
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565 
และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับ                     
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความ
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 

 วมิลพร  บุณยษัเฐียร 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 
วนัท่ี 11 มีนาคม 2565 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มกราคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม 31 ตุลาคม

2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.3 216,986               224,064               39,723                 7,093                   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 1,299,011            1,064,094            842,473               930,707               

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินหมุนเวียน 7 19,337                 19,337                 - -

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 8 382,457               588,435               1,300,254            1,322,175            

สินคา้คงเหลือ 5,731,757            2,707,437            3,437,341            1,269,883            

สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน 9 42,437                 46,380                 - -

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 129,648               91,233                 129,381               90,966                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 42,309                 39,628                 21,109                 9,478                   

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 7,863,942            4,780,608            5,770,281            3,630,302            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 188,633               172,883               181,380               165,636               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 4,576,419            4,649,915            3,380,459            3,380,459            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 4,613,846            4,613,846            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 12 136,710               147,364               55,460                 64,025                 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินไม่หมุนเวียน 7 346,735               361,251               - -

เงินให้กูย้มืระยะยาว 113,295               136,624               2,347,322            2,469,521            

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 6,169,873            6,111,604            2,073,338            2,009,268            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 24,583,837          25,006,759          8,752,399            9,007,137            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 46,346                 42,749                 288,619               298,824               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 27,695                 29,711                 21,692                 23,292                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20.2 1,138                   1,131                   - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 78,208                 80,825                 34,069                 54,701                 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 36,268,889          36,740,816          21,748,584          22,086,709          

รวมสินทรัพย์ 44,132,831          41,521,424          27,518,865          25,717,011          

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สินทรัพย์



หมายเหตุ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มกราคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม 31 ตุลาคม

2565 2564 2565 2564

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 6,193,861           5,981,934           4,223,395           3,755,159           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 2,951,079           1,064,171           1,669,813           638,610              

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 2,999,447           2,999,158           2,999,447           2,999,158           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 1,764,240           1,739,240           1,707,000           1,682,000           

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 10,919                9,988                  40,179                39,138                

เงินกูย้มืระยะสั้น 7,100                  7,100                  463,600              409,100              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,208                  - - -

ประมาณการคา่ใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่าย 16 328,437              - 275,845              -

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 67,222                147,458              67,222                147,458              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 109,316              63,265                29,049                19,160                

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 14,432,829         12,012,314         11,475,550         9,689,783           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หุน้กูร้ะยะยาว 17 2,648,551           2,648,443           2,648,551           2,648,443           

เงินกูย้มืระยะยาว 18 4,779,382           5,167,209           4,479,552           4,853,069           

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 19 21,364                18,577                257,311              267,014              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20.3 1,361,860           1,279,841           101,254              55,157                

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 213,041              210,313              87,567                87,248                

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 71,405                73,069                23,515                24,474                

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 9,095,603           9,397,452           7,597,750           7,935,405           

23,528,432         21,409,766         19,073,300         17,625,188         

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

รวมหนีสิ้น

หน่วย : พันบาท

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



หมายเหตุ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มกราคม 31 ตุลาคม 31 มกราคม 31 ตุลาคม

2565 2564 2565 2564

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

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

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

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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,484,388         12,113,767         2,428,901           2,121,592           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,210,083           2,094,966           644,597              598,164              

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 20,066,538         19,580,800         8,445,565           8,091,823           

537,861              530,858              - -

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 20,604,399         20,111,658         8,445,565           8,091,823           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 44,132,831         41,521,424         27,518,865         25,717,011         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 3,383,673     1,712,914     1,689,415     986,176        

รายไดจ้ากการให้บริการ 42,387          41,568          6,186            6,372            

3,426,060     1,754,482     1,695,601     992,548        

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ

ตน้ทุนขาย (2,781,231)   (1,334,124)   (1,425,890)   (893,432)      

ตน้ทุนการให้บริการ (14,499)         (11,715)         (3,615)           (3,436)           

(2,795,730)   (1,345,839)   (1,429,505)   (896,868)      

ก าไรขั้นตน้ 630,330        408,643        266,096        95,680          

รายไดอ่ื้น 53,305          64,139          190,775        35,626          

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (84,674)         (32,774)         (42,824)         (13,785)         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (156,584)      (148,498)      (68,960)         (61,636)         

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 3,417            (4,541)           12,505          (32,011)         

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 445,794        286,969        357,592        23,874          

รายไดท้างการเงิน 28,923          32,423          34,967          36,821          

ตน้ทุนทางการเงิน (101,783)      (101,992)      (98,948)         (100,576)      

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 27,863          118,999        - -

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 400,797        336,399        293,611        (39,881)         

(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 20.1 (63,421)         (19,491)         (24,851)         9,870            

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด  337,376        316,908        268,760        (30,011)         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 332,072        308,561        268,760        (30,011)         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 5,304            8,347            -          -          

337,376        316,908        268,760        (30,011)         

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 23

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.075            0.070            0.061            (0.007)           

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : พันบาท



2565 2564 2565 2564

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 337,376     316,908     268,760     (30,011)      

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น: 

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13,176       (51,786)      -         -         

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 70,932       (7,795)        72,388       (7,795)        

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12,594       (3,149)        12,594       (3,149)        

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 96,702       (62,730)      84,982       (10,944)      

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 58,663       (8,999)        -         -         

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 58,663       (8,999)        -         -         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 155,365     (71,729)      84,982       (10,944)      

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 492,741     245,179     353,742     (40,955)      

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 485,738     242,931     353,742     (40,955)      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 7,003         2,248         -         -         

492,741     245,179     353,742     (40,955)      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

บริษทั น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มกรำคม 2565
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หน่วย : พันบำท



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ รวม

ส่วนเกนิ รวม ส่วนของ

มูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้จัดสรร ผลขาดทุนจาก รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น

สามัญ ผลก าไร (ขาดทุน) ผลก าไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) การปรับโครงสร้าง องค์ประกอบอืน่ ผู้ถือหุ้น

จากการ จากการวดัมูลค่า เบ็ดเสร็จอืน่ ภายในกจิการ ของส่วนของ บริษัทใหญ่

ป้องกนัความเส่ียง สินทรัพย์ทางการเงนิ ของบริษัทร่วม ภายใต้การ ผู้ถือหุ้น

กระแสเงนิสด ทีใ่ช้วธีิส่วนได้เสีย ควบคุมเดียวกนั บริษัทย่อย

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2564

ยอด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 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

- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -        -           -           308,561        (45,687) (7,795) (3,149) -          (8,999) -                 -              (65,630) 242,931          2,248            245,179        

ยอดปลายงวด ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 2,205,116  2,946,439    220,512       11,764,845   (165,397) (10,015) (163,497) 2,948,094    (8,999) (263,276) (206,256) 2,130,654          19,267,566     521,285        19,788,851   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2565

ยอด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 2,205,116  2,946,439    220,512       12,113,767   (33,802)          (93,339) (147,753)                  2,916,876    (77,483)                 (263,276)            (206,257)         2,094,966          19,580,800     530,858        20,111,658   

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

- โอนก าไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ -        -           -           38,549          -             -                    -                       (38,549)       -                    -                 -              (38,549)              -                 -               -               

- ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -        -           -           332,072        11,477            70,932                  12,594 -          58,663                  -                 -              153,666             485,738          7,003            492,741        

ยอดปลายงวด ณ วนัที ่31 มกราคม 2565 2,205,116  2,946,439    220,512       12,484,388   (22,325) (22,407) (135,159) 2,878,327    (18,820) (263,276) (206,257) 2,210,083          20,066,538     537,861        20,604,399   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

งบการเงนิ

ควบคุมทุนส ารอง ผลต่างของ ผลก าไร (ขาดทุน) การเปลีย่นแปลง

จากการแปลงค่า สินทรัพย์ ถือหุ้นใน

ทีไ่ม่มี

และช าระแล้ว จัดสรรแล้ว ผลขาดทุนจาก อ านาจ

ตามกฎหมาย อตัราแลกเปลีย่น จากการตีราคา สัดส่วนการ

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 2565

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ส่วนได้เสีย

ทุนทีอ่อก ก าไรสะสม องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ ส่วนเกนิ รวม

มูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้จดัสรร รวม ส่วนของ

สามัญ ผลก าไร (ขาดทุน) ผลก าไร (ขาดทุน) ผลก าไร (ขาดทุน) องค์ประกอบอื่น ผู้ถอืหุ้น

จากการ จากการวดัมูลค่า จากการตีราคา ของส่วนของ

ป้องกนัความเส่ียง สินทรัพย์ทางการเงนิ สินทรัพย์ ผู้ถอืหุ้น

กระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มกราคม 2564

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด 

- ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -          -       -     (30,011) (7,795) (3,149) -          (10,944) (40,955)

ยอดปลายงวด ณ วนัที่ 31 มกราคม 2564 2,205,116       2,946,439    220,512      1,599,696     (10,015) (163,497) 871,929          698,417             7,670,180

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มกราคม 2565

ยอด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 2,205,116       2,946,439    220,512      2,121,592     (94,795) (147,752) 840,711          598,164             8,091,823     

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

     - โอนก าไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ -          -       -     38,549          -                -                   (38,549) (38,549) -        

     - ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -          -       -     268,760        72,388                   12,594                     -          84,982               353,742        

ยอดปลายงวด ณ วนัที่ 31 มกราคม 2565 2,205,116       2,946,439    220,512      2,428,901     (22,407) (135,158) 802,162          644,597             8,445,565

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

ตามกฎหมาย

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
หน่วย : พันบาท

ก าไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น

จดัสรรแล้วและช าระแล้ว

ทุนที่ออก

ทุนส ารอง

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น



หมายเหตุ
2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

400,797       336,399       293,611       (39,881)        

รายไดเ้งินปันผล - - (160,022)      -

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (2,817)          (1,277)          1,207            (490)             

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลคา่ของหน้ีสินทางการเงิน - (7,877)          - (7,877)          

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (27,863)        (118,999)      - -

(6)                 (6)                 - -

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 3,776            3,216            1,367            1,606            

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 1,141            76                 - 278               

(1,693)          (27,908)        - (31,918)        

412,734       393,647       204,303       190,070       

(2,841)          13,706          (361)             10,168          

(1,926)          67                 (7,685)          34,132          

ดอกเบ้ียรับ (28,923)        (32,423)        (34,967)        (36,821)        

101,783       101,992       98,948          99,170          

854,162       660,613       396,401       218,437       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (234,736)      (348,896)      72,905          (32,050)        

สินคา้คงเหลือ (3,022,627)   (3,297,585)   (2,167,458)   (1,940,414)   

สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน 2,802            (875)             - 3,025            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (19,923)        (6,017)          (7,362)          1,461            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 11,083          4,582            7,356            2,513            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 27,305          (6,309)          20,632          (5,336)          

1,885,742    1,456,131    1,024,006    662,772       

328,437       476,182       275,845       337,621       

46,051          60,137          9,888            22,113          

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (1,048)          (1,138)          (1,048)          (861)             

(1,664)          (2,152)          (959)             238               

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงาน (124,416)      (1,005,327)   (369,794)      (730,481)      

งบกระแสเงินสด

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : พันบาท

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้

ปรับปรุงดว้ย:

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน

คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ขาดทุนจากการลดมูลคา่และเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั)

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์

ส่วนเกินมูลคา่พนัธบตัรตดัจ าหน่าย (เพ่ิมข้ึน)

ประมาณการคา่ใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่าย

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ดอกเบ้ียจ่าย

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง



หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

จ่ายดอกเบ้ีย (96,918)        (88,764)        (88,694)        (80,826)        

จ่ายคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (8,532)          (3,514)          (4,269)          (1,149)          

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (229,866)      (1,097,605)   (462,757)      (812,456)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - (2)                 - -

เงินให้กูย้มืระยะสั้นลดลง 221,931       298,598       144,638       264,958       

ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยลดลง (เพ่ิมข้ึน) 11,671          (11,146)        6,734            692               

เงินให้กูย้มืระยะยาว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (1,697)          462               - -

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 18,576          20,581          45,229          45,332          

เงินสดรับจากเงินปันผล 165,522       5,500            165,522       5,500            

เงินสดรับจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 19,350          19,350          - -

จ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (57,482)        (73,807)        (9,017)          (6,490)          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,284            8,594            1,453            4,675            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10,072          - - -

จ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (69)               (221)             (69)               (215)             

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 394,158       267,909       354,490       314,452       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 4.2 205,691       1,365,098    462,000       1,184,000    

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 4.2 - - 54,500          (148,400)      

