566) 4,028 6,420 
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25. ภำระผูกพนั หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้และสัญญำทีส่ ำคัญ 
ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 นอกจำกหน้ีสินท่ีปรำกฏในงบกำรเงินระหว่ำงกำลแลว้ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี 
25.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำขำยสินคำ้ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบส ำหรับงบกำรเงินรวม

จ ำนวน 3,723.47 ลำ้นบำท และ 1,820.98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
จ ำนวน 2,957.69 ลำ้นบำท และ 1,094.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

25.2 บริษทัและบริษทัยอ่ยสำมแห่ง ไดอ้อกเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้ำแก่ชำวไร่เพื่อรับซ้ือออ้ย โดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ยยงัมิไดบ้นัทึกภำระหน้ีสินดงักล่ำว เน่ืองจำกเช็คยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระและยงัไม่ไดรั้บออ้ย 
ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 30 เมษำยน 

2564 
31 ตุลำคม 

2563 
30 เมษำยน 

2564 
31 ตุลำคม 

2563 
ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2564/2565 283.78 10.20 90.05 10.20 
ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 - 578.85 - 286.17 

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

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

จงัหวดัขอนแก่น ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญำเป็นระยะเวลำ 21 ปี นบัตั้งแต่เดือนแรกท่ีมีกำร
ขำยไฟฟ้ำ (เดือนธันวำคม 2549) ในปริมำณ 20 เมกะวตัต์ ณ ระดับแรงดันไฟฟ้ำ 115 กิโลโวลต ์ 
โดยในปีท่ี 2 จนถึงปีก่อนปีสุดท้ำย กฟผ. ตกลงท่ีจะซ้ือพลงังำนไฟฟ้ำในปริมำณไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 ของปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำตำมสัญญำ 

เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2563 บริษทัยอ่ยไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบั กฟผ. เพื่อเปล่ียน
วธีิกำรค ำนวณปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำและกำรช ำระเงินค่ำซ้ือขำยไฟฟ้ำเป็นวธีิ “Feed-in Tariff” 
(FiT) สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำเดิมมีอำยสุัญญำเป็นระยะเวลำ 21 ปี นบัตั้งแต่เดือนแรกท่ีมีกำรขำยไฟฟ้ำ 
(เดือนธนัวำคม 2549) กำรแกไ้ขสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำดงักล่ำวมีผลท ำให้อำยุสัญญำคงเหลือ 6 ปี 
2 เดือน ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2569 
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- สัญญำลงวนัท่ี 12 มกรำคม 2553 กฟผ. ตกลงซ้ือปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำ 22 เมกะวตัต ์ณ ระดบั
แรงดนั 115 กิโลโวลตจ์ำกบริษทัยอ่ย ณ อ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุรี ตำมรำคำท่ีตกลง
ร่วมกันในสัญญำ เป็นระยะเวลำ 5 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2554 บริษัทย่อยต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อ กฟผ. เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดอำยุสัญญำเพื่อต่ออำยุสัญญำ
ต่อไปอีกครำวละ 5 ปี บริษทัย่อยไดย้ื่นหนงัสือค ้ำประกนักำรเสนอขำยไฟฟ้ำ เป็นจ ำนวนเงิน 
4.40 ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนำยน 2557 กฟผ. ไดต้กลงซ้ือปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำเพิ่มอีก 
8 เมกะวตัตร์วมเป็น 30 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต์ ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัใน
สัญญำ อำยสุัญญำ 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปี 

25.5 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เม่ือวนัท่ี 18 กนัยำยน 2555 
โดยตกลงซ้ือปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำ 2.12 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดนั 22,000โวลต์ ณ อ ำเภอวงัสะพุง 
จังหวัดเลย ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกันในสัญญำ เป็นระยะเวลำ 5 ปี  และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปี 
โดยอตัโนมตัิ และมีผลใช้บงัคบัจนกว่ำจะมีกำรยุติสัญญำ ตั้งแต่วนัที่ 20 พฤศจิกำยน 2555 
(บริษทัยอ่ยมีกำรขอเล่ือนกำรขำยพลงังำนไฟฟ้ำเป็นวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2557)  

