
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น ้ าตาลขอนแก่น  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
(“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น ้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 และงบก าไรขาดทุนรวม
และเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท  
น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั น ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 
31 ตุลาคม 2565 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าไดก้ล่าวไวใ้น
วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ีตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

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

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือตอบสนอง 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ชาวไร่
และลูกหนีเ้งินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีค่าเผื่อผลขาดทุน 
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของลูกหน้ีชาวไร่และลูกหน้ีเงินยืม
ส่งเสริมปลูกอ้อยท่ีมีนัยส าคญัต่องบการเงิน ซ่ึงลูกหน้ี
ชาวไร่และลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ยมีลกัษณะและ
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในเร่ืองการพิจารณามูลค่าของ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดงักล่าว เน่ืองจาก
การประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นของลูกหน้ีชาวไร่และลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูก
อ้อยนั้ น  ถือเป็นประมาณการทางบัญชี ท่ีส าคัญ ท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของสมมติฐานท่ีใช้ส าหรับการประมาณ
การผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้จึง
พิจารณาเร่ืองความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีใช้ในการ
พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ของลูกหน้ีชาวไร่และลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ยเป็น
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ี
ชาวไร่ และลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ย ไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2 ขอ้ 3.12 ขอ้ 4 
ขอ้ 7.2 ขอ้ 15 และขอ้ 16 

วิธีการตรวจสอบที่ส าคญั รวมถึง 
• ท าความเขา้ใจเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีชาวไร่และลูกหน้ีเงิน
ยืมส่งเสริมปลูกอ้อยกรณีทั่วไปและแบบเฉพาะเจาะจง 
รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว  

• ประเมินการออกแบบและการน าไปปฏิบติัของการควบคุม
ภายในส าหรับเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

• สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ
และการควบคุมภายใน ส าหรับการพิจารณาและหลกัเกณฑ ์                
ในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
ซ่ึงรวมถึงการประเมินความสมเหตุสมผลของโอกาส
หรือความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ผิดนัดช าระหน้ี 
ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีผิดนดั
ช าระหน้ีต่อยอดหน้ี และยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบัติผิด
สัญญาโดยพิจารณาเหตุผลของผู ้บริหารท่ีใช้ในการ
ประมาณการความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมี 
และคาดว่าจะเกิดขึ้น 

• ให้ผู ้เช่ียวชาญภายในของผู ้สอบบัญชีมีส่วนร่วมใน 
การประเมินความเหมาะสมของการออกแบบโมเดล สมมติฐาน 
ขอ้มูลน าเขา้ สูตรการค านวณท่ีใช ้โดยสุ่มทดสอบขอ้มูลท่ี
ใช้ในการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นและสุ่มทดสอบการค านวณตามท่ีโมเดลก าหนดไว ้

• ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี ซ่ึงคาดว่า
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากข้าพเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง                   
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ                  
ท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย 
ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้
จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้   

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง
ท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคญัมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 วิมลพร  บุณยษัเฐียร 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 
วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2565 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.3 254,845,234          224,064,164        62,444,886           7,093,086             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 1,058,208,289       1,064,093,678     1,472,303,918      930,706,618         

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินหมุนเวียน 8 380,574,156          19,336,762          - -

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 9 623,848,631          588,434,890        1,117,702,820      1,322,175,395      

สินคา้คงเหลือ 10 2,740,202,114       2,707,437,417     1,313,619,001      1,269,883,150      

สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน 11 52,848,517            46,380,239          - -

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 12 655,361,777          91,232,880          655,094,819         90,966,450           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 47,629,495            39,628,287          12,349,054           9,477,738             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 5,813,518,213       4,780,608,317     4,633,514,498      3,630,302,437      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12 228,662,932          172,883,030        221,392,722         165,636,010         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 4,803,044,239       4,649,914,827     3,664,649,307      3,380,458,786      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 5,060,432,569      4,613,845,717      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 15 100,201,935          147,364,523        44,575,533           64,024,710           

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินไม่หมุนเวียน 8 - 361,250,792        - -

เงินให้กูย้มืระยะยาว 16 112,786,755          136,623,772        2,030,720,780      2,469,520,961      