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.2 (374,310)      (495,000)      (360,000)      (495,000)      

จ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า 4.2 (3,506)          (3,068)          (15,603)        (14,731)        

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (172,125)      867,030       140,897       525,869       

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงคา่เงินสดของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 755               7,750            - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (7,078)          45,084          32,630          27,865          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 224,064       137,729       7,093            11,686          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 4.3 216,986       182,813       39,723          39,551          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : พันบาท

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



 

 

บริษทั น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกรำคม 2565 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัว่ไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
บริษทั น ้ ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ำกดั 
ตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์ตำมทะเบียนเลขท่ี 1163/2519 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม 2519 และจดทะเบียน 
เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2547 ทะเบียน บมจ. 32 เลขท่ี 0107547000214 และจดทะเบียน 
กบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม 2548 โดยมีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 503 
อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอร์ ชั้ น 9 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี 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 ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำล และจดัจ ำหน่ำยอะไหล่
และวสัดุส้ินเปลืองให้แก่บริษทัย่อย ผูรั้บเหมำช่วงและชำวไร่ซ่ึงมีธุรกรรมกบับริษทัและ/หรือบริษทัย่อย
และบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจหลกัตำมหมำยเหตุขอ้ 2.5 

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

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึน
อยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ 
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ 
อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัจะติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวอยำ่งต่อเน่ือง 
และจะประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ี
อำจจะเกิดข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกจิกำร 
2.1 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรน้ีได้จดัท ำข้ึนในสกุลเงินบำทและ                 

ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง “รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล” และวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชี                      
ท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นแบบยอ่ และมีกำรเปิดเผย
ขอ้มูลเพิ่มเติมตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

2.2 ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงยงัไม่ได้ตรวจสอบท่ีปรำกฎส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 
2565 ไม่เป็นขอ้บ่งช้ีและไม่ใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรด ำเนินงำนของทั้งปี 

2.3 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 ซ่ึงน ำมำแสดง
เปรียบเทียบได้มำจำกงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั                 
ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.4 ข้อมูลบำงประกำรซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบกำรเงินประจ ำปีท่ีได้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                                      
ทำงกำรเงินมิได้น ำมำแสดงไว้ ณ ท่ี น้ี  เน่ืองจำกมิได้มีกำรก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว                                          
ในงบกำรเงินระหวำ่งกำล ดงันั้น งบกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับงวดสำมเดือนดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 
2565 จึงควรอ่ำนประกอบกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 ซ่ึงไดมี้กำรตรวจสอบแลว้ 

2.5 งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และ                    
ไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท อตัรำของกำรถือหุ้น จัดตั้งขึน้ ประเภทกจิกำร 
 ณ วนัที ่ 

31 มกรำคม 2565 
ณ วนัที ่

31 ตุลำคม 2564 
ในประเทศ  

 ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง     
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 ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หลี จ ำกดั 98.61 98.61 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส์ 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 ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร 
บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ำกดั 100.00 100.00 ไทย บริกำรขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ 
บริษทั คุณชวน จ ำกดั 99.97 99.97 ไทย ธุรกิจวิสำหกิจเพื่อสงัคม 
บริษทั น ้ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั 98.00 98.00 ลำว ด ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร ผลิตและจ ำหน่ำย

น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.*** 88.02 88.02 กมัพชูำ ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย และกำกน ้ำตำล 
Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซ้ือมำขำยไปและบริกำรใหค้  ำปรึกษำ 
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ช่ือบริษัท อตัรำของกำรถือหุ้น จัดตั้งขึน้ ประเภทกจิกำร 

 ณ วนัที ่ 
31 มกรำคม 2565 

ณ วนัที ่
31 ตุลำคม 2564 

ในประเทศ  

 ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยออ้ม     
บริษทั เค. เอส. แอล. เอก็ซป์อร์ตเทรดด้ิง จ ำกดั* 79.55 79.55 ไทย ส่งออกน ้ ำตำลทรำย โดยเป็นตวัแทนในกำร

ส่งออก 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั** 91.02 91.02 ไทย จดัสรรท่ีดินเพื่อกำรอยูอ่ำศยัและกำรเกษตร

ท ำกิจกำรรีสอร์ตเพื่อกำรพกัผอ่น และ
เป็นศูนยฝึ์กอบรมสมัมนำและอำคำร
ส ำนกังำนให้เช่ำ 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยออ้มผำ่น 
  Wynn In Trading Co., Ltd. 

  

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

* บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผ่ำนบริษทั โรงงำนน ้ ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั บริษทั น ้ ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั และบริษทั น ้ ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี 
จ ำกดั 

** บริษทัถือหุน้โดยออ้มผำ่นบริษทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 
*** บริษทัย่อยในกมัพูชำมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นขำดทุนสะสมอยำ่งต่อเน่ือง ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจึงมีแผนกำรหยุดกำรด ำเนินงำน เพื่อปรับ

โครงสร้ำงภำยในของบริษทัย่อย ซ่ึงบริษทัไดว้ดัมูลค่ำและพิจำรณำจดัประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวท่ีอยู่ใน 
งบกำรเงินรวมใหเ้หมำะสมแลว้ 

รอบระยะเวลำบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั (รอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม) 
ยกเวน้บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ  ำกดั และบริษทั คุณชวน จ ำกดั ซ่ึงมีรอบระยะเวลำบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมจดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกัน ส ำหรับรำยกำรบัญชีท่ี
เหมือนกนัหรือเหตุกำรณ์บญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั และส ำหรับรอบระยะเวลำกำรรำยงำนเดียวกนัแลว้ 

ยอดคงค้ำงและรำยกำรระหว่ำงกันท่ีมีสำระส ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนยอด                         
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัท และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจำก                     
งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมแลว้ 

2.6 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ี มีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน                    
ส ำหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

 ในระหวำ่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบแนวคิด
ส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน                   
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงกำรอำ้งอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปรับปรุงค ำนิยำมของธุรกิจ กำรปรับปรุงค ำนิยำมของควำมมี
สำระส ำคญั และข้อก ำหนดทำงกำรบญัชีเก่ียวกบักำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง กำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลของกลุ่มบริษทั  
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2.7  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ (“TFRS 16”) ฉบบัปรับปรุง ไดเ้พิ่ม
ขอ้ก ำหนดส ำหรับขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง โดยกิจกำรตอ้งถือ
ปฏิบติัตำมกำรปรับปรุงดงักล่ำวกบังบกำรเงินประจ ำปีส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญำตให้กิจกำรถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ได ้
ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2564 

ผู ้บริหำรกลุ่มบริษัทจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องมำเร่ิมถือปฏิบัติกับ 
งบกำรเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหำร
ของกลุ่มบริษทัได้ประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว และเห็นว่ำ 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลจดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

4.1 รำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวด
สำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2565  2564  2565  2564 
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ 7,113  49,054  502  1,429 
โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 64,070  -  64,070  - 
โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 24,688  2,912  -  - 
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4.2 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงิน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 
มีดงัน้ี 
2565 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ยอด  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอด 
 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  ที่ไม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที่  

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงนิ    31 มกรำคม 
 2564      2565 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 5,981,934  205,691  6,236  6,193,861 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 7,100  -  -  7,100 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 6,906,448  (374,310)  11,484  6,543,622 
หุ้นกูร้ะยะยำว 5,647,601  -  397  5,647,998 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 28,565  (3,506)  7,224  32,283 
รวม 18,571,648  (172,125)  25,341  18,424,864 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยอด  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอด 
 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  ที่ไม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที่  

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงนิ    31 มกรำคม 
 2564      2565 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3,755,159  462,000  6,236  4,223,395 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 409,100  54,500  -  463,600 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 6,535,068  (360,000)  11,484  6,186,552 
หุ้นกูร้ะยะยำว 5,647,601  -  397  5,647,998 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 306,153  (15,603)  6,940  297,490 
รวม 16,653,081  140,897  25,057  16,819,035 

2564 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ยอด  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอด 
 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  ที่ไม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที่  

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงนิ    31 มกรำคม 
 2563      2564 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,912,515  1,365,098  96  8,277,709 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 7,100  -  -  7,100 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 4,852,000  (495,000)  -  4,357,000 
หุ้นกูร้ะยะยำว 6,995,997  -  512  6,996,509 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -  (3,068)  31,817  28,749 
รวม 18,767,612  867,030  32,425  19,667,067 
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หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอด  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอด 
 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  ที่ไม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที่  

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงนิ    31 มกรำคม 
 2563      2564 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 4,901,000  1,184,000  96  6,085,096 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 545,500  (148,400)  -  397,100 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 4,852,000  (495,000)  -  4,357,000 
หุ้นกูร้ะยะยำว 6,995,997  -  512  6,996,509 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -  (14,731)  361,958  347,227 
รวม 17,294,497  525,869  362,566  18,182,932 

4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 มกรำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2565  2564  2565  2564 
เงินสด 1,931  3,203  583  1,506 
เงินฝำกธนำคำรแบบกระแสรำยวนั 25,051  37,051  6,004  12,427 
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ 123,077  107,682  33,136  25,618 
เงินฝำกระหวำ่งทำง 66,927  34,877  -  - 

รวม 216,986  182,813  39,723  39,551 

5. รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
หรือมีกรรมกำรร่วมกนั ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีส ำคญัระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อยกบับุคคล
และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

5.1 ยอดคงเหลือท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

   หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทของยอดคงเหลอื งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564  2565  2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  231.67  224.72 
บริษทัร่วม 1.12  0.48  1.12  0.48 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 287.21  91.90  145.17  35.49 

รวม 288.33  92.38  377.96  260.69 
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   หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทของยอดคงเหลอื งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564  2565  2564 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงินหมุนเวียน (ดูหมำยเหตุขอ้ 7)        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19.34  19.34  -  - 

        
เงินให้กูย้มืระยะสั้น  
 (รวมส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
 ภำยในหน่ึงปี) (ดูหมำยเหตุขอ้ 8) 

       

บริษทัยอ่ย -  -  1,142.95  1,034.42 
        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย        -         -  44.65  105.01 
บริษทัร่วม        -       5.50         -  5.50 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.55  0.80  0.30  0.45 

รวม 0.55  6.30  44.95  110.96 
        
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
ภำยในหน่ึงปี (ดูหมำยเหตุขอ้ 7)        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 346.74  361.25  -  - 
        

เงินให้กูย้มืระยะยำว 
 (ไม่รวมส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ซ่ึงแสดงรวมอยู่
ในเงินให้กูย้มืระยะสั้น) 

       

บริษทัยอ่ย -  -  2,258.00  2,358.00 
        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  3.27  3.27 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  0.02  -  - 

รวม 0.02  0.02  3.27  3.27 
        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  173.70  70.39 
บริษทัร่วม 1.29  2.16  0.43  1.62 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 133.77  20.15  0.02  - 

รวม 135.06  22.31  174.15  72.01 
        
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนคำ้งจ่ำย (รวมอยูใ่นเจำ้หน้ีอ่ืน)        

บริษทัยอ่ย -  -  30.94  0.03 
        
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี        

บริษทัยอ่ย -  -  35.18  34.72 
        
เงินกูย้มืระยะสั้น        

บริษทัยอ่ย -  -  456.50  402.00 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.10  7.10  7.10  7.10 

รวม 7.10  7.10  463.60  409.10 
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   หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทของยอดคงเหลอื งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564  2565  2564 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  0.77  0.04 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  0.02  -  - 

รวม 0.02  0.02  0.77  0.04 
        
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ        

บริษทัยอ่ย -  -  247.26  256.23 
        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  0.47  0.47 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.04  1.04  1.04  1.04 

รวม 1.04  1.04  1.51  1.51 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย เป็นเงินให้
กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใช้เงินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.06 - 1.40 ต่อปี 
และร้อยละ 1.19 - 2.90 ต่อปี ตำมล ำดบั  

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย เป็นเงินให้
กูย้มืครบก ำหนดช ำระคืนภำยในปี 2565 - 2570 คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.03 - 3.90 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัย่อยและกิจกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 
0.80 - 1.06 ต่อปี และร้อยละ 0.80  ต่อปี ตำมล ำดบั 

5.2 รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม มีดงัน้ี 

   หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2565  2564  2565  2564 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร        

บริษทัยอ่ย -  -  286.55  564.32 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 379.76  77.38  186.97  6.13 

รวม 379.76  77.38  473.52  570.45 
        
ตน้ทุนขำยและกำรให้บริกำร        

บริษทัยอ่ย -  -  239.61  384.72 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.14  3.72  -  - 