25.6 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีภำระผกูพนัและวงเงินสินเช่ือ ดงัน้ี 
หน่วย : ล้ำน 

  งบกำรเงินรวม 
  ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2563 
 สกลุเงนิ วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภำระผูกพนั         
สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
 ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 
บำท - 2,996.52 - 

 
- 1,163.72 - 

         
วงเงินสินเช่ือ         
หนงัสือค ้ำประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บำท - 70.47 -  - 70.21 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บำท 150.00 - 150.00  150.00 - 150.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลำร์สหรัฐ 10.00 - 10.00  10.00 - 10.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 21,743.24 8,916.32 12,826.92  21,159.50 5,341.77 15,817.73 
เงินกูย้มืระยะสั้น ดอลลำร์สหรัฐ 20.50 - 20.50  20.50 - 20.50 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 1,989.00 1,655.00 334.00  2,763.00 1,570.74 1,192.26 
เงินกูย้มืระยะยำว บำท 5,726.00 5,726.00 -  4,852.00 4,852.00 - 

 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 
 สกลุเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงนิ ใช้ไป คงเหลือ 
ภำระผูกพนั         
สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
  ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 
บำท - 2,936.52 - 

 
- 1,103.72 - 

         
วงเงินสินเช่ือ         
หนงัสือค ้ำประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บำท - 4.04 -  - 4.04 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บำท 30.00 - 30.00  30.00 - 30.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 12,074.00 6,845.00 5,229.00  11,500.00 4,901.00 6,599.00 
เงินกูย้มืระยะสั้น ดอลลำร์สหรัฐ 0.50 - 0.50  0.50 - 0.50 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 1,989.00 1,655.00 334.00  2,763.00   1,570.74 1,192.26 
เงินกูย้มืระยะยำว บำท 5,326.00 5,326.00 -  4,852.00 4,852.00 - 
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วงเงินสินเช่ือดังกล่ำวข้ำงต้นบำงส่วนค ้ ำประกันโดยบริษัทและบริษัทย่อยค ้ ำประกันระหว่ำงกัน 
นอกจำกน้ีบำงวงเงินหำกมีกำรเบิกใช ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งน ำสินคำ้บำงส่วนเขำ้ร่วมค ้ำประกนัดว้ย 
อยำ่งไรก็ตำม บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 
31 ตุลำคม 2563 

ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยสำมแห่งไดไ้ปค ้ำประกนั
เงินกู้ยืมท่ีธนำคำรแห่งหน่ึงออกให้แก่ชำวไร่ในงบกำรเงินรวม จ ำนวน 180.34 ล้ำนบำท และ 
185.58 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 21.36 ลำ้นบำท และ 26.53 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยต้องปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ส ำหรับภำระผูกพนัและ
วงเงินสินเช่ือขำ้งตน้ บริษทัตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

25.7 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัคงเหลือตำมสัญญำต่ำงๆ มีดงัน้ี  
หน่วย : ล้ำน 

 งบกำรเงนิรวม 
  ณ วนัที ่30 เมษำยน 2564  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2563 
 สกลุเงนิ มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนั

คงเหลือ 
ตำมสัญญำ 

 มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนั
คงเหลือ 

ตำมสัญญำ 
สญัญำก่อสร้ำงและจำ้งเหมำ บำท 74.26 25.97  551.92 52.89 
สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ บำท 386.80 38.68  386.80 84.43 
 ดอลลำร์สหรัฐ 0.56 -  0.56 - 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงนิรวม 
  ภำระผูกพนัคงเหลือตำมสัญญำ 
  ณ วนัที ่30 เมษำยน 2564  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2563 
 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 0.56 4.31 5.01  0.14 0.56 4.46 5.16 
สญัญำเช่ำ บำท 12.85 18.95 - 31.80  13.89 21.04 - 34.93 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่30 เมษำยน 2564  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2563 
 สกลุเงนิ มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนั

คงเหลือ 
ตำมสัญญำ 

 มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนั
คงเหลือ 

ตำมสัญญำ 
สญัญำก่อสร้ำงและจำ้งเหมำ บำท 29.31 16.72  513.92 44.17 
สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ บำท 228.30 22.83  228.30 22.83 

หน่วย : ล้ำน 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ภำระผูกพนัคงเหลือตำมสัญญำ 
  ณ วนัที ่30 เมษำยน 2564  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2563 
 สกลุเงนิ ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม  ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
สญัญำเช่ำ บำท 5.44 9.89 15.33  5.85 11.26 17.11 
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25.8 สัญญำอ่ืนท่ีส ำคญั 
25.8.1 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้รับสัมปทำนประกอบกิจกำรไฟฟ้ำจำกกระทรวงพลงังำน 

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

25.8.2 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2549 บริษัท น ้ ำตำลสะหวนันะเขต จ ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ท ำ
สัญญำพฒันำพื้นท่ีในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวกับรัฐบำลของประเทศ
ดังกล่ำว เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนักงำนของบริษัทย่อย อำคำรโรงงำน ถนน และพื้นท่ี 
ปลูกออ้ย รวม 10,000 เฮกตำร์ มีก ำหนดระยะเวลำ 40 ปี และสำมำรถต่อสัญญำไดอี้ก 20 ปี 
หำกไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคู่สัญญำ ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 
บริษทัย่อยได้ใช้พื้นท่ีแลว้ จ ำนวน 5,636.35 เฮกตำร์ เท่ำกนัทั้งสองงวดโดยมีอตัรำค่ำเช่ำ
ตำมสัญญำ 

25.8.3 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษทัย่อย) 
ไดเ้ขำ้ร่วมลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจ (MOU) กบัรัฐบำลของประเทศกมัพูชำเมื่อวนัท่ี 
2 สิงหำคม 2549 เพื่อก่อตั้ งโรงงำนน ้ ำตำลพร้อมทั้ งได้รับสัมปทำนพื้นท่ีเพำะปลูกอ้อยใน
จงัหวดัเกำะกง ประเทศกมัพูชำ จ ำนวน 18,057 เฮกตำร์ อำยุสัมปทำน 90 ปี โดยไม่มีค่ำเช่ำใน 
5 ปีแรก และหลงัจำกนั้นคิดค่ำเช่ำในอตัรำ 5 ดอลลำร์สหรัฐต่อเฮกตำร์ต่อปี และปรับค่ำเช่ำ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ทุก  ๆปี และต่อมำเม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2559 ทำงรัฐบำลของประเทศกมัพชูำ
ได้แก้ไขอำยุสัมปทำนใหม่คงเหลือ 50 ปี ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 
บริษทัยอ่ยไดใ้ชพ้ื้นท่ีแลว้จ ำนวน 9,398.69 เฮกตำร์ เท่ำกนัทั้งสองงวด อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 
ของบริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินสัมปทำน เม่ือครบก ำหนดสัญญำกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นจะตก
เป็นของผูใ้หเ้ช่ำ (ดูหมำยเหตุขอ้ 14) 

25.8.4 Koh Kong Sugar Industiy Co., Ltd (บริษทัย่อย) ท ำสัญญำเช่ำที่ดินระยะยำว 2 ฉบบั 
กบับุคคลภำยนอก เพื่อสร้ำงท่ำเรือและท่ีดินรอกำรพฒันำในวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2550 และ
วนัท่ี 21 พฤษภำคม 2550 ตำมล ำดบั ระยะเวลำ 90 ปี เท่ำกนัทั้งสองสัญญำ 
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26. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียอตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศในตลำด อตัรำกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสินค้ำท่ีเก่ียวเน่ือง และจำกกำรท่ีคู่สัญญำ 
ไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยพิจำรณำใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมเพื่อป้องกนั
ควำมเส่ียงดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำมบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบำยท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
เพื่อกำรเก็งก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคต ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อย  อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทับริหำร
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียโดยใช้วิธีกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรจดัสรรเงินกู้ยืมท่ีเป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีและ
ลอยตวัใหเ้หมำะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีรำยละเอียดส่วนใหญ่ ดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 30 เมษำยน 2564 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