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17 6,296,687,431       6,111,603,918     2,179,171,421      2,009,268,162      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 24,139,188,172     25,006,759,320   8,515,387,248      9,007,137,280      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 19 49,678,249            42,748,819          257,725,625         298,824,344         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 21,950,812            29,710,527          16,922,331           23,292,211           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27.2 1,271,483              1,131,195            - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 82,947,933            80,825,441          38,624,515           54,700,404           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 35,836,419,941     36,740,816,164   22,029,602,051    22,086,708,585    

รวมสินทรัพย์ 41,649,938,154     41,521,424,481   26,663,116,549    25,717,011,022    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

2565 2564 2565 2564

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 4,731,071,000   5,981,934,281   2,550,000,000   3,755,159,281   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 21 1,076,779,711   1,064,170,817   682,206,511      638,609,737      

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 - 2,999,157,552   - 2,999,157,552   

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 2,535,000,000   1,739,240,000   2,285,000,000   1,682,000,000   

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 12,313,936        9,987,752          42,319,222        39,138,288        

เงินกูย้มืระยะสั้น 5.2 8,100,000          7,100,000          1,056,100,000   409,100,000      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 39,201,391        - - -

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 25 557,577,306      147,457,735      557,577,306      147,457,735      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25,253,625        63,264,812        1,030,911          19,160,732        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 8,985,296,969   12,012,312,949 7,174,233,950   9,689,783,325   

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หุน้กูร้ะยะยาว 22 2,648,671,833   2,648,442,958   2,648,671,833   2,648,442,958   

เงินกูย้มืระยะยาว 23 6,759,404,167   5,167,208,590   6,009,404,167   4,853,068,590   

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 24 22,121,634        18,577,268        228,188,793      267,014,278      

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27.3 1,603,712,901   1,279,840,551   256,431,684      55,156,926        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 28 198,213,297      210,312,887      74,785,641        87,247,880        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 69,205,563        73,068,930        20,911,042        24,474,186        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 11,301,329,395 9,397,451,184   9,238,393,160   7,935,404,818   

20,286,626,364 21,409,764,133 16,412,627,110 17,625,188,143 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หน่วย : บาท

รวมหนีสิ้น



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

2565 2564 2565 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั  4,410,243,648 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 2,205,121,824   2,205,121,824   2,205,121,824   2,205,121,824   

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

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

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

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 2,946,439,199   2,946,439,199   2,946,439,199   2,946,439,199   

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 29 220,512,200      220,512,200      220,512,200      220,512,200      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 13,180,188,151 12,113,767,259 4,320,559,470   2,121,592,608   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,338,092,417   2,094,967,350   557,862,260      598,162,562      

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 20,890,348,277 19,580,802,318 10,250,489,439 8,091,822,879   

472,963,513      530,858,030      - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 21,363,311,790 20,111,660,348 10,250,489,439 8,091,822,879   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,649,938,154 41,521,424,481 26,663,116,549 25,717,011,022 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ
รายไดจ้ากการขาย 16,177,796,811     10,326,121,745    9,281,007,351    5,311,366,785    
รายไดจ้ากการให้บริการ 151,285,483           143,594,747         41,389,696          33,535,680          

16,329,082,294     10,469,716,492    9,322,397,047    5,344,902,465    
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ

ตน้ทุนขาย (13,471,470,670)    (9,189,442,384)    (7,810,644,316)   (4,872,487,173)   
ตน้ทุนการให้บริการ (69,092,218)           (40,463,066)         (34,973,151)        (25,453,164)        

(13,540,562,888)    (9,229,905,450)    (7,845,617,467)   (4,897,940,337)   
ก าไรขั้นตน้ 2,788,519,406       1,239,811,042      1,476,779,580    446,962,128       
รายไดอ่ื้น 219,724,191           190,568,205         117,523,814       202,557,639       
เงินปันผลรับ - - 1,598,528,052    437,549,414       
เงินน าส่งเขา้กองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย 7.3 และ 26 - (37,671,647)         - (19,052,757)        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (434,208,945)         (293,985,338)       (258,528,458)      (185,471,232)      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (735,458,427)         (730,221,974)       (343,766,496)      (220,452,310)      
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 41,850,531             (15,394,211)         164,674,840       48,575,097          
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรม
  ของสินทรัพยชี์วภาพ (7,000,462)             (5,394,092)            - 189,543               
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์
  เพ่ือการลงทุน 121,300,145           208,726,648         100,641,336       78,671,648          
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 65,336,126          40,498,684          
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 30,945,676             (14,054,907)         (967,935)             (12,302,799)        
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (58,980,430)           (17,323,711)         - -
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,966,691,685       525,060,015         2,920,220,859    817,725,055       
รายไดท้างการเงิน 105,323,156           95,398,934           120,746,613       126,098,477       
ตน้ทุนทางการเงิน (428,712,294)         (425,120,268)       (405,222,871)      (406,855,146)      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 76,086,552             510,741,126         - -
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,719,389,099       706,079,807         2,635,744,601    536,968,386       
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27.1 (390,539,317)         (91,623,438)         (203,513,245)      (76,124,406)        
ก าไรส าหรับปี  1,328,849,782       614,456,369         2,432,231,356    460,843,980       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน):