รวม 5.14  3.72  239.61  384.72 
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   หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2565  2564  2565  2564 
รำยไดด้อกเบ้ียจำกสญัญำเช่ำกำรเงิน        

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.83  4.83  -  - 
        
รำยไดอ่ื้น        

บริษทัยอ่ย -  -  23.41  25.71 
บริษทัร่วม 2.39  3.34  2.39  3.34 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.80  2.63  2.12  1.34 

รวม 5.19  5.97  27.92  30.39 
        
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย        

บริษทัยอ่ย -  -  1.24  0.25 
บริษทัร่วม 3.46  0.11  1.25  0.05 

รวม 3.46  0.11  2.49  0.30 
        
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        

บริษทัยอ่ย -  -  0.20  0.26 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.45  3.54  1.91  1.46 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.50  2.73  6.86  2.46 

รวม 11.95  6.27  8.97  4.18 

        
ตน้ทุนทำงกำรเงิน        

บริษทัยอ่ย -  -  6.42  1.49 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.01  0.02  0.01  0.02 

รวม 0.01  0.02  6.43  1.51 
        
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 22.65  21.43  10.40  9.93 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 0.38  0.79  -  0.33 

รวม 23.03  22.22  10.40  10.26 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งกนั 
- กำรซ้ือ-ขำยน ้ ำตำลทรำยดิบระหวำ่งกนัในกลุ่มบริษทั ก ำหนดรำคำเดียวกนักบัสัญญำซ้ือขำย

น ้ำตำลทรำยกบัลูกคำ้ 

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

- สินคำ้อ่ืนๆ (นอกเหนือจำกน ้ ำตำลทรำย) ท่ีซ้ือ-ขำยระหวำ่งกนัใชร้ำคำตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั
ซ่ึงสูงกวำ่รำคำทุน 
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- รำคำซ้ือ-ขำยสินทรัพยก์บักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงสูงกว่ำรำคำทุน
หรือรำคำตลำดตำมแต่ละประเภทของสินทรัพย ์

- 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 ลักษณะควำมสัมพันธ์ของกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน นอกเหนือจำกบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ประกอบดว้ย 

รำยช่ือบริษทั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ เกีย่วข้องโดย 
บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ  ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จ  ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั รำชำเซรำมิค จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
บริษทั รำชำชูรส จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
บริษทั พี เอม็ ที พรีเชียส กรุ๊ป จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหำรบำงท่ำนร่วมกนั 
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 ซ่ึงไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรของกลุ่มบริษทั 
แต่เป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมกำรของบริษทั ประจวบอุตสำหกรรม จ ำกดั บำงท่ำนเป็น
กรรมกำรในบริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต เทรดด้ิง จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั น ้ำตำลขอนแก่น 
จ ำกดั (มหำชน) 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่   
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564  2565  2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้  620,024  549,612  264,479  303,530 
ลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวียน 319,110  248,747  229,482    215,300   
ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 132,794  132,794  64,113  64,113 
ลูกหน้ีอ่ืน 40,942  15,621  187,466  188,740 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 43,273  30,989  26,406  22,040 
เงินทดรองจ่ำย 4,662  9,538  300  301 
รำยไดค้ำ้งรับ 138,206  76,793  70,227  136,683 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  1,299,011  1,064,094  842,473  930,707 

6.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564  2565  2564 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 286,937  90,988  197,457  74,890 
กิจกำรอ่ืน 333,087  458,624  67,022  228,640 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้  620,024  549,612  264,479  303,530 

กำรวเิครำะห์อำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้ มีดงัน้ี 
6.1.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564  2565  2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 286,851  90,988  173,762  74,890 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 86  -  23,695  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 286,937  90,988  197,457  74,890 

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

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564  2565  2564 

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล        
ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 125,012  140,083  51,049  53,097 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 34,926  54,653  8,377  16,745 

รวม 159,938  194,736  59,426  69,842 
        

ลูกหน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 21,097  161,747  7,596  158,798 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน -  200  -  - 

รวม 21,097  161,947  7,596  158,798 
รวมธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย 
 และกำกน ้ำตำล 181,035 

 
356,683 

 
67,022 

 
228,640 

        
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ        

ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 92,519  61,295  -  - 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 51,506  35,323  -  - 

รวมธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 144,025  96,618  -  - 
        
ธุรกิจอ่ืน        

ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 756  1,650  -  - 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 5,338  2,267  -  - 
เกินก ำหนดช ำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 1,356  880  -  - 
เกินก ำหนดช ำระ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 577  465  -  - 
เกินก ำหนดช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน -  61  -  - 

รวมธุรกิจอ่ืน 8,027  5,323  -  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 333,087  458,624  67,022  228,640 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลำตั้งแต่ 7 วนัถึง 30 วนั 
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6.2 ลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวยีน ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564  2565  2564 

ลูกหน้ีค่ำออ้ย        
ฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 27,815  35,353  16,610  22,190 
ฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 40,904  42,915  4,596  5,036 
ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 57,608  58,513  9,882  10,471 
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 13,377  13,619  5,630  5,758 
ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 19,783  19,785  6,559  6,559 
ฤดูกำรผลิตก่อนปี 2559/2560 157,913  158,402  35,669  35,766 

รวมลูกหน้ีค่ำออ้ย 317,400  328,587  78,946  85,780 
เงินทดรองจ่ำยค่ำออ้ย        

ฤดูกำรผลิตปี 2565/2566 26,383  -   14,040  -  
ฤดูกำรผลิตปี 2564/2565 292,727  248,747  215,442  215,300 
รวมเงินทดรองจ่ำยค่ำออ้ย 319,110  248,747  229,482  215,300 

ลูกหน้ีค่ำน ้ำมนั ค่ำปุ๋ยและบริกำรอ่ืน 17,408  18,016  15,605  16,128 
รวม 653,918  595,350  324,033  317,208 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (207,056)  (207,676)  (39,091)  (37,883) 
      รวมลูกหน้ีชำวไร่ 446,862  387,674  284,942  279,325 

 หกั  ส่วนท่ีคำดวำ่จะไดรั้บช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี (127,752)  (138,927)  (55,460)  (64,025) 
      รวมลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวียน 319,110  248,747  229,482    215,300 

ลูกหน้ีค่ำออ้ยเป็นลูกหน้ีชำวไร่ท่ียงัคำ้งส่งออ้ยตำมสัญญำ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 

6.3 ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564  2565  2564 

ลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำออ้ย 1,245,584  1,245,584  726,439  726,439 
ลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและ        
   จ  ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 533,822  533,822  311,331  311,331 
รวม 1,779,406  1,779,406  1,037,770  1,037,770 
หกั เงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและ        
            จ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย  (44,628)  (44,628)  (33,107)  (33,107) 
หกักลบ เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียจำกกองทุนออ้ย        
                 และน ้ำตำลทรำย (1,031,438)  (1,031,438)  (627,916)  (627,916) 
              เงินน ำส่งเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย (570,546)  (570,546)  (312,634)  (312,634) 
รวมลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำยหมุนเวียน 132,794  132,794  64,113  64,113 
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เม่ือวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2564 คณะกรรมกำรส ำนักงำนกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยได้มีมติและอนุมติั 
กำรช ำระเงินชดเชยค่ำออ้ยและเงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย ส ำหรับฤดูกำล
ผลิตปี 2560/2561 ให้กับบริษัทและบริษัทย่อยโดยกำรน ำเงินกู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบ้ียจ่ำยของ
ส ำนกังำนกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยภำยใตโ้ครงกำรสินเช่ือเพื่อเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินให้กบั
โรงงำนน ้ ำตำลท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยคำ้งช ำระมำหกักลบลบหน้ีกบัเงินชดเชยดงักล่ำว ทั้งน้ีมีเงินชดเชย
คงเหลือจำกกำรหักกลบลบหน้ีซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บช ำระเงินชดเชยดงักล่ำวทั้งจ  ำนวนแลว้ใน
วนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2564 คณะกรรมกำรส ำนักงำนกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยได้มีมติและอนุมติั                          
กำรช ำระเงินชดเชยค่ำออ้ยและเงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย ส ำหรับฤดูกำล
ผลิตปี 2561/2562 ให้กบับริษทัและบริษทัย่อยโดยกำรหักกลบลบหน้ีกบัเงินท่ีตอ้งน ำส่งตำมมำตรำ 57 
แห่งพระรำชบญัญติัออ้ยและน ้ 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 ้ ำตำลทรำยไดมี้มติเรียกเก็บเงิน
เขำ้กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย เพื่อใช้ด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ของกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย 
พ.ศ. 2563 ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 ในอตัรำตนัละ 20 บำท/ตนัออ้ย โดยให้หกักลบลบหน้ีให้แก่
บริษทัและบริษทัยอ่ยไปจนกวำ่ยอดหน้ีท่ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลคำ้งช ำระคืนแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะหมด 

7. ลกูหนีต้ำมสัญญำเช่ำกำรเงินหมุนเวยีน 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท ำสัญญำเช่ำกำรเงินเพื่อให้เช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
และเคร่ืองจกัรซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงโดย
กิจกำรท่ี เก่ียวข้องกันสำมำรถซ้ือทรัพย์สินนั้ นภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี  นับตั้ งแต่วนัท ำสัญญำ  
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินหมุนเวียน มียอดคงเหลือดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564 
ภำยใน 1 ปี 19,350  19,350 
เกินกวำ่ 1 - 5 ปี 408,640  427,990 
 427,990  447,340 
หกั  รำยไดท้ำงกำรเงินรอกำรรับรู้ (61,918)  (66,752) 
 366,072  380,588 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี (ดูหมำยเหตุขอ้ 5.1) (19,337)  (19,337) 

รวม 346,735  361,251 
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8. เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564  2565  2564 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(ดูหมำยเหตุขอ้ 5.1) 

 
- 

  
- 

  
942,946 

  
934,416 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 246,454  468,385  90,050  232,664 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี        

(ดูหมำยเหตุขอ้ 5.1) -  -  200,000  100,000 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรอ่ืนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี 13,294  13,297  13,294  13,297 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี 122,709  106,753  53,964  41,798 

รวมเงินให้กูย้มืระยะสั้น 382,457  588,435  1,300,254  1,322,175 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่ชำวไร่ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 ในงบกำรเงินรวม
จ ำนวน 145.98 ลำ้นบำท และ 401.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 90.05 
ล้ำนบำท และ 232.66 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เป็นกำรให้กู้ยืมในรูปกำรรับซ้ือลดเช็คส ำหรับเช็คลงวนัท่ี
ล่วงหนำ้ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยออกให้แก่ชำวไร่ในกำรรับซ้ือออ้ย โดยชำวไร่น ำมำขำยลดให้กบับริษทัและ
บริษทัย่อยซ่ึงมีกำรคิดดอกเบ้ียในอตัรำอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินกูข้องธนำคำรพำณิชยโ์ดยเฉลี่ย 
ส่วนที่เหลือในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 100.47 ล้ำนบำท และ 67.37 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เป็นเงินจ่ำย
ล่วงหนำ้ให้แก่ชำวไร่เพื่อสนบัสนุนกำรปลูกออ้ยโดยมีขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขบำงประกำรและมีกำรคิด
ดอกเบ้ียในอตัรำอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินกูข้องธนำคำรพำณิชย ์

9. สินทรัพย์ชีวภำพหมุนเวยีน 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยชี์วภำพหมุนเวียน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 
มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 46,380  - 
ขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรม (1,141)  - 
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกกำรปลูกในระหวำ่งงวด 18,327  - 
ลดลงเน่ืองจำกกำรเก็บเก่ียวในระหวำ่งงวด (21,129)  - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 42,437  - 

วิธีกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใช้ในกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยชี์วภำพค ำนวณโดยใช้วิธี
อำ้งอิงจำกรำคำมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย กำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำวตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำน
และกำรประมำณกำรบำงประกำรเก่ียวกบัรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยส ำหรับฤดูกำลถดัไป ระดบัควำมหวำน 
และปริมำณออ้ย (ดูหมำยเหตุขอ้ 15) กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวจดัเป็นล ำดบัชั้นท่ี 3 



 

- 16 - 

 