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

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  63,240  63,240 
เงินฝำกธนำคำรแบบประจ ำ 266  -  -  -  266 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 190,745  84,959  14,767  650  291,121 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 271,522  -  -  5,476  276,998 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรอ่ืน 1,200  2,300  -  -  3,500 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -  -  6,765  -  6,765 
รวม 463,733  87,259  21,532  69,366  641,890 

          
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ          

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 10,571,315  -  -  -  10,571,315 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,100  -  -  -  7,100 
หุ้นกูร้ะยะยำว -  2,998,615  2,648,391  -  5,647,006 
เงินกูย้มืระยะยำว 898,240  4,713,960  113,800  -  5,726,000 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 10,515  17,340  -  -  27,855 
รวม 11,487,170  7,729,915  2,762,191  -  21,979,276 
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หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2563 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

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

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  131,392  131,392 
เงินฝำกธนำคำรแบบประจ ำ 264  -  -  -  264 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 208,740  108,118  26,373  -  343,231 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 585,447  170  -  -  585,617 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 1,333  -  -  -  1,333 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -  -  6,754  -  6,754 
รวม 795,784  108,288  33,127  131,392  1,068,591 

          
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ          

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,912,515  -  -  -  6,912,515 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,100  -  -  -  7,100 
หุ้นกูร้ะยะยำว 1,349,772  2,998,011  2,648,214  -  6,995,997 
เงินกูย้มืระยะยำว 1,867,000  2,985,000  -  -  4,852,000 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 10,763  20,687  -  -  31,450 
รวม 10,147,150  6,003,698  2,648,214  -  18,799,062 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนของบริษทัและบริษทัย่อย ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรขำยสินคำ้และกำรน ำเขำ้
เคร่ืองจกัร เน่ืองจำกรำยกำรทำงธุรกิจเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 
31 ตุลำคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญั
ซ่ึงไม่ไดมี้กำรท ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 30 เมษำยน 2564 31 ตุลำคม 2563 30 เมษำยน 2564 31 ตุลำคม 2563 
สกลุเงนิ สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 
ดอลลำร์สหรัฐ 0.37 0.89 2.22 0.82 28.96 - 30.59 - 
เยน - 2.50 - 2.50 - - - - 
เรียล 97.90 8.61 180.57 10.51 - - - - 
กีบ 69.54 320.76 87.04 209.67 - - - - 
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ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำแลกเปล่ียนกบัธนำคำรพำณิชย ์เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง
จำกอตัรำแลกเปล่ียนในกำรรับและจ่ำยช ำระหน้ีสินในรูปเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ย
ยงัไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำแลกเปลี่ยนที่เปิดสถำนะไว ้               
มีวนัครบก ำหนดอยูร่ะหวำ่ง 1 ปี โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 
สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิที่ท ำสัญญำ สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิที่ได้ตำมสัญญำ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 30 เมษำยน 31 ตุลำคม 30 เมษำยน 31 ตุลำคม  30 เมษำยน 31 ตุลำคม 30 เมษำยน 31 ตุลำคม 
 2564 2563 2564 2563  2564 2563 2564 2563 

ดอลลำร์สหรัฐ 45.37 7.03 - - บำท 1,403.74 222.21 - - 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้และสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 30 เมษำยน 31 ตุลำคม 30 เมษำยน 31 ตุลำคม 
 2564 2563 2564 2563 
มูลคำ่ยติุธรรมสุทธิตำมสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 1,418.02 219.64 - - 

ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลทรำยและรำคำออ้ย 
อุตสำหกรรมออ้ยและน ้ำตำลทรำยในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหวำ่งเกษตรกรชำวไร่ออ้ย
และโรงงำนน ้ำตำล รำคำขำยน ้ ำตำลโควตำ ข. และอตัรำแลกเปล่ียนท่ีบริษทั ออ้ยและน ้ำตำลไทย จ ำกดั (อนท.) 
ขำยไดจ้ริงมีผลอยำ่งมำกต่อกำรค ำนวณรำคำออ้ย ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของกำรผลิตน ้ ำตำลทรำย ดงันั้นเพื่อเป็น
กำรบริหำรควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของก ำไรขั้นตน้ บริษทัจึงมีกระบวนกำรป้องกนัควำมเส่ียง โดยจดัท ำ
สัญญำซ้ือ-ขำยหรือแลกเปล่ียนสินค้ำเกษตร (“Commodity Swap”) อำยุสัญญำไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงเม่ือมีกำรปิด
สถำนะของสัญญำหรือเม่ือสัญญำส้ินสุดลงตำมอำยุ บริษทัจะรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนใน                   
งบก ำไรขำดทุน 
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ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรรับรู้รำยกำรในงบกำรเงิน ดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ขำดทุนจำกสัญญำซ้ือ-ขำยหรือแลกเปล่ียนสินคำ้เกษตร 46.12 505.77 46.12 280.93 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสัญญำซ้ือ-ขำยหรือแลกเปล่ียนสินคำ้เกษตรคงเหลือที่เปิดสถำนะไว ้ณ วนัท่ี 
30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 
 สกลุเงนิ งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
  30 เมษำยน 31 ตุลำคม 
  2564 2563 

มูลค่ำยติุธรรมสุทธิตำมสญัญำซ้ือ-ขำยหรือแลกเปล่ียน   
 สินคำ้เกษตร 

 
ดอลลำร์สหรัฐ (1.20) 

 
(0.17) 

ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 
บริษทัและบริษทัย่อย มีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีชำวไร่ เงินให้กู ้ยืม 
แก่ชำวไร่ เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรอ่ืน ลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ย 
และลูกหน้ีอ่ืน อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกบริษทัและบริษทัย่อยมีลูกหน้ีหลำยรำยและมีนโยบำยกำรให้สินเช่ือ 
ท่ีระมดัระวงัรวมทั้งมีกำรพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนอย่ำงเหมำะสม นอกจำกน้ี บริษทั
และบริษทัยอ่ยไดด้ ำเนินกำรใหช้ำวไร่น ำท่ีดินหรือสินทรัพยอ่ื์นมำเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัหรือค ้ำประกนั
ดว้ยบุคคล ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีลูกหน้ีจะ
ไม่ช ำระหน้ีอยูใ่นระดบัต ่ำ 

มูลค่ำยติุธรรม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้ืม
ระยะสั้ น ภำษีเงินได้คำ้งจ่ำย และหน้ีสินหมุนเวียน มีมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณเท่ำกับมูลค่ำตำมบญัชี 
เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น  
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มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู ้ยืมระยะยำวที่มีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัมีมูลค่ำใกล้เคียงกบัมูลค่ำตำมบญัชี 
ส่วนเงินกู้ยืมระยำวท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีมีมูลค่ำยุติธรรมใกล้เคียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีเน่ืองจำกอตัรำ
ดอกเบ้ียถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีสถำบนักำรเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชบ้ริกำรเสนออตัรำดอกเบ้ีย
ของเงินกู้ยืมท่ีมีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนใกล้เคียงกับเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทในอตัรำท่ีใกล้เคียงกับ 
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีท่ีระบุไวต้ำมสัญญำเงินกู ้

รำยกำรท่ีเปิดเผยตำมตำรำงต่อไปน้ี พิจำรณำว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีมูลค่ำแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรม  

 งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ล ำดบัช้ัน 
มูลค่ำยุติธรรม 

กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท   
ณ วันที ่30 เมษำยน 2564     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
หุน้กูร้ะยะยำว 5,647 5,430 ระดบั 2 ค ำนวณจำกรำคำปิดคร้ังล่ำสุดของสมำคม