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,321,220,814       615,789,324         2,432,231,356    460,843,980       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 7,628,968               (1,332,955)            - -

1,328,849,782       614,456,369         2,432,231,356    460,843,980       
ก าไรต่อหุ้น 33
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.300                      0.140                    0.551                   0.104                   
จ านวนหุน้สามญัขั้นพ้ืนฐาน หุ้น 4,410,232,619       4,410,232,619      4,410,232,619    4,410,232,619    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

ก าไรส าหรับปี 1,328,849,782    614,456,369   2,432,231,356    460,843,980    
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน: 

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 220,785,272       98,707,758      - -
ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 36.1 (29,657,075)        (91,118,884)    (28,200,696)        (92,575,263)     
ผลก าไรจากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 26,449,450          12,594,976      26,449,450          12,594,976      

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 217,577,647       20,183,850      (1,751,246)          (79,980,287)     

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผล (ขาดทุน) ก าไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิ
จากภาษีเงินได้ (30,020,085)        11,352,608      (7,202,702)          (175,379)          

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ (143,603)             (77,483,172)    - -

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (1,451)                 - - -
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (30,165,139)        (66,130,564)    (7,202,702)          (175,379)          

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 187,412,508       (45,946,714)    (8,953,948)          (80,155,666)     
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,516,262,290    568,509,655   2,423,277,408    380,688,314    

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,574,156,807    556,167,196   2,423,277,408    380,688,314    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (57,894,517)        12,342,459      - -

1,516,262,290    568,509,655   2,423,277,408    380,688,314    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ รวม

ส่วนเกนิ รวม ส่วนของ

มูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้ รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น

สามัญ จัดสรร องค์ประกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น

ของส่วนของ บริษัทใหญ่

ผู้ถือหุ้น

กระแสเงนิสด ที่ใช้วธีิส่วนได้เสีย บริษัทย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 2,205,116,310   2,946,439,199   220,512,200      11,456,284,012   (119,710,082) (2,220,014) (160,347,728) 2,948,093,584    - (263,275,867) (206,256,492) 2,196,283,401 19,024,635,122  519,037,067       19,543,672,189   

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

- จ่ายเงินปันผล -             -               - - - - - - - - - - - (521,496) (521,496)

- โอนก าไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ -             -               - 31,217,360          - - - (31,217,360) - - - (31,217,360) - - -                      

- ปรับปรุงผลก าไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

     ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิจากภาษีเงินได้ -             -               - 10,476,563          - - - - - - - - 10,476,563         876,045              11,352,608          

- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -             -               - 615,789,324        85,908,389     (91,118,884) 12,594,976       - (77,483,172) - - (70,098,691) 545,690,633 11,466,414         557,157,047        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2564 2,205,116,310   2,946,439,199   220,512,200      12,113,767,259   (33,801,693) (93,338,898) (147,752,752) 2,916,876,224    (77,483,172) (263,275,867) (206,256,492) 2,094,967,350    19,580,802,318  530,858,030       20,111,660,348   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2565

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 2,205,116,310   2,946,439,199   220,512,200      12,113,767,259   (33,801,693) (93,338,898) (147,752,752) 2,916,876,224    (77,483,172) (263,275,867) (206,256,492) 2,094,967,350    19,580,802,318  530,858,030       20,111,660,348   

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

- จ่ายเงินปันผล 29 -             -               - (264,610,848) - - - - - - - - (264,610,848) - (264,610,848)

- โอนก าไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ -             -               - 38,549,056          - - - (38,549,056) - - - (38,549,056) - - -                      

- ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

     ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิจากภาษีเงินได้ -             -               - (28,738,130) - - - - - - - - (28,738,130) (1,281,955) (30,020,085)

- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -             -               - 1,321,220,814     198,074,693   (29,657,075) 26,449,450       - (143,603) - 86,950,658          281,674,123       1,602,894,937    (56,612,562) 1,546,282,375     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2565 2,205,116,310   2,946,439,199   220,512,200      13,180,188,151   164,273,000   (122,995,973) (121,303,302) 2,878,327,168    (77,626,775) (263,275,867) (119,305,834) 2,338,092,417    20,890,348,277  472,963,513       21,363,311,790   

ถือหุ้นใน

งบการเงนิ ควบคุมเดียวกนั

สินทรัพย์ทางการเงนิป้องกนัความเส่ียง ของบริษัทร่วม

ตามกฎหมาย อตัราแลกเปลีย่น จากการตีราคา ภายในกจิการ

จากการแปลงค่า สินทรัพย์ ภายใต้การ

สัดส่วนการจากการวดัมูลค่าจากการ เบ็ดเสร็จอ่ืน

ทุนส ารอง ผลต่างของ ผลก าไร (ขาดทุน) การปรับโครงสร้าง จากการเปลีย่นแปลง ควบคุมผล (ขาดทุน) ก าไรผลขาดทุน ส่วนแบ่งขาดทุน

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2565

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มี



หมายเหตุ ส่วนเกิน รวม

มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร รวม ส่วนของ

สามญั ทุนส ารอง ผลขาดทุน ผล (ขาดทุน) ก าไร ผลก าไร (ขาดทุน) องค์ประกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น

ตามกฎหมาย จากการ จากการวดัมูลค่า จากการตรีาคา ของส่วนของ

ป้องกันความเส่ียง สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

กระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ตุลาคม 2564

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 2,205,116,310          2,946,439,199          220,512,200             1,629,706,647          (2,220,014)                 (160,347,728)             871,927,951               709,360,209 7,711,134,565            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

- โอนก าไร (ขาดทนุ) จากการตีราคาสินทรัพย์ -                      -                      -                      31,217,360               -                       -                         (31,217,360) (31,217,360) -                         

- ปรับปรุงผลก าไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง -                      -                      -                      (175,379)                   -                       -                         -                       -                       (175,379)                    

- ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                      -                      460,843,980             (92,575,263) 12,594,976                 -                       (79,980,287) 380,863,693               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2564 2,205,116,310          2,946,439,199          220,512,200             2,121,592,608          (94,795,277) (147,752,752) 840,710,591               598,162,562               8,091,822,879            

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ตุลาคม 2565

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 2,205,116,310          2,946,439,199          220,512,200             2,121,592,608          (94,795,277)               (147,752,752)             840,710,591               598,162,562               8,091,822,879            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

- จ่ายเงินปันผล 29 -                      -                      -                      (264,610,848)            -                       -                         -                       -                       (264,610,848)             

- โอนก าไร (ขาดทนุ) จากการตีราคาสินทรัพย์ -                      -                      -                      38,549,056               -                       -                         (38,549,056)               (38,549,056) -                         

- ปรับปรุงผลก าไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง -                      -                      -                      (7,202,702)                -                       -                         -                       -                       (7,202,702)                 

- ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                      -                      2,432,231,356          (28,200,696) 26,449,450                 -                       (1,751,246) 2,430,480,110            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2565 2,205,116,310          2,946,439,199          220,512,200             4,320,559,470          (122,995,973)             (121,303,302)             802,161,535               557,862,260               10,250,489,439          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

และช าระแล้ว ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2565
หน่วย : บาท

ทุนทีอ่อก ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ
2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

1,719,389,099   706,079,807      2,635,744,601   536,968,386      

รายไดเ้งินปันผล - - (1,598,528,052) (437,549,414)     
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (76,537,383)       201,049,243      12,293,330        (4,345,396)         
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัร่วม 13 (58,130,196)       - - -
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (76,086,552)       (510,741,126)     - -
ส่วนเกินมูลคา่พนัธบตัรเพ่ิมข้ึน (23,190)              (22,616)              - -
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 15,130,427        16,349,413        5,468,159          6,424,797          
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในมูลคา่ยติุธรรม 38,899,798        - 38,899,798        -
ขาดทุน (ก าไร) จากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 7,229,730          5,413,858          - (189,543)            
โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลคา่และเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือ (300,188)            (56,740,441)       (743,162)            (60,119,015)       
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยชี์วภาพ - 108,314             - 108,314             
ก าไรจากการรับโอนท่ีดินตามสัญญา - (44,251,469)       - (44,251,469)       
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 1,180,464,343   1,092,052,178   519,817,830      451,543,126      
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ (30,714,717)       13,666,765        967,935             12,024,287        
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 64,888,391        18,652,036        - -
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (65,336,126)       (40,498,684)       
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (121,300,145)     (208,726,648)     (100,641,336)     (78,671,648)       
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (10,680,521)       9,036,019          18,537,348        (46,674,084)       
ดอกเบ้ียรับ (105,323,156)     (95,398,934)       (120,746,613)     (126,098,477)     
ดอกเบ้ียจ่าย 428,712,294      425,120,268      405,222,871      406,855,146      