 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 

งบกำรเงินรวม 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2565  ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564 
   ร้อยละ ร้อยละ เงนิลงทุน  เงนิปันผล  เงนิลงทุน  เงนิปันผล 
 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส ำหรับงวด  วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส ำหรับปี 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม             
 2565 2564 2565 2564            
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  590,475  -  90,267  555,066  15,978 
บริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง จ ำกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061  -  2,061  2,061  - 
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั* 300,000 300,000 0.62 0.62 1,855  1,855  -  1,855  1,855  - 
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)* 398,664 398,664 0.07 0.07 391  85  -  391  85  54 
บริษทั ที เอส คลงัสินคำ้ จ ำกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  317  -  509  317  - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ ำกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508  -  40,508  40,508  - 
บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 2,532,000 2,532,000 40.00 40.00 3,244,868  3,941,118  160  3,244,868  4,050,023  40,512 

รวม     3,380,459  4,576,419  160  3,380,459  4,649,915  56,544 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท   เงนิลงทุนวธีิรำคำทุน  เงนิปันผล 
 ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ส ำหรับงวดส้ินสุด ส ำหรับปีส้ินสุด 
   ร้อยละ ร้อยละ 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  วนัที่ 31 มกรำคม วนัที่ 31 ตุลำคม 
 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ 2565  2564  2565  2564 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม         
 2565 2564 2565 2564        
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  90,267  -  15,978 
บริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง จ ำกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061  -  - 
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั* 300,000 300,000 0.62 0.62 1,855  1,855  -  - 
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)* 398,664 398,664 0.07 0.07 391  391  -  54 
บริษทั ที เอส คลงัสินคำ้ จ ำกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509  -  - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ ำกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508  -  - 
บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 2,532,000 2,532,000 40.00 40.00 3,244,868  3,244,868  160  40,512 

รวม     3,380,459  3,380,459  160  56,544 

* บริษทัร่วมโดยพิจำรณำจำกกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญัของบริษทัต่อบริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งน้ี  

สรุปขอ้มลูฐำนะทำงกำรเงินของบริษทัร่วมและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้ำนบำท 

 สัดส่วน
ควำมเป็น
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  1,191  4,025  5,216  782  498  1,280  2,051  1,876  175 
บริษทั บีบีจีไอ จ  ำกดั (มหำชน)* 40.00  3,037  9,870  12,907  2,940  3,063  6,003  14,787  13,599  1,188 
                    
2563                    
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ  ำกดั (มหำชน)* 23.82  749  3,938  4,687  481  409  890  2,284  2,127  157 
บริษทั บีบีจีไอ จ  ำกดั (มหำชน)* 40.00  3,281  9,450  12,731  3,697  2,530  6,227  12,641  11,529  1,112 

* บริษทัร่วมดงักล่ำวมีรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
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ตำมรำยงำนคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 9/2564 ของบริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2564  
มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ในอตัรำหุ้นละ 
0.79 บำท ซ่ึงมีก ำหนดจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในวนัท่ี 8 ธันวำคม 2564 ซ่ึงบริษัทได้รับเงินปันผลแล้ว                     
เป็นจ ำนวน 160.02 ลำ้นบำท  

เม่ือวนัท่ี 24 ธันวำคม 2564 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) ได้มีมติอนุมติั
เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้องบริษทัร่วมจำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 5 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท บริษทั
ร่วมดังกล่ำวได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวด้งักล่ำวต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย ์เรียบร้อยแลว้ ณ วนัท่ี 6 มกรำคม 2565 ทั้งน้ีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวด้งักล่ำวมีผลให้จ  ำนวน
หุน้ของบริษทัร่วมเพิ่มข้ึนจำกเดิม 506 ลำ้นหุน้ เป็น 1,013 ลำ้นหุน้ 

บริษทัได้ประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยใช้กำรประมำณกำรมูลค่ำท่ีจะได้รับคืนของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
จำกหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน เงนิลงทุนวธีิรำคำทุน  เงนิปันผล 
 2565 2564 ร้อยละ ร้อยละ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ส ำหรับงวดส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด 
   2565 2564 31 มกรำคม   31 ตุลำคม   วนัที่ 31 มกรำคม   วนัที่ 31 ตุลำคม  
     2565  2564  2565  2564 
บริษทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 1,000,000 1,000,000 95.78 95.78 834,394  834,394  -  - 
บริษทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 600,000 600,000 90.21 90.21 523,337  523,337  -  - 
บริษทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี จ ำกดั 500,000 500,000 98.61 98.61 569,284  569,284  -  - 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั 840,000 840,000 40.77 40.77 319,134  319,134  -  - 
บริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต เทรดด้ิง จ ำกดั 20,000 20,000 33.88 33.88 6,775  6,775  -  1,016 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล 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 
บริษทั เคเอสแอล. อะโกรแอนด ์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 1,000 99.97 99.97 1,000  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  6,706,556  -  381,005 
หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน     (2,092,710)  (2,092,710)  -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      4,613,846  4,613,846  -  381,005 

* 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 มีข้อก ำหนดให้เลิกกิจกำรหำกมีผลขำดทุนเกินกว่ำร้อยละ 75 ของ
ทุนจดทะเบียน และไม่สำมำรถแก้ไขกำรขำดทุนดังกล่ำว ได้ภำยใน 1 ปี  ทั้ ง น้ี ณ ว ันที่  31 มกรำคม 2565 ผลขำดทุนของ Koh Kong Plantation Company Limited 
เกินกว่ำร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงผู ้บริหำรของบริษัทจึงหยุดกำรด ำเนินงำนเป็นกำรชั่วครำว เพ่ือปรับโครงสร้ำงภำยในของบริษัทย่อย 
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12. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีไ้ม่หมุนเวยีนอืน่ 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

     
 หน่วย : พนับำท  

 
งบกำรเงนิรวม 

 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  

 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 

 
2565  2564 

 
2565  2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 27,894 
 

27,132 
 

3,928 
 

3,928 
ลูกหน้ีชำวไร่  334,808 

 
346,603 

 
94,551 

 
101,907 

            รวม 362,702  373,735  98,479  105,835 
หกั  ค่ำเผ่ือผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (225,992)  (226,371)  (43,019)  (41,810) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 136,710  147,364  55,460  64,025 

13. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน  
รำยกำรเคล่ือนไหวของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำร 
และโกดงั ซ่ึงบนัทึกดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 6,111,604  2,009,268 
จดัประเภท 64,070  64,070 
จ ำหน่ำย (5,801)  - 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 6,169,873  2,073,338 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีรำยไดค้่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน ซ่ึงรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนรวมจ ำนวน 40.37 ล้ำนบำท และ 47.01 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และ                
ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 10.53 ลำ้นบำท และ 11.87 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระแห่งหน่ึงท่ีได้รับ                      
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยใช้วิธีคิดรำยได้
ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) และวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach)  
ซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3  
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14. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์  
รำยกำรเคล่ือนไหวของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 25,006,759  9,007,137 
จดัประเภท/ปรับปรุง (64,725)  (64,070) 
ซ้ือสินทรัพย ์(รวมงำนระหวำ่งก่อสร้ำง) 44,751  1,624 
โอนเขำ้ - รำคำทุน 91,237  2,060 
โอนออก - รำคำทุน (91,237)  (2,060) 
รำคำทุนของสินทรัพยท่ี์จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (36,955)  (4,843) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 29,233  3,751 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 8  - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (407,344)  (191,200) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 12,110  - 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด  24,583,837  8,752,399 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัยอ่ยสองแห่งในต่ำงประเทศ 
ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 384.80 ล้ำนบำท และ 381.98 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ตั้งอยู่บนท่ีดิน
สัมปทำนซ่ึงเม่ือครบก ำหนดสัญญำสัมปทำนแลว้กรรมสิทธ์ิจะตกเป็นของผูใ้ห้เช่ำ (ดูหมำยเหตุขอ้ 25.8.3) 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 สินทรัพยร์ำคำทุนในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 6,388.73 
ลำ้นบำท และ 6,221.06 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 3,035.04 ลำ้นบำท 
และ 2,939.40 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดต้ดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ทั้งจ  ำนวนแต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 ท่ีดินบนัทึกดว้ยรำคำท่ีตีใหม่มีมูลค่ำยุติธรรมสุทธิใน 
งบกำรเงินรวมจ ำนวน 4,753.82  ลำ้นบำท และ 4,817.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จ ำนวน 1,415.57 ลำ้นบำท และ 1,479.64 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินดงักล่ำวมีกำรประเมิน
โดยผูป้ระเมินรำคำอิสระแห่งหน่ึงท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) ซ่ึงเป็นล ำดับชั้ นระดับท่ี 3 และ 
รำคำทุน ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 ในงบกำรเงินรวมมีจ ำนวน 1,135.28 ลำ้นบำท 
และ 1,151.16 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 439.42 ล้ำนบำท และ 
455.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอืน่ 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  

 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564  2565  2564 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,129  1,311  162,862  41,129 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - อ่ืนๆ 2,211,511  309,663  1,124,251  161,965 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 279,893  305,215  123,275  181,813 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอ่ืน 214,564  256,711  163,042  174,832 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพย ์ 38,811  52,135  538  7,931 
เจำ้หน้ีอ่ืน 204,171  139,136  95,845  70,940 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 2,951,079  1,064,171  1,669,813  638,610 

 ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 เจ้ำหน้ีกำรค้ำ - อ่ืนๆ ได้รวมเจำ้หน้ีค่ำอ้อยจำกกำรรับซ้ืออ้อยของบริษัทและ
บริษัทย่อยสำมแห่งส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2564/2565 โดยใช้ประกำศรำคำอ้อยขั้นต้นของฤดูกำรผลิต 
ปี 2564/2565 ตำมมติคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำย เม่ือวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2565 เท่ำกบั 1,070.00 บำทต่อ
ตนัออ้ย ณ ระดบัควำมหวำนท่ี 10 ซี.ซี.เอส. และก ำหนดให้อตัรำข้ึน/ลงของรำคำออ้ยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. 
เท่ำกับ 64.20 บำทต่อตันอ้อย และจนถึงวนัท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินน้ี 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ ำตำลทรำยยงัไม่ได้ประกำศรำคำออ้ยขั้นสุดท้ำยส ำหรับฤดูกำรผลิต 
ปี 2564/2565 บริษัทและบริษัทย่อยจึงบันทึกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตค้ำงจ่ำยในส่วนค่ำอ้อย 
ตำมหมำยเหตุขอ้ 16  และค ำนวณต้นทุนกำรผลิตและสินค้ำคงเหลือของน ้ ำตำลท่ีผลิตในฤดูกำรผลิตปี 
2564/2565 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 โดยใช้รำคำอ้อยขั้นต้นของฤดูกำรผลิตปี 
2564/2565 ในรำคำ 1,149.61 - 1,298.98 บำท ต่อตนัออ้ย ณ ระดบัควำมหวำนเฉล่ียท่ี 11.24 - 13.60 ซี.ซี.เอส. 

16. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติค้ำงจ่ำย 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 บริษทัและบริษัทย่อยบันทึกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตค้ำงจ่ำย โดย
ค ำนวณจำกประมำณกำรตน้ทุนกำรผลิตทั้งฤดูกำรผลิต เพื่อประมำณกำรตน้ทุนกำรผลิตต่อหน่วย ซ่ึง
ค ำนวณจำกประมำณกำรค่ำอ้อย ค่ำแรงงำนทำงตรงและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนหำรด้วย
ประมำณกำรปริมำณกำรผลิตท่ีคำดวำ่จะผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิต โดยกำรประมำณกำรค่ำออ้ยจะประมำณ
ตำมรำคำตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 15 และปริมำณออ้ยท่ีเขำ้หีบในแต่ละฤดูกำรผลิต ค่ำแรงงำน
ทำงตรงและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตประมำณกำรโดยผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงพิจำรณำจำก
ขอ้มูลในอดีตตำมลกัษณะของค่ำใชจ่้ำยท่ีจะเกิดในแต่ละรำยกำรและก ำลงักำรผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิตโดย
ผลต่ำงระหวำ่งประมำณกำรตน้ทุนกำรผลิตของหน่วยสินคำ้ท่ีผลิตไดก้บัตน้ทุนกำรผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงแลว้ 
ในแต่ละรอบระยะเวลำกำรรำยงำน จะแสดงรำยกำรเป็น “ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตคำ้งจ่ำย” 

ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกำรประเมินทบทวนกำรประมำณกำรดงักล่ำวอยำ่งต่อเน่ืองซ่ึงอยูบ่น
พื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ รวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเหมำะสม
ภำยใตส้ถำนกำรณ์ในขณะนั้น 
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17. หุ้นกู้ระยะยำว  
หุน้กูร้ะยะยำว ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 5,647,998  5,647,601 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,999,447)  (2,999,158) 
สุทธิ 2,648,551  2,648,443 

รำยกำรเคล่ือนไหวของหุน้กูร้ะยะยำวในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด   5,647,601  
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูต้ดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด   397  
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด   5,647,998  

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

ของทุกปีไม่เกินกวำ่ 2 : 1 ตลอดอำยขุองหุน้กู ้

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 บริษทัด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นไปตำม
เง่ือนไข 

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

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุน้กูไ้ม่ต  ่ำกวำ่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั 
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18. เงินกู้ยมืระยะยำว  
เงินกูย้มืระยะยำว ประกอบดว้ย  

     หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564  2565  2564 

เงินกูย้มืระยะยำว 6,543,622  6,906,449  6,186,552  6,535,069 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,764,240)  (1,739,240)  (1,707,000)  (1,682,000) 

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิ 4,779,382  5,167,209  4,479,552  4,853,069 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยำว ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 6,906,449  6,535,069 
จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งงวด (374,310)  (360,000) 
ปรับปรุงอตัรำแลกเปล่ียน 11,483  11,483 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 6,543,622  6,186,552 

อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยำว มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564  2565  2564 
 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

เงินกูย้มื - สกลุเงินบำท 1.975 - 3.25  1.975 - 3.25  1.975 - 3.00  1.975 - 3.00 
เงินกูย้มื - สกลุดอลลำร์สหรัฐ 2.85  2.85  2.85  2.85 
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ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินกูย้มืระยะยำว มีดงัน้ี 

     หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มกรำคม  31 ตลุำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564  2565  2564 

ภำยใน 1 ปี 1,764,240  1,739,240  1,707,000  1,682,000 
เกินกวำ่ 1 - 5 ปี 4,779,382  5,167,209  4,479,552  4,853,069 
 6,543,622  6,906,449  6,186,552  6,535,069 

 

เงินกูย้มืดงักล่ำวมีเง่ือนไขท่ีส ำคญั ดงัน้ี 
 วงเงนิ ยอดคงเหลือ อัตรำดอกเบีย้ กำรช ำระ กำรช ำระ เร่ิมช ำระ ครบก ำหนดช ำระ 
  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ต่อปี คนืเงนิต้น ดอกเบีย้   
  31 มกรำคม  31 ตุลำคม      
  2565  2564      
  พนับำท  พนับำท      

เฉพำะบริษทั         
สกุลเงินบำท         

1. 1,000 ลำ้นบำท 320,000  320,000 อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน เมษำยน 2561 ตุลำคม 2566 
2. 1,000 ลำ้นบำท 200,000  300,000 อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน มิถุนำยน 2561 ธนัวำคม 2565 
3. 1,000 ลำ้นบำท 300,000  400,000 MLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน พฤศจิกำยน 2561 พฤษภำคม 2566 
4. 1,000 ลำ้นบำท 400,000  400,000 MLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน มีนำคม 2562 กนัยำยน 2566 
5. 1,000 ลำ้นบำท* 445,000  445,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน สิงหำคม 2562 สิงหำคม 2566 
6. 1,000 ลำ้นบำท* 450,000  560,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มกรำคม 2563 มกรำคม 2567 
7. 1,000 ลำ้นบำท* 560,000  560,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน กุมภำพนัธ์ 2563 กุมภำพนัธ์ 2567 
8. 2,000 ลำ้นบำท 1,950,000  2,000,000 อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน มกรำคม 2565 กรกฎำคม 2568 

สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ         
9. 48.08 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ** 1,561,552  1,550,069 LIBOR+อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 6 เดือน กนัยำยน 2564 มีนำคม 2567 

  6,186,552  6,535,069      
บริษทัยอ่ย         

สกุลเงินบำท         
10. 400 ลำ้นบำท 357,070  371,380 MLR-อตัรำคงท่ี รำยเดือน รำยเดือน พฤษภำคม 2564 เมษำยน 2571 

 357,070  371,380      
รวม 6,543,622  6,906,449      
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี 
 

(1,764,240) 
  

(1,739,240) 
     

 สุทธิ 4,779,382  5,167,209      

*  AMLR คือ อตัรำดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของสถำบนักำรเงินในประเทศไทยขนำดใหญ่ 4 แห่ง 
** เงินกู้สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐได้ท ำสัญญำแลกแปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบ้ีย (Cross Currency Swap)  เพื่อป้องกันควำมเส่ียงเต็มทั้ งจ  ำนวน             

ตลอดระยะเวลำตำมสัญญำกูย้มื และช ำระดอกเบ้ียในอตัรำ 2.85% ต่อปี ทุก 6 เดือน (ดูหมำยเหตุขอ้ 26.2) 

ทั้ งน้ี  บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร โดยบริษัทและบริษัทย่อย 
ตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินที่มีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และส ำหรับสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวของ
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเง่ือนไขให้บริษทัตอ้งด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยดงักล่ำว 
และกำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 
บริษทัและบริษทัยอ่ยสำมำรถด ำรงสัดส่วนต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในสัญญำดงักล่ำว 
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19. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564  2565  2564 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 35,616  31,263  403,183  417,397 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ ำหน่ำย (3,333)  (2,698)  (105,693)  (111,245) 
รวม 32,283  28,565  297,490  306,152 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (10,919)  (9,988)  (40,179)  (39,138) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ 21,364  18,577  257,311  267,014 

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

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 

ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 2,294  9,436  -  - 

        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
กบัผลต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึน 61,127  10,055  24,851  (9,870) 

รวม 63,421  19,491  24,851  (9,870) 
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กำรกระทบยอดภำษีเงินไดแ้ละก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีคูณดว้ยอตัรำภำษีเงินได ้ส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้        
- ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม - ยกเวน้ภำษีเงินได ้ 1,544  -  -  - 
- ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม - ยกเวน้ภำษีเงินไดใ้นอตัรำร้อยละ 50  
ของอตัรำภำษีเงินได ้

 
43,649 

  
52,139 

  
- 

  
- 

- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม 355,604  284,260  293,611  (39,881) 
รวมก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 400,797  336,399  293,611  (39,881) 

อตัรำภำษีตำมกฎหมำย (ร้อยละ)  20  20  20  20 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้        

- ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม - ยกเวน้ภำษีเงินไดใ้นอตัรำร้อยละ 50  
ของอตัรำภำษีเงินได ้ 4,365 

 
5,214 

  
- 

  
- 

- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม 71,121  56,852  58,722  - 
รวมภำษีเงินได ้ 75,486  62,066  58,722  - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับผลแตกต่ำงกนัระหว่ำงฐำนบญัชีและฐำนภำษี (73,192)  (45,079)  (58,722)  - 

 2,294  16,987  -  - 
รำยไดภ้ำษีเงินไดปี้ก่อน -  (7,551)  -  - 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 61,127  10,055  24,851  (9,870) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 63,421  19,491  24,851  (9,870) 

20.2 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564  2565  2564 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 604  597  -  - 
ขำดทุนสะสมยกไป 534  534  -  - 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,138  1,131  -  - 
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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดท่ี้ยงัไม่ไดรั้บรู้ของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ 3 แห่ง ณ วนัท่ี 31 มกรำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 2565  2564 
รำยกำรดงัต่อไปน้ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    

ผลแตกต่ำงชัว่ครำว (58,874)  (36,698) 
ขำดทุนสะสมยกไป 199,798  223,577 
 140,924  186,879 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 ผูบ้ริหำรของบริษทัประเมินวำ่จะไม่สำมำรถใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีได้ทั้งจ  ำนวน เน่ืองจำกบริษทัย่อยจะมีก ำไรสุทธิทำงภำษีในอนำคต 
ไม่เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีดังกล่ำว โดยขำดทุนทำงภำษี 
จ ำนวน 199.80 ลำ้นบำท ท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดงักล่ำวจะหมดอำยใุนปี 
2566 ถึง 2570  

20.3 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม  31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564  2565  2564 
หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (75,699)  (76,342)  (11,109)  (10,867) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (4,636)  (4,636)  -  - 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  (418,542)  (418,542) 
ประมำณกำรหน้ีสินไมห่มุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (41,162)  (40,648)  (17,513)  (17,450) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 746,173  755,811  200,540  210,178 
ขำดทุนสะสมยกไป (694,708)  (753,488)  (607,844)  (631,914) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 290,923  300,798  169,234  177,933 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 701,687  689,465  342,454  331,913 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - สินทรัพยชี์วภำพ (2,802)  (2,627)  -  - 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  482,573  482,573  482,573 
อ่ืน ๆ (40,489)   (71,065)   (38,539)  (68,667) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,361,860  1,279,841  101,254  55,157 
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21. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร เป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัตำมมติของท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั ดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2565 2564 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2,742 1,667 

22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม ไดแ้ก่ 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 6,920,363  3,849,943  5,110,680  2,392,694 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูปและวสัดุ 129,301  105,127  203,260  332,701 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงผลิต (5,417,209)    (3,539,444)   (4,437,491)  (2,262,232) 
เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 555,755  404,031  260,625  190,436 
ค่ำเส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 412,734  393,647  204,304  190,070 
ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 225,939  176,108  89,900  71,402 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 84,674  32,774  42,824  13,785 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 101,783  101,992  98,948  100,576 

23. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั
ของบริษทัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกในระหวำ่งงวด บริษทัไม่มีหุ้นสำมญัเทียบเท่ำ
ปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และ 2564 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม มีดงัน้ี 

2565 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ก ำไร 
ส ำหรับงวด 

 จ ำนวนหุ้น  ก ำไร 
ต่อหุ้น 

 ก ำไร 
ส ำหรับงวด 

 จ ำนวนหุ้น  ก ำไร 
ต่อหุ้น 

 พนับำท  พนัหุ้น  บำท  พนับำท  พนัหุ้น  บำท 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน           
ส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั 332,072  4,410,233  0.075  268,760  4,410,233  0.061 

 

 



 

- 28 - 

 

 

2564 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ก ำไร 
ส ำหรับงวด 

 จ ำนวนหุ้น  ก ำไร 
ต่อหุ้น 

 ขำดทุน
ส ำหรับงวด 

 จ ำนวนหุ้น  ขำดทุน 
ต่อหุ้น 

 พนับำท  พนัหุ้น  บำท  พนับำท  พนัหุ้น  บำท 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน           
ส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั 308,561  4,410,233  0.070  (30,011)  4,410,233  (0.007) 

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

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 กลุ่มบริษทัจ ำแนกส่วนงำนตำมธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 

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

กลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำใหแ้ก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทัในกลุ่มบริษทั 

กลุ่มธุรกิจใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์
ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำประเภทอำคำรส ำนกังำนและกิจกำรรีสอร์ตเพื่อกำรพกัผ่อน ส ำหรับเป็นศูนยอ์บรมและ
สัมมนำ  

กลุ่มบริษทัจ ำแนกส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ออกเป็นกำรประกอบกำรในประเทศ และต่ำงประเทศ 
โดยต่ำงประเทศ ประกอบดว้ย สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และรำชอำณำจกัรกมัพชูำ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และ 2564 รำยไดข้องกลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้
ภำยนอกรำยใดรำยหน่ึงมีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร ดงัน้ี 

-  บริษทัผูค้ ้ำน ้ ำตำลต่ำงประเทศสำมรำยจำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำลเป็น
จ ำนวนรวมประมำณ 1,263.28 ลำ้นบำท และ 210.90 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั  

-  รำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยหน่ึงจำกธุรกิจผลิตไฟฟ้ำเป็นจ ำนวนรวมประมำณ 251.17 ลำ้นบำท และ 224.34 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั   
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ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั แสดงไดด้งัน้ี 
งบก ำไรขำดทุนรวม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มกรำคม 

หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย 
น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 

ธุรกิจผลิตและ 
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

ธุรกิจให้เช่ำ 
อสังหำริมทรัพย์ 

ธุรกิจอื่นๆ รำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 ไทย ต่ำงประเทศ ไทย ต่ำงประเทศ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย     
               