ตลำดตรำสำรหน้ีไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ย 
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
หุน้กูร้ะยะยำว 6,996 6,842 ระดบั 2 ค ำนวณจำกรำคำปิดคร้ังล่ำสุดของสมำคม

ตลำดตรำสำรหน้ีไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ย 

มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน ได้แก่ สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนำคต
ประมำณกำรมำจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (จำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำท่ีสำมำรถสังเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน) และอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำ
ตำมสัญญำ ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำท่ีสะทอ้นควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือของคู่สัญญำต่ำงๆ ซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 
และสัญญำแลกเปล่ียนสินคำ้เกษตร (Commodity Swap) ประเมินมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบ
และน ้ ำตำลทรำยขำวจำก The Exchange and Bloomberg ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนเสมือนวำ่บริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดปิ้ดสถำนะสัญญำเหล่ำนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 2 
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27. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
รำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินบำงรำยกำรของบริษทัและบริษทัย่อยมีกำรวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกับ 
กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และวนัท่ี  
31 ตุลำคม 2563 

สินทรัพย์ 
ทำงกำรเงนิ 

 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ล ำดบัช้ัน
มูลค่ำ

ยุตธิรรม 

เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ และ
ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรวดัมูลค่ำ

ยุตธิรรม 
มูลค่ำยุตธิรรม (พนับำท)  มูลค่ำยุตธิรรม (พนับำท)  

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 30 เมษำยน 31 ตุลำคม 30 เมษำยน 31 ตุลำคม   
 2564 2563 2564 2563   
เงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนด
ระยะเวลำมำกกวำ่ 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 12 เดือน 

266 264 - - ล ำดบั 3 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และวิธีดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 

ตรำสำรทุนท่ีอยูใ่นควำม
ตอ้งกำรของตลำด 

156,650 - 156,650 - ล ำดบั 2 ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็น
ขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

เงินลงทุนใน 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 

- 149,565 - 149,565 ล ำดบั 2 ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็น
ขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลคำ่ยุติธรรมผำ่น 
ก ำไรขำดทุน - ตรำสำรทุน 

797 797 327 327 ล ำดบั 1 ขอ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพย์
หรือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนัในตลำด
ท่ีมีสภำพคล่อง 

ตรำสำรหน้ีไม่อยูใ่นควำม
ตอ้งกำรของตลำด 

6,765 - - - ล ำดบั 2 ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็น
ขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบ
ก ำหนด 

- 6,754 - - ล ำดบั 2 ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็น
ขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

อสงัหำริมทรัพย ์
เพื่อกำรลงทุน 

5,774,845 5,774,845 1,811,802 1,811,802 ล ำดบั 2 ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็น
ขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 
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28. ข้อมูลทำงกำรเงินเปรียบเทยีบส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 เมษำยน 2564 และ 2563 
กำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลมีลกัษณะข้ึนอยู่กบั
ฤดูกำล ซ่ึงแบ่งเป็นฤดูกำรผลิต ระหวำ่งช่วงประมำณเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนเมษำยนของแต่ละปี และ
นอกฤดูกำรผลิตระหวำ่งช่วงประมำณเดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม เพื่อประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บกำรเงิน
ในกำรเปรียบเทียบขอ้มูลส ำหรับกำรประกอบธุรกิจท่ีมีข้ึนลงตำมฤดูกำลอยำ่งเห็นไดช้ดั บริษทัจึงแสดง
ขอ้มูลทำงกำรเงินเปรียบเทียบส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และ 2563 ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 30 เมษำยน  ณ วนัที่ 30 เมษำยน 