2,975,618,034   1,571,646,667   1,750,956,583   575,526,326      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (112,553,341)     (110,603,761)     304,683,008      (291,503,169)     
สินคา้คงเหลือ (32,448,142)       (601,398,616)     (42,992,689)       (88,945,116)       
สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน (13,698,008)       (10,222,121)       - 4,765,647          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,317,503)         1,110,037          5,700,319          (291,697)            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 89,653,500        (113,380,551)     12,452,082        (34,505,944)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,682,229        18,658,029        16,075,889        18,404,524        

102,544,919      101,587,536      96,123,185        (41,903,912)       
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน - 39,045,532        - 37,225,060        

(38,011,187)       11,320,027        (18,129,820)       841,852             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (64,755,123)       (52,664,848)       (26,933,774)       (28,658,907)       

(3,863,367)         (12,600,595)       (3,563,144)         (4,173,780)         
เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,919,852,011   842,497,336      2,094,371,639   146,780,884      

จ่ายดอกเบ้ีย (445,161,459)     (409,420,285)     (400,928,790)     (368,637,784)     
จ่ายคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (46,787,362)       (38,325,637)       (8,571,636)         (4,675,019)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 2,427,903,190   394,751,414      1,684,871,213   (226,531,919)     

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

งบกระแสเงินสด

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้
ปรับปรุงดว้ย :

งบการเงนิรวม



หมายเหตุ
2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - (2,457)                - -
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (22,694,900)       - (22,694,900)       -
เงินให้กูย้มืระยะสั้น(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (28,946,237)       134,019,856      (81,610,988)       698,575,363      
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (381,250,725)     (999,700)            
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัร่วม (284,190,521)     - (284,190,521)     -
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยลดลง (เพ่ิมข้ึน) 48,249,571        20,942,481        17,101,579        (6,125,034)         
เงินให้กูย้มืระยะยาวลดลง  (เพ่ิมข้ึน) 7,897,365          (55,963,792)       (224,000,000)     114,202,875      
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 82,830,417        58,522,409        109,730,517      101,944,310      
เงินสดรับจากเงินปันผล 265,134,254      56,544,369        1,598,528,052   437,549,414      
เงินสดรับจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 19,350,000        19,350,000        - -
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (188,147,382)     (209,088,453)     (39,738,819)       (23,531,718)       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,450,725          17,854,756        2,343,884          11,866,731        
เงินสดจ่ายซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (5,194,458)         (9,906,206)         (4,871,864)         (668,241)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10,071,935        - - -
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - (916,685)            - -
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (192,605)            (270,005)            (103,880)            (215,000)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 42,184,900        398,827             - -

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (44,196,936)       31,485,100        689,242,335      1,332,599,000   
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง 5.2 (1,251,703,999) (929,740,000)     (1,206,000,000) (1,145,000,000) 
เงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 5.2 1,000,000          - 647,000,000      (136,400,000)     
เงินสดจ่ายคืนหุน้กูร้ะยะยาว 5.2 (3,000,000,000) (1,350,000,000) (3,000,000,000) (1,350,000,000) 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 5.2 4,250,000,000   3,900,000,000   3,250,000,000   3,500,000,000   
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 5.2 (2,053,380,000) (1,945,620,000) (1,682,000,000) (1,917,000,000) 
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า 5.2 (15,168,053)       (13,064,609)       (63,150,900)       (62,260,000)       
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (264,610,848)     - (264,610,848)     -
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุน้ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - (521,496)            - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (2,333,862,900) (338,946,105)     (2,318,761,748) (1,110,660,000) 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงคา่เงินสดของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (19,062,284)       (955,738)            - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 30,781,070        86,334,671        55,351,800        (4,592,919)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 224,064,164      137,729,493      7,093,086          11,686,005        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 5.3 254,845,234      224,064,164      62,444,886        7,093,086          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย



 

 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ตลุำคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
บริษทั น ้ ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ำกดั 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์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 ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ท่ี 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/หรือบริษทัยอ่ย
และบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจหลกัตำมหมำยเหตุขอ้ 2.2 

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

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ท ำให้เกิดกำรชะลอตวั
ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึง 
ควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของ
กลุ่มบริษทัจะติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวอย่ำงต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบ
ทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
บริษทัและบริษัทย่อยในประเทศไทยจัดท ำบัญชีเป็นเงินบำท และจัดท ำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็น
ภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชีและวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทเพื่อจดัท ำงบกำรเงินรวม (ดูหมำยเหตุขอ้ 3.20) 

2.1 งบกำรเงินของบริษัทได้จัดท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี  1 เร่ือง “กำรน ำเสนองบกำรเงิน”  
และตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลำคม 2560 เร่ือง “กำรจดัท ำ
และส่งงบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ. 2560” และตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ือง “ก ำหนดรำยกำรย่อท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธันวำคม 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิม ยกเวน้ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ี
ส ำคญั 

2.2 งบกำรเงินรวมน้ีจัดท ำขึ้ นโดยรวมรำยกำรบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) โดยบริษัท               
และบริษทัยอ่ยไดต้ดัรำยกำรคำ้และยอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญัระหวำ่งกนัแลว้ ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท อัตรำของกำรถือหุ้น จัดตั้งขึน้ ประเภทกิจกำร 
 ณ วันที่  

31 ตุลำคม 2565 
ณ วันที ่

31 ตุลำคม 2564 
ในประเทศ  

 ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทัยอ่ยที่บริษทัถือหุ้นโดยตรง     
บริษทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 95.78 95.78 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
บริษทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 90.21 90.21 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
บริษทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี จ ำกดั 99.21 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 ์เทรดดิ้ง จ ำกดั 100.00 100.00 ไทย ซ้ือมำขำยไปน ้ำตำลทรำยในประเทศ  
    กำรให้บริกำรขนส่งและรับจ้ำงผลิต และ

ด ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร 
บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ำกดั 100.00 100.00 ไทย บริกำรขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ 
บริษทั คุณชวน จ ำกดั (ดูหมำยเหตุขอ้ 14) 99.97 99.97 ไทย ธุรกิจวิสำหกิจเพื่อสังคม 
บริษทั น ้ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั 98.00 98.00 ลำว ด ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร ผลิตและจ ำหน่ำย

น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.*** 100.00 88.02 กมัพูชำ ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย และกำกน ้ำตำล 
Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซ้ือมำขำยไปและบริกำรให้ค  ำปรึกษำ 
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ช่ือบริษัท อัตรำของกำรถือหุ้น จัดตั้งขึน้ ประเภทกิจกำร 

 ณ วันที่  
31 ตุลำคม 2565 

ณ วันที่  
31 ตุลำคม 2564 

ในประเทศ  

 ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยออ้ม     
บริษทั เค. เอส. แอล. เอก็ซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ ำกดั* 79.55 79.55 ไทย ส่งออกน ้ ำตำลทรำย โดยเป็นตวัแทนในกำร

ส่งออก 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั** 91.02 91.02 ไทย จัดสรรท่ีดินเพื่อกำรอยู่อำศัยและกำรเกษตรท ำ

กิจกำรรีสอร์ตเพื่อกำรพกัผ่อน และเป็นศูนย์
ฝึกอบรมสัมมนำและอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ 

บริษทัยอ่ยที่บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผ่ำน 
  Wynn In Trading Co., Ltd. และบริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์เทรดดิ้ง จ ำกดั*** 

  

Koh Kong Plantation Company Limited**** 100.00 80.00 กมัพูชำ ด ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร 
 

* บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผ่ำนบริษทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั บริษทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั และบริษทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี จ ำกดั 
** บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผ่ำนบริษทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 
***    ในปี 2565 บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ ำกัด ได้มีกำรไปถือหุ้นใน Koh Kong Plantation Company Limited ใน