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกสุทธิ 2,905 24 1,215 103 303 274 31 36 163 126 - - 3,426 1,754 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยในสุทธิ 740 - 817 - 457 400 - - 112 270 (1,309) (1,487) - - 
รวม 3,645 24 2,032 103 760 674 31 36 275 396 (1,309) (1,487) 3,426 1,754 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 489 11 235 35 73 86 21 26 30 21 6 6 630 409 
รำยไดอ่ื้น             57 64 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน             (242) (186) 
รำยไดท้ำงกำรเงิน 45 2 50 3 - - - - 5 5 (23) (26) 29 32 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (111) (10) (113) (9) (5) (5) (2) (5) (3) - 29 30 (102) (102) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม             28 119 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             (63) (19) 
ก ำไรสุทธิ             337 317 
หัก ก ำไรส ำหรับงวดของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม             (5) (8) 
ก ำไรส ำหรับงวดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่             332 309 
ค่ำเส่ือมรำคำ (319) (14) (275) (26) (88) (92) - - (2) (1) 10 - (413) (394) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2565 และวันท่ี 31 ตุลำคม 2564 

              

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  1,511 52 1,446 19 522 156 9 8 21 6 (816) (571) 1,299 1,064 
สินคำ้คงเหลือ  5,279 144 2,313 65 182 201 - - 129 127 (2) 1 5,732 2,707 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  16,127 2,492 16,483 2,476 6,270 6,350 131 134 96 97 (532) (533) 24,584 25,007 
สินทรัพยส่์วนกลำง 14,887 171 15,008 121 269 212 4,692 4,625 880 975 (8,381) (8,198) 12,518 12,743 
สินทรัพยร์วม  37,804 2,859 35,250 2,681 7,243 6,919 4,832 4,767 1,126 1,205 (9,731) (9,301) 44,133 41,521 
หน้ีสินรวม 24,109 2,067 21,974 1,889 967 706 1,035 946 68 259 (4,718) (4,364) 23,528 21,410 
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กำรจ ำแนกรำยได้ 
กลุ่มบริษทัจ ำแนกรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และใหบ้ริกำรให้แก่ลูกคำ้ตลอดช่วงเวลำและ ณ เวลำใดเวลำหน่ึงตำมสำยผลิตภณัฑห์ลกัซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลรำยได้
แยกตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม ดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย 
น ำ้ตำลทรำยและกำกน ำ้ตำล 

ธุรกจิผลติและ 
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

ธุรกจิให้เช่ำ 
อสังหำริมทรัพย์ 

ธุรกจิอืน่ๆ รำยกำรระหว่ำงกนั รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 ไทย ต่ำงประเทศ ไทย ต่ำงประเทศ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย     

ณ ช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง 3,645 24 2,033 103 672 600 - - 245 384 (1,202) (1,407) 3,384 1,713 
ตลอดช่วงเวลำ - - - - 88 74 31 36 30 11 (107) (80) 42 41 

รวม 3,645 24 2,033 103 760 674 31 36 275 395 (1,309) (1,487) 3,426 1,754 
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25. ภำระผูกพนั หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้และสัญญำทีส่ ำคัญ 
ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และ 31 ตุลำคม 2564 นอกจำกหน้ีสินท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินแลว้ 
บริษทัและบริษทัยอ่ย ยงัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

25.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำขำยสินคำ้ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบส ำหรับงบกำรเงินรวม
จ ำนวน 8,505.35 ลำ้นบำท และ 2,255.82 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จ ำนวน 6,712.21 ลำ้นบำท และ 1,838.49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

25.2 บริษทัและบริษทัย่อยสำมแห่งได้ออกเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้ำแก่ชำวไร่เพื่อรับซ้ือออ้ย โดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ยยงัมิไดบ้นัทึกภำระหน้ีสินดงักล่ำว เน่ืองจำกเช็คยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระและยงัไม่ไดรั้บออ้ย
จำกชำวไร่ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม 

2565 
31 ตุลำคม 

2564 
31 มกรำคม 

2565 
31 ตุลำคม 

2564 
ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2565/2566 18.88 - 18.88 - 
ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2564/2565 168.15 466.84 71.17 232.45 

25.3 บริษทัท ำสัญญำใหเ้ช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงกบับริษทัแห่งหน่ึง อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 1.29 ลำ้นบำท ซ่ึง
มีก ำหนดระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2566 ก่อนครบก ำหนดสำมำรถ
ต่ออำยุสัญญำเช่ำได ้3 คร้ัง คร้ังละ 5 ปี โดยผูเ้ช่ำตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อบริษทัเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 90 
วนั ก่อนครบก ำหนดสัญญำ 

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

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

เม่ือวนัท่ี 16 ธันวำคม 2563 บริษทัยอ่ยไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบั กฟผ. เพื่อเปล่ียน
วธีิกำรค ำนวณปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำและกำรช ำระเงินค่ำซ้ือขำยไฟฟ้ำเป็นวิธี “Feed-in Tariff” 
(FiT) สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำเดิมมีอำยุสัญญำเป็นระยะเวลำ 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 กิโลโวลท์จำกบริษทัยอ่ย ณ อ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุรี ตำมรำคำท่ีตกลง
ร่วมกันในสัญญำ เป็นระยะเวลำ 5 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2554 บริษัทย่อยต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อ กฟผ. เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดอำยุสัญญำเพื่อต่ออำยุสัญญำ
ต่อไปอีกครำวละ 5 ปี บริษทัยอ่ยไดย้ื่นหนังสือค ้ำประกนักำรเสนอขำยไฟฟ้ำ เป็นจ ำนวนเงิน 
4.40 ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนำยน 2557 กฟผ. ไดต้กลงซ้ือปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำเพิ่มอีก 
8 เมกะวตัตร์วมเป็น 30 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต ์ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญำ 
อำยสุัญญำ 5 ปี และต่อเน่ืองอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี 

25.5 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เม่ือวนัท่ี 18 กนัยำยน 
2555 โดยตกลงซ้ือปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำ 2.12 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 22,000โวลต์ ณ อ ำเภอ
วงัสะพุง จงัหวดัเลย ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญำ เป็นระยะเวลำ 5 ปี และต่อเน่ืองอตัโนมติั
คร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติั และมีผลใช้บงัคบัจนกวำ่จะมีกำรยุติสัญญำ ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 
2555 (บริษทัขอเล่ือนกำรขำยพลงังำนไฟฟ้ำเป็นวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2557) 

25.6 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีภำระผกูพนัและวงเงินสินเช่ือ ดงัน้ี 
หน่วย : ล้ำน 

  งบกำรเงินรวม 
  ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2565  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2564 
 สกลุเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภำระผูกพนั         
สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
 ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 
บำท - 1,927.67 - 

 
- 2,056.98 - 

         
วงเงินสินเช่ือ         
หนงัสือค ้ำประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บำท - 67.54 -  - 67.54 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บำท 150.00 - 150.00  150.00 - 150.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลำร์สหรัฐ 10.00 - 10.00  10.00 - 10.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 19,981.74 4,250.47 15,731.27  19,752.74 4,242.77 15,509.97 
เงินกูย้มืระยะสั้น ดอลลำร์สหรัฐ 50.42 29.92 20.50  50.44 17.96 32.48 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 1,887.00 938.00 949.00  2,116.00 1,140.00 976.00 
เงินกูย้มืระยะยำว บำท 4,982.07 4,982.07 -  5,356.38 5,356.38 - 
เงินกูย้มืระยะยำว ดอลลำร์สหรัฐ 46.47 46.47 -  46.47 46.47 - 

 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2565  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2564 
 สกลุเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภำระผูกพนั         
สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
  ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 
บำท - 1,867.67 - 

 
- 1,996.98 - 

         
วงเงินสินเช่ือ         
หนงัสือค ้ำประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บำท - 1.37 -  - 1.37 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บำท 30.00 - 30.00  30.00 - 30.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 10,776.00 3,218.00 7,558.00  10,547.00 3,156.00 7,391.00 
เงินกูย้มืระยะสั้น ดอลลำร์สหรัฐ 30.42 29.92 0.50  30.44 17.96 12.48 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 1,887.00 938.00 949.00  2,116.00 1,140.00 976.00 
เงินกูย้มืระยะยำว บำท 4,625.00 4,625.00 -  4,985.00 4,985.00 - 
เงินกูย้มืระยะยำว ดอลลำร์สหรัฐ 46.47 46.47 -  46.47 46.47 - 
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วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวขำ้งตน้บำงส่วนค ้ำประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยค ้ำประกนัระหวำ่งกนั  
นอกจำกน้ีบำงวงเงินหำกมีกำรเบิกใช้ บริษทัและบริษัทย่อยจะต้องน ำสินค้ำบำงส่วนเข้ำร่วม          
ค ้ำประกนัดว้ย อยำ่งไรก็ตำม บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 
2565 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และ 31 ตุลำคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยสำมแห่งได้ค  ้ ำประกนัเงิน
กูย้ืมท่ีธนำคำรแห่งหน่ึงออกให้แก่ชำวไร่ในงบกำรเงินรวม จ ำนวน 194.67 ลำ้นบำท และ 196.23 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 17.52 ล้ำนบำท และ 19.01 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ส ำหรับภำระผกูพนัหน้ีสิน      
ท่ีอำจเกิดข้ึนและวงเงินสินเช่ือขำ้งตน้ โดยบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย             
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและส ำหรับเงินกูย้ืมระยะยำวของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเง่ือนไขให้บริษทัตอ้ง
ด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยดงักล่ำว และกำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหน้ี  

25.7 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัคงเหลือตำมสัญญำต่ำงๆ มีดงัน้ี  
หน่วย : ล้ำน 

 งบกำรเงนิรวม 
  ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2565  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2564 

 สกลุเงนิ มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนั
คงเหลอื 

ตำมสัญญำ 

 มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนั
คงเหลอื 

ตำมสัญญำ 
สญัญำก่อสร้ำงและจำ้งเหมำ บำท 31.65 18.07  64.65 20.50 
สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บำท 228.30 22.83  386.80 30.76 
 ดอลลำร์สหรัฐ 0.56 -  0.56 - 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงนิรวม 
  ภำระผูกพนัคงเหลอืตำมสัญญำ 
  ณ วันที่ 31 มกรำคม 2565  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2564 

 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 4.18 4.88  0.14 0.56 4.28 4.98 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2565  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2564 

 สกลุเงนิ มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนั
คงเหลอื 

ตำมสัญญำ 

 มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนั
คงเหลอื 

ตำมสัญญำ 
สญัญำก่อสร้ำงและจำ้งเหมำ บำท 29.31 16.72  29.31 16.72 
สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บำท 228.30 22.83  228.30 22.83 
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25.8 สัญญำอ่ืนท่ีส ำคญั 
25.8.1 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้รับสัมปทำนประกอบกิจกำรไฟฟ้ำจำกกระทรวงพลังงำน  

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

25.8.2 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2549 บริษัท น ้ ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ท ำ
สัญญำพฒันำพื้นท่ีในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวกบัรัฐบำลของประเทศดงักล่ำว 
เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนักงำนของบริษทัย่อย อำคำรโรงงำน ถนน และพื้นท่ีปลูกออ้ย 
รวม 10,000 เฮกตำร์ โดยมีก ำหนดระยะเวลำ 40 ปี และสำมำรถต่อสัญญำได้อีก 20 ปี 
หำกไดร้ับควำมเห็นชอบจำกคู่สัญญำ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 
2564  บริษทัย่อยไดใ้ช้พื้นที่แลว้ จ ำนวน 5,636.35 เฮกตำร์ เท่ำกนัทั้งสองงวดโดยมี
อตัรำค่ำเช่ำตำมสัญญำ 

25.8.3 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษทัย่อย) 
ไดเ้ขำ้ร่วมลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจ (MOU) กบัรัฐบำลของประเทศกมัพูชำเมื่อ
วนัท่ี 2 สิงหำคม 2549 เพื่อก่อตั้งโรงงำนน ้ำตำลพร้อมทั้งไดรั้บสัมปทำนพื้นท่ีเพำะปลูกออ้ย
ในจงัหวดัเกำะกง ประเทศกมัพชูำ จ  ำนวน 18,057 เฮกตำร์ อำยสุัมปทำน 90 ปี โดยไม่มี
ค่ำเช่ำใน 5 ปีแรก และหลงัจำกนั้นคิดค่ำเช่ำในอตัรำ 5 ดอลลำร์สหรัฐต่อเฮกตำร์ต่อปี 
และปรับค่ำเช่ำเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ทุกๆ ปี และต่อมำเม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2559 ทำงรัฐบำล
ของประเทศกมัพชูำไดแ้กไ้ขอำยสุัมปทำนใหม่คงเหลือ 50 ปี ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และ
วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 บริษทัย่อยไดใ้ช้พื้นท่ีแลว้จ ำนวน 9,133.03 เฮกตำร์ และ 9,398.69 
เฮกตำร์ ตำมล ำดบั อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ของบริษทัย่อยท่ีตั้งอยู่บนท่ีดินสัมปทำน เม่ือ
ครบก ำหนดสัญญำกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่ำ (ดูหมำยเหตุขอ้ 14) 