 2564  2563  2564  2563 
สินทรัพย์        

สินทรัพยห์มุนเวยีน        
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 132,487  912,019  21,920  515,578 
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,028,615  1,083,565  507,090  1,623,089 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้น 469,218  666,940  1,924,454  1,520,445 
 สินคำ้คงเหลือ 7,517,078  6,102,290  3,864,816  2,957,229 
 สินทรัพยชี์วภำพหมุนเวียน 30,312  57,342  281  2,495 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 59,041  72,593  2,717  23,118 
 รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 9,236,751  8,894,749  6,321,278  6,641,954 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,427,172  4,132,818  3,380,459  3,380,459 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  4,573,347  4,131,385 
 เงินให้กูย้มืระยะยำว 102,401  149,019  1,780,991  3,085,038 
 อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 5,774,845  5,641,256  1,811,802  1,769,232 
 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 25,251,696  25,190,642  9,148,036  9,415,428 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 795,949  1,127,854  563,462  534,437 
 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 36,352,063  36,241,589  21,258,097  22,315,979 
รวมสินทรัพย ์ 45,588,814  45,136,338  27,579,375  28,957,933 
        

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น        
หน้ีสินหมุนเวียน        
 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 10,571,315  9,518,419  6,845,000  5,746,678 
 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 828,541  1,059,774  311,554  554,140 
 ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี -  499,980  -  499,980 
 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,739,240  1,882,000  1,682,000  1,882,000 
 เงินกูย้มืระยะสั้น 7,100  3,900  237,100  556,900 
 ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 17,090  29,825  -  - 
 ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตคำ้งจ่ำย 1,125,261  1,464,767  694,858  732,444 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 146,848  113,646  128,027  20,449 
 รวมหน้ีสินหมุนเวียน 14,435,395  14,572,311  9,898,539  9,992,591 
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 11,270,396  12,127,279  9,724,305  11,031,833 
 รวมหน้ีสิน 25,705,791  26,699,590  19,622,844  21,024,424 
 รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 19,883,023  18,436,748  7,956,531  7,933,509 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 45,588,814  45,136,338  27,579,375  28,957,933 
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หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัที่ 30 เมษำยน 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัที่ 30 เมษำยน 
 2564  2563  2564  2563 
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 9,306,286  17,620,058  4,788,144  10,888,092 
 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 154,427  277,248  54,179  205,679 
 รวมรำยได ้ 9,460,713  17,897,306  4,842,323  11,093,771 
 ตน้ทุนขำย (7,815,015)  (15,127,963)  (4,387,255)  (9,877,898) 
 ตน้ทุนกำรให้บริกำร (43,330)  (109,118)  (38,516)  (159,882) 
 รวมตน้ทุน (7,858,345)  (15,237,081)  (4,425,771)  (10,037,780) 
 ก ำไรขั้นตน้ 1,602,368  2,660,225  416,552  1,055,991 
 รำยไดอ่ื้น 288,333  951,160  506,498  1,001,385 
 เงินน ำส่งเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย (30,830)  (336,741)  (15,821)  (194,160) 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย (240,257)  (1,551,598)  (122,249)  (937,130) 
 คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร (810,258)  (1,074,450)  (588,996)  (564,428) 
 ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 8,420  (2,411)  (25,276)  17,751 
 ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 817,776  646,185  170,708  379,409 
 รำยไดท้ำงกำรเงิน 98,013  78,695  184,435  189,902 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน (432,003)  (634,827)  (405,890)  (581,948) 
 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 360,085  264,710  -  - 
 ผลก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงของ        
    กลุ่มของรำยกำรของฐำนะสุทธิ 65,323  (487,015)  (7,645)  (262,173) 
 ก ำไร (ขำดทุน) ก่อน (ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินได ้ 909,194  (132,252)  (58,392)  (274,810) 
 (ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินได ้ (184,448)  51,151  38,125  154,172 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 724,746  (81,101)  (20,267)  (120,638) 

29. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รำยกำรบำงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนรวมและเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                        
30 เมษำยน 2563 ไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนรวม
และเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนและหกดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 

กำรแสดงรำยกำรเดมิ กำรแสดงรำยกำรใหม่ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือน     

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 28,165  11,308 
ส ำหรับงวดหกเดือน     

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 91,057  36,738 

30. กำรอนุมตัิงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีได้รับกำรอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทั เมื่อวนัท่ี 
10 มิถุนำยน 2564 