สัดส่วนร้อยละ 20 
**** บริษทัย่อยในกมัพูชำมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นขำดทุนสะสมอยำ่งต่อเน่ือง ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจึงมีแผนกำรหยุดกำรด ำเนินงำน เพื่อปรับ

โครงสร้ำงภำยในของบริษทัย่อย ซ่ึงบริษทัไดว้ดัมูลค่ำและพิจำรณำจัดประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวท่ีอยู่ใน 
งบกำรเงินรวมให้เหมำะสมแลว้ 

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

งบกำรเงินรวมจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเดียวกนั ส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือ
เหตุกำรณ์บญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

ยอดคงคำ้งและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุน  
ในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทั และทุนเรือนหุน้ของบริษทัย่อยไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ 

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินส ำหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบแนวคิด
ส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้ มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน                   
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงกำรอำ้งอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปรับปรุงค ำนิยำมของธุรกิจ กำรปรับปรุงค ำนิยำมของควำมมี
สำระส ำคญั และขอ้ก ำหนดทำงกำรบญัชีเก่ียวกบักำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง กำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทั  
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2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ (“TFRS 16”) ฉบบัปรับปรุง ไดเ้พิ่ม
ขอ้ก ำหนดส ำหรับขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวท่ีเกิดขึ้นจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง โดยกิจกำรตอ้ง
ถือปฏิบติัตำมกำรปรับปรุงดงักล่ำวกบังบกำรเงินประจ ำปีส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญำตให้กิจกำรถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้
ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2564 

ผูบ้ริหำรกลุ่มบริษัทจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องมำเร่ิมถือปฏิบัติกับ 
งบกำรเงินของกลุ่มบริษัทเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ ำวมีผลบังคับใช้ โดย
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว และ
เห็นว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยำยน 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงไดป้ระกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำแลว้ โดยจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2566 เป็นตน้ไป ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุง
และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

กำรปรับปรุงดงักล่ำวก ำหนดให้กิจกำรรับรู้ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรขำยสินคำ้ท่ีผลิตไดก่้อนท่ี
สินทรัพย์จะใช้ได้ตำมประสงค์ในก ำไรหรือขำดทุน แทนกำรน ำไปหักออกจำกต้นทุนของ
สินทรัพยน์ั้น กำรปรับปรุงดงักล่ำวตอ้งถือปฏิบติัแบบปรับยอ้นหลงั เฉพำะกบัรำยกำรของท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ท่ีมีกำรท ำให้อยู่ในสถำนท่ีและสภำพท่ีพร้อมจะใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงค์
ของฝ่ำยบริหำรท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัเร่ิมตน้ของรอบระยะเวลำแรกสุดท่ีน ำเสนอในงบกำรเงินท่ี
กิจกำรถือปฏิบติัตำมกำรปรับปรุงน้ีเป็นคร้ังแรก กิจกำรตอ้งรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรเร่ิมตน้
ถือปฏิบติัตำมกำรปรับปรุงน้ีให้เป็นรำยกำรปรับปรุงในก ำไรสะสมยกมำ (หรือองค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของเจำ้ของ ตำมควำมเหมำะสม) ณ วนัเร่ิมตน้ของรอบระยะเวลำแรกสุดท่ีน ำเสนอ 
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มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดขึ้น 

กำรปรับปรุงน้ีไดอ้ธิบำยให้ชดัเจนวำ่ “ตน้ทุนกำรปฏิบติัครบตำมสัญญำ” ประกอบดว้ย “ตน้ทุนท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสัญญำ” ซ่ึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสัญญำ ประกอบดว้ยตน้ทุนส่วนเพิ่ม
ในกำรปฏิบัติครบตำมสัญญำ (ตัวอย่ำงเช่น ค่ำแรงงำน หรือค่ำวตัถุทำงตรง) และกำรปันส่วน
ตน้ทุนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในกำรปฏิบติัครบตำมสัญญำ (ตวัอย่ำงเช่น กำรปันส่วนค่ำเส่ือมรำคำ
ของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรปฏิบติัครบตำมสัญญำนั้น) กำรปรับปรุงดงักล่ำว
ต้องถือปฏิบัติกับสัญญำซ่ึงยงัปฏิบัติไม่ครบตำมภำระผูกพันทั้ งหมด ณ วนัเร่ิมต้นของรอบ
ระยะเวลำรำยงำนประจ ำปี ซ่ึงกิจกำรถือปฏิบัติตำมกำรปรับปรุงน้ีเป็นคร้ังแรก โดยไม่ต้อง
ปรับปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบ แต่ตอ้งรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรเร่ิมตน้ถือปฏิบติัตำม
กำรปรับปรุงน้ีให้เป็นรำยกำรปรับปรุงในก ำไรสะสมยกมำ หรือองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ
เจำ้ของ (ตำมควำมเหมำะสม)  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