25.8.4 Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd (บริษัทย่อย) ท ำสัญญำเช่ำท่ี ดินระยะยำว 2 ฉบับ กับ
บุคคลภำยนอก เพื่อสร้ำงท่ำเรือและท่ีดินรอกำรพฒันำในวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2550 และวนัท่ี 21 
พฤษภำคม 2550 ตำมล ำดบั ระยะเวลำ 90 ปี เท่ำกนัทั้งสองสัญญำ 
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26. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
26.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มกรำคม  31 ตุลำคม 
 2565  2564 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอืน่    
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพนัธ์ทีใ่ช้กำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง    
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตน้และอตัรำดอกเบ้ียท่ีต่ำงสกลุเงินกนั 100,296  90,966 
สญัญำซ้ือขำยน ้ ำตำลทรำยล่วงหนำ้ 29,085  - 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 129,381  90,966 

    
หนีสิ้นทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอืน่    
หนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์ทีใ่ช้กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง   
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 57,708  58,996 
สญัญำใชสิ้ทธิเลือกซ้ือขำยน ้ ำตำลล่วงหนำ้ 9,514  60,067 
สญัญำซ้ือขำยน ้ ำตำลทรำยล่วงหนำ้ -  28,395 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 67,222  147,458 

26.2 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงอันเก่ียวเน่ืองกับกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบ้ียอัตรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศในตลำด อตัรำกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสินค้ำท่ีเก่ียวเน่ือง และ
จำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยพิจำรณำใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินท่ี
เหมำะสมเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว อยำ่งไรก็ตำมบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบำยท่ีจะถือ
หรือออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย
ในตลำดในอนำคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียโดยใช้วิธีกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรจดัสรรเงิน
กูย้ืมท่ีเป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีและลอยตวัให้เหมำะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มบริษทั 
ซ่ึงมีรำยละเอียดส่วนใหญ่ ดงัน้ี  

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2565 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

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

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  123,077  123,077 
เงินฝำกธนำคำรแบบประจ ำ 267  -  -  -  267 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 122,341  56,212  10,915  836  190,304 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 237,606  -  -  8,848  246,454 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 13,294  44,700  1,000  -  58,994 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -  -  6,782  -  6,782 
รวม 373,508  100,912  18,697  132,761  625,878 

          
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ          

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 5,188,466  -  -  -  5,188,466 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,100  -  -  -  7,100 
หุ้นกูร้ะยะยำว 2,999,447  -  2,648,551  -  5,647,998 
เงินกูย้มืระยะยำว 1,614,240  3,296,960  70,870  -  4,982,070 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 10,919  21,364  -  -  32,283 
รวม 9,820,172  3,318,324  2,719,421  -  15,857,917 
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หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

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

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  46,248  46,248 
เงินฝำกธนำคำรแบบประจ ำ 267  -  -  -  267 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 106,478  75,987  16,076  836  199,377 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 462,643  -  -  5,742  468,385 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 13,297  44,000  -  -  57,297 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -  -  6,777  -  6,777 
รวม 582,685  119,987  22,853  52,826  778,351 

          หนีสิ้นทำงกำรเงนิ          
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 5,382,775  -  -  -  5,382,775 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,100  -  -  -  7,100 
หุ้นกูร้ะยะยำว 2,999,158  -  2,648,443  -  5,647,601 
เงินกูย้มืระยะยำว 1,589,240  3,681,960  85,180  -  5,356,380 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 9,988  18,577  -  -  28,565 
รวม 9,988,261  3,700,537  2,733,623  -  16,422,421 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2565 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

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

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  33,136  33,136 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 53,964  39,278  9,344  -  102,586 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 90,050  -  -  -  90,050 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืน 942,946  -  -  -  942,946 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืน 213,294  1,298,700  1,000,000  -  2,511,994 
รวม 1,300,254  1,337,978  1,009,344  33,136  3,680,712 

          หนีสิ้นทำงกำรเงนิ          
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3,218,000  -  -  -  3,218,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 463,600  -  -  -  463,600 
หุ้นกูร้ะยะยำว 2,999,447  -  2,648,551  -  5,647,998 
เงินกูย้มืระยะยำว 1,557,000  3,068,000  -  -  4,625,000 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 40,179  257,311  -  -  297,490 
รวม 8,278,226  3,325,311  2,648,551  -  14,252,088 
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หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

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

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  5,843  5,843 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 41,798  53,877  13,644  -  109,319 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 232,664  -  -  -  232,664 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืน 934,416  -  -  -  934,416 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืน 113,297  1,402,000  1,000,000  -  2,515,297 
รวม 1,322,175  1,455,877  1,013,644  5,843  3,797,539 
          

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ          
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3,156,000  -  -  -  3,156,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยและ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
409,100 

  
- 

  
- 

  
- 

  
409,100 

หุ้นกูร้ะยะยำว 2,999,158  -  2,648,443  -  5,647,601 
เงินกูย้มืระยะยำว 1,532,000  3,453,000  -  -  4,985,000 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 39,138  267,015  -  -  306,153 
รวม 8,135,396  3,720,015  2,648,443  -  14,503,854 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับกำรขำยสินค้ำและ                    
กำรน ำเขำ้เคร่ืองจกัร เน่ืองจำกรำยกำรทำงธุรกิจเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 
2565 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงไม่ไดมี้กำรท ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 มกรำคม 2565 31 ตุลำคม 2564 31 มกรำคม 2565 31 ตุลำคม 2564 

สกลุเงนิ สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 
ดอลลำร์สหรัฐ 1.11 1.00 2.26 0.96 30.71 - 29.72 - 
เยน - 4.77 - 4.65 - - - - 
เรียล 181.24 8.59 184.13 8.46 - - - - 
กีบ 93.14 1,084.76 71.03 1,391.61 - - - - 
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ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำซ้ือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกบัธนำคำรพำณิชย ์เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน
ในกำรรับและจ่ำยช ำระหน้ีสินในรูปเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกหน้ีสิน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่เปิดสถำนะไวม้ีวนัครบก ำหนดอยู่ระหว่ำง 1 ปี 
โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 
สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิทีท่ ำสัญญำ สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิทีไ่ด้ตำมสัญญำ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 31 มกรำคม 31 ตุลำคม 31 มกรำคม 31 ตุลำคม  31 มกรำคม 31 ตุลำคม 31 มกรำคม 31 ตุลำคม 
 2565 2564 2565 2564  2565 2564 2565 2564 

ดอลลำร์สหรัฐ 99.63 114.50 - - บำท 3,277.90 3,746.82 - - 

มูลค่ำยติุธรรมสุทธิของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และวนัท่ี 
31 ตุลำคม 2564 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 31 มกรำคม 31 ตุลำคม 31 มกรำคม 31 ตุลำคม 
 2565 2564 2565 2564 

ขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรมสุทธิตำมสญัญำซ้ือขำย 
     เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 
(49.72) 

 
(59.00) 

 
- 

 
- 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนและอตัรำดอกเบ้ีย 

บริษทัไดท้  ำสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย (cross currency and interest 
rate swap) เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรเพิ่มข้ึนของอตัรำดอกเบ้ียและควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวน
ของอตัรำแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐของสัญญำเงินกูท่ี้มีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั โดยไดท้  ำ
สัญญำเงินกูแ้ละสัญญำอนุพนัธ์ดงักล่ำวกบัสถำบนักำรเงินเดียวกนั รวมถึงระยะเวลำครบก ำหนด
ของทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นช่วงเวลำเดียวกนั 
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ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 ยอดคงคำ้งตำมสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย 
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

    จ ำนวนที่จ่ำย    จ ำนวนที่รับ     

  ระยะเวลำ  มูลค่ำสัญญำ    มูลค่ำสัญญำ    มูลค่ำยุติธรรม 

สัญญำ  ส้ินสุดสัญญำ  (Notional amount)  อตัรำดอกเบีย้  (Notional amount)  อตัรำดอกเบีย้  ก ำไร (ขำดทุน) 

            ล้ำนบำท 

เงินกูย้มืระยะสั้น  กุมภำพนัธ์ 2565  17.96 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ  LIBOR 6 เดือน 
+ 0.46736% 

 600 ลำ้นบำท  ร้อยละ 1.03  (0.57) 

เงินกูย้มืระยะสั้น  มีนำคม 2565  11.96 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ  LIBOR 3 เดือน 
+0.50228% 

 400 ลำ้นบำท  ร้อยละ 0.78  (0.22) 

เงินกูย้มืระยะยำว  มีนำคม 2567  46.47 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ  LIBOR 6 เดือน 
+ 1.96% 

 1,450 ลำ้นบำท  ร้อยละ 2.85  101.08 

ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลทรำยและรำคำออ้ย 

อุตสำหกรรมออ้ยและน ้ ำตำลทรำยในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่ำงเกษตรกร
ชำวไร่ออ้ยและโรงงำนน ้ำตำล รำคำขำยน ้ ำตำลโควตำ ข. และอตัรำแลกเปล่ียนท่ีบริษทั ออ้ยและน ้ำตำล
ไทย จ ำกดั (อนท.) ขำยไดจ้ริงมีผลอยำ่งมำกต่อกำรค ำนวณรำคำออ้ย ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของกำรผลิต
น ้ ำตำลทรำย ดังนั้ นเพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของก ำไรขั้ นต้น บริษัทจึงมี
กระบวนกำรป้องกันควำมเส่ียง โดยจดัท ำสัญญำซ้ือ-ขำยหรือแลกเปล่ียนสินค้ำเกษตร (“Commodity 
Swap”) อำยุสัญญำไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงเม่ือมีกำรปิดสถำนะของสัญญำหรือเม่ือสัญญำส้ินสุดลงตำมอำย ุบริษทั
จะรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนในงบก ำไรขำดทุน และส ำหรับสัญญำท่ียงัไม่ปิดสถำนะส่วนท่ีมี
ประสิทธิผลบริษทัจะรับรู้กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรรับรู้รำยกำรในงบกำรเงิน ดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565 2564 2565 2564 

ขำดทุนจำกสัญญำซ้ือ-ขำยหรือแลกเปล่ียนสินคำ้เกษตร (2.57) - (2.57) - 

 



 

- 41 - 

 

 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสัญญำซ้ือ-ขำยหรือแลกเปลี่ยนสินคำ้เกษตรคงเหลือที่เปิดสถำนะไว ้  
ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 
 สกุลเงิน งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วันที ่ ณ วันที่ 
  31 มกรำคม 31 ตุลำคม 
  2565 2564 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกมลูค่ำยติุธรรมสุทธิตำมสัญญำ 
     ซ้ือ-ขำยหรือแลกเปล่ียนสินคำ้เกษตร 

 
ดอลลำร์สหรัฐ 0.87 

 
(0.85) 

ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 
บริษัทและบริษัทย่อย มีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำ ลูกหน้ีชำวไร่                            
เงินให้กูย้ืมแก่ชำวไร่ เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรอ่ืน ลูกหน้ีเงินยืม
ส่งเสริมปลูกออ้ย และลูกหน้ีอ่ืน อยำ่งไรก็ตำมเน่ืองจำกบริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีหลำยรำยและมี
นโยบำยกำรให้สินเช่ือท่ีระมดัระวงัรวมทั้งมีกำรพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนอยำ่ง
เหมำะสม นอกจำกน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดด้ ำเนินกำรให้ชำวไร่น ำท่ีดินหรือสินทรัพยอ่ื์นมำเป็น
หลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 

มูลค่ำยติุธรรม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินให้กูย้ืม
ระยะสั้ น สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ี
หมุนเวียนอ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้ น ภำษี เงินได้ค้ำงจ่ำย และหน้ีสินหมุนเวียน มีมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชี เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำวจะครบก ำหนดใน
ระยะเวลำอนัสั้น  

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู ้ย ืมระยะยำวที่มีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัมีมูลค่ำใกล ้เคียงกบัมูลค่ำ                       
ตำมบญัชี ส่วนเงินกูย้ืมระยำวท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีมีมูลค่ำยุติธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชี
เน่ืองจำกอตัรำดอกเบ้ียถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีสถำบันกำรเงินท่ีกลุ่มบริษทัใช้
บริกำรเสนออตัรำดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมท่ีมีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนใกล้เคียงกบัเงินกู้ยืมของกลุ่ม
บริษทัในอตัรำท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีท่ีระบุไวต้ำมสัญญำเงินกู ้
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รำยกำรท่ีเปิดเผยตำมตำรำงต่อไปน้ี พิจำรณำว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
หน้ีสินทำงกำรเงินที่รับรู้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีมูลค่ำแตกต่ำงจำก
มูลค่ำยุติธรรม  

 งบกำรเงนิรวม/ 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ล ำดบัช้ัน 

มูลค่ำยุติธรรม 

กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท   

ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2565     
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ     
หุ้นกูร้ะยะยำว 5,648 5,461 ระดบั 2 ค ำนวณจำกรำคำปิดคร้ังล่ำสุดของสมำคม

ตลำดตรำสำรหน้ีไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ย 
ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564     
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ     
   หุ้นกูร้ะยะยำว 5,648 5,456 ระดบั 2 ค ำนวณจำกรำคำปิดคร้ังล่ำสุดของสมำคม

ตลำดตรำสำรหน้ีไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ย 

มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน ไดแ้ก่ สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนำคต
ประมำณกำรมำจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำท่ีสำมำรถสังเกตได้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน) และอตัรำแลกเปล่ียน
ล่วงหน้ำตำมสัญญำ ซ่ึงคิดลดด้วยอตัรำท่ีสะทอ้นควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือของคู่สัญญำต่ำงๆ ซ่ึงเป็น
ล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 และสัญญำแลกเปล่ียนสินคำ้เกษตร (Commodity Swap) ประเมินมูลค่ำยุติธรรมโดย
ใช้รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบและน ้ ำตำลทรำยขำวจำก The Exchange and Bloomberg ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนเสมือนว่ำบริษัทและบริษัทย่อยได้ปิดสถำนะสัญญำเหล่ำนั้ น ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 2 
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27. กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 
รำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินบำงรำยกำรของบริษทัและบริษทัย่อยมีกำรวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกับ 
กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และวนัท่ี  
31 ตุลำคม 2564 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ล ำดบัช้ัน
มูลค่ำ

ยุตธิรรม 
เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ และข้อมูลที่

ใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 
มูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่ มูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่ 

31 มกรำคม 31 ตุลำคม 31 มกรำคม 31 ตุลำคม 
 2565 2564 2565 2564   
 (พนับำท) (พนับำท)   
เงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนด
ระยะเวลำมำกกวำ่ 3 เดือนแต่
ไม่เกิน 12 เดือน 

267 267 - - ล ำดบั 3 รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย และวิ ธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

ตรำสำรทุนท่ีอยูใ่นควำม
ตอ้งกำรของตลำด 

181,053 165,309 181,053 165,309 ล ำดบั 1 ข้อมูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพย์
หรือหน้ีสินอย่ำงเดียวกันในตลำดท่ีมี
สภำพคล่อง 

เงินลงทุนในตรำสำรทุน 
  นอกตลำด 

797 797 327 327 ล ำดบั 3 เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีอยู่ในควำม
ต้องกำรของตลำดวดัมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้
สินทรัพยสุ์ทธิ 

ตรำสำรหน้ีไม่อยูใ่นควำม
ตอ้งกำรของตลำด 

6,783 6,777 - - ล ำดบั 3 ตรำสำรหน้ีท่ีไม่มีอยู่ในควำมตอ้งกำรของ
ตลำดวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำยซ่ึงใชอ้ตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

สญัญำแลกเปล่ียนเงินตน้และ
อตัรำดอกเบ้ียท่ีต่ำงสกุลเงินกนั 

100,296 90,966 100,296 90,966 ล ำดบั 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดสุทธิ
จำกกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตและ
กระแสเงินสดท่ีจะรับในอนำคตปรับปรุง
ดว้ยเส้นอตัรำผลตอบแทน (yield curve) ท่ี
สงัเกตได ้

สญัญำซ้ือขำยน ้ำตำลทรำย
ล่วงหนำ้ 

29,085 - 29,085 - ล ำดบั 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดและ
ปรับปรุงดว้ยเส้นรำคำล่วงหนำ้ของสินคำ้
โภคภณัฑ ์
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28. ข้อมูลทำงกำรเงินเปรียบเทยีบส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มกรำคม 2565 และ 2564 
กำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลมีลกัษณะข้ึนอยู่กบั
ฤดูกำล ซ่ึงแบ่งเป็นฤดูกำรผลิต ระหวำ่งช่วงประมำณเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนเมษำยนของแต่ละปี และ
นอกฤดูกำรผลิตระหวำ่งช่วงประมำณเดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม เพื่อประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บกำรเงิน
ในกำรเปรียบเทียบขอ้มูลส ำหรับกำรประกอบธุรกิจท่ีมีข้ึนลงตำมฤดูกำลอยำ่งเห็นไดช้ดั บริษทัจึงแสดง
ขอ้มูลทำงกำรเงินเปรียบเทียบส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 และ 2564 ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 มกรำคม  ณ วนัที่ 31 มกรำคม 

 2565  2564  2565  2564 
สินทรัพย์        

สินทรัพยห์มุนเวียน        
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 216,986   182,813  39,723  39,551 
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,299,011  1,438,682  842,473  709,779 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้น 382,457  528,427  1,300,254  2,325,747 
 สินคำ้คงเหลือ 5,731,757  5,374,791  3,437,341  3,093,151 
 สินทรัพยชี์วภำพหมุนเวียน 42,437  42,479  -  1,381 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 191,294  60,485  150,490  12,916 
 รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 7,863,942  7,627,677  5,770,281  6,182,525 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,576,419  4,383,201  3,380,459  3,380,459 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  4,613,846  4,572,347 
 เงินให้กูย้มืระยะยำว 113,295  113,865  2,347,322  1,924,772 
 อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 6,169,873  5,774,845  2,073,338  1,811,802 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 24,583,837  25,537,280  8,752,399  9,287,917 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 825,465  779,025  581,220  582,459 
 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 36,268,889  36,588,216  21,748,584  21,559,756 
รวมสินทรัพย ์ 44,132,831  44,215,893  27,518,865  27,742,281 
        

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น        
หน้ีสินหมุนเวียน        
 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,193,861  8,277,709  4,223,395  6,085,096 
 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,951,079  2,588,196  1,669,813  1,402,717 
 ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,999,447  1,349,887  2,999,447  1,349,887 
 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,764,240  1,682,000  1,707,000  1,682,000 
 เงินกูย้มืระยะสั้น 7,100  7,100  463,600  397,100 
 ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 1,208  15,721  -  - 
 ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตคำ้งจ่ำย 328,437  476,182  275,845  337,621 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 187,457  127,222  136,450  81,654 
 รวมหน้ีสินหมุนเวียน 14,432,829  14,524,017  11,475,550  11,336,075 
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 9,095,603  9,903,025  7,597,750  8,736,026 
 รวมหน้ีสิน 23,528,432  24,427,042  19,073,300  20,072,101 
 รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 20,604,399  19,788,851  8,445,565  7,670,180 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 44,132,831  44,215,893  27,518,865  27,742,281 
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หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัที่ 31 มกรำคม 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัที่ 31 มกรำคม 
 2565  2564  2565  2564 
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 11,996,421  10,441,576  6,014,212  5,360,313 
 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 144,413  166,064  33,349  79,626 
 รวมรำยได ้ 12,140,834  10,607,640  6,047,561  5,439,939 
 ตน้ทุนขำย (10,636,549)  (9,345,193)  (5,404,945)  (5,270,083) 
 ตน้ทุนกำรให้บริกำร (43,247)  (47,497)  (25,632)  (56,932) 
 รวมตน้ทุน (10,679,796)  (9,392,690)  (5,430,577)  (5,327,015) 
 ก ำไรขั้นตน้ 1,461,038  1,214,950  616,984  112,924 
 รำยไดอ่ื้น 388,460  285,486  873,928  624,637 
 เงินน ำส่งเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย (37,672)  (329,899)  (19,053)  (190,928) 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย (345,885)  (354,385)  (214,510)  (159,955) 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (775,081)  (876,986)  (199,391)  (659,024) 
 (ขำดทุน) ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศสุทธิ (6,976)  (1,964)  93,485  (21,113) 
 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 683,884  (62,798)  1,151,443  (293,459) 
 รำยไดท้ำงกำรเงิน 91,899  91,366  124,244  141,671 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน (424,911)  (456,389)  (405,227)  (422,975) 
 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 419,605  368,907  -  - 
 ก ำไร (ขำดทุน) ก่อน (ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินได ้ 770,477  (58,914)  870,460  (574,763) 
 (ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินได ้ (135,553)  71,371  (110,845)  217,008 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 634,924  12,457 57 759,615  (357,755) 

29. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 การจ่ายเงินปันผลของบริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2565 มีมติอนุมติั 
กำรจดัสรรก ำไรเพื่อจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.03 บำท จ ำนวน 4,410 ลำ้นหุ้น 
รวมเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 132.31 ลำ้นบำท ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรำยช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 
4 มีนำคม 2565 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 18 มีนำคม 2565 
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การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ตำมท่ีไดมี้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้องบริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 5 บำท 
เป็นมูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท ทั้งน้ีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวด้งักล่ำวมีผลให้จ  ำนวนหุ้นของบริษทัร่วม
เพิ่มข้ึนจำกเดิม 506 ลำ้นหุ้น เป็น 1,013 ลำ้นหุ้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)  และต่อมำเม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 
2565 บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) ไดแ้จง้แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ละ
ร่ำงหนังสือช้ีชวนเพื่อกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ต่อประชำชนเป็นคร้ังแรก (“IPO”) ต่อ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ เพื่อเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ จ  ำนวนรวมไม่เกิน 
433.20 ล้ำนหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ของบริษทัร่วม
ดงักล่ำว โดยมีรำคำเสนอขำยจ ำนวน 10.50 บำทต่อหุ้น และกำรแบ่งสัดส่วนในกำรจดัสรรเพื่อเสนอขำย
ในระหวำ่งวนัท่ี 3 - 11 มีนำคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 เสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นของ บริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) (“BCP”) และ บริษทั น ้ ำตำล
ขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) (“KSL” หรือ “บริษทั”) เฉพำะกลุ่มท่ีมีสิทธิไดรั้บกำรจดัสรรหุน้เพื่อรักษำสิทธิ 
(“Pre-emptive offering”) จ ำนวน 64.98 ลำ้นหุน้ และ 43.32 ลำ้นหุน้ ตำมล ำดบั 

 เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป ซ่ึงรวมถึงบุคคลตำมดุลยพินิจของผู ้จ ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ และ 
ผูล้งทุนสถำบนั จ ำนวน 324.90 ลำ้นหุน้ 

นอกจำกน้ี หำก ณ วนัปิดกำรเสนอขำยหุ้นทั้งหมดมีผูจ้องซ้ือมำกกว่ำจ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยดงักล่ำว 
อำจมีกำรจดัสรรหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe หรือ Over-allotment option) อีกจ ำนวนไม่เกิน 43.32 ลำ้นหุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีเสนอขำยทั้งหมด โดยจะเป็นกำรยมืหุ้นจำก BCP และ KSL เป็นจ ำนวน
ไมเ่กิน 25,992,000 หุน้ และ 17,328,000 หุน้ ตำมล ำดบั 

ภำยหลงัจำกจดัสรรหุ้นดงักล่ำวขำ้งตน้ จะมีผลให้บริษทัมีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน BBGI ในอตัรำร้อยละ 28 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้  (ปัจจุบนัคือ ร้อยละ 40) โดยขอ้สมมติฐำนว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิ
จดัสรรหุ้นส่วนเกินขำ้งตน้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีกำรใชสิ้ทธิจดัสรรหุ้นส่วนเกิน บริษทัจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้น
ใน BBGI ในอตัรำร้อยละ 26.8   

ภำยหลงัจำกขั้นตอนกำรจองหุ้นเสร็จส้ินและเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ BCP 
และ KSL จะไม่สำมำรถน ำหุน้ BBGI ของตนโอนออกหรือขำยไดเ้ป็นระยะเวลำ 12 เดือน โดยจะน ำฝำกหุ้น
ดงักล่ำวไวก้บับริษทัหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีจ  ำนวนหุ้นที่มีภำระผูกพนัดงักล่ำวจะไม่รวมหุ้นในส่วนท่ีไดรั้บ
กำรจดัสรรหุน้ส่วนเกิน 

30. การอนุมัติงบการเงินระหว่ำงกำล 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีได้รับกำรอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทั เมื่อวนัท่ี  
11 มีนำคม 2565 