กำรปรับปรุงดงักล่ำวไดต้ดัขอ้ก ำหนดท่ีระบุให้กิจกำรไม่ตอ้งรวมกระแสเงินสดส ำหรับกำรช ำระ
ภำษีเม่ือมีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม เพื่อให้สอดคลอ้งขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมตำม 
TFRS 13 เร่ือง “กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม” ท่ีระบุให้ใชก้ระแสเงินสดและอตัรำคิดลดท่ีสอดคลอ้งกนั
ภำยในกิจกำร และเพื่อให้กิจกำรสำมำรถพิจำรณำไดว้่ำจะใช้กระแสเงินสดก่อนภำษีเงินไดห้รือ
หลงัภำษีเงินไดแ้ละใชอ้ตัรำคิดลดใดเพื่อให้เหมำะสมท่ีสุดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม กำรปรับปรุง
ดงักล่ำวใหถื้อปฏิบติัแบบเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

กำรปรับปรุง TFRS 3 เพื่อให้สอดคลอ้งตำมกรอบแนวคิดฯ ฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ ณ ปัจจุบนั
นอกจำกน้ี ยงัมีกำรเพิ่มขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัภำระผูกพนัภำยในขอบเขตของ TAS 37 โดยก ำหนดให้
ผูซ้ื้อตอ้งถือปฏิบติัตำม TAS 37 ในกำรก ำหนดว่ำ ณ วนัซ้ือ มีภำระผูกพนัปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตหรือไม่ และเพิ่มข้อก ำหนดส ำหรับเงินท่ีน ำส่งรัฐท่ีอยู่ภำยในขอบเขตของ 
TFRIC 21 โดยผูซ้ื้อตอ้งถือปฏิบติัตำม TFRIC 21 ในกำรก ำหนดว่ำมีเหตุกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดภำระ
ผูกพันท่ีท ำให้เกิดหน้ีสินท่ีจะจ่ำยเงินท่ีน ำส่งรัฐเกิดขึ้นไม่เกินวนัท่ีซ้ือหรือไม่ และมีกำรเพิ่ม
ค ำอธิบำยใหช้ดัเจนวำ่ผูซ้ื้อตอ้งไม่รับรู้สินทรัพยท่ี์อำจเกิดขึ้นในกำรรวมธุรกิจ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรปรับปรุงน้ีได้อธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับกำรพิจำรณำตัดรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยวิธี 
ร้อยละ 10 โดยใหกิ้จกำรรวมเฉพำะค่ำธรรมเนียมจ่ำยหรือรับระหวำ่งกิจกำร (ผูกู้ย้ืม) และผูใ้หกู้ย้ืม 
โดยรวมค่ำธรรมเนียมจ่ำยหรือรับท่ีกิจกำรหรือผูใ้ห้กูย้ืมกระท ำในนำมของผูอ่ื้นดว้ย กำรปรับปรุง
ดงักล่ำวให้ถือปฏิบติัแบบเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปกบักำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกำรแลกเปล่ียน 
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ีท่ีกิจกำรถือปฏิบติัตำมกำรปรับปรุงดงักล่ำวคร้ังแรก 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทั จะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติักับ 
งบกำรเงินของกลุ่มบริษัทเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ โดย
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทั อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวท่ีมีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

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

3.2 ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีชำวไร่ และลูกหน้ีอ่ืน 
 ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีชำวไร่ และลูกหน้ีอ่ืน แสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ โดยแสดงยอดลูกหน้ี

สุทธิจำกค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 3.12) 

3.3 สินคำ้คงเหลือ 
 สินค้ำคงเหลือ แสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ และปรับด้วย 

ค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพหรือลำ้สมยัและค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ โดยรำคำทุน
มีวิธีกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
- สินคำ้ระหว่ำงผลิตและสินคำ้ส ำเร็จรูป - น ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำล ค ำนวณจำกตน้ทุนกำรผลิต

ถวัเฉล่ียในแต่ละปีกำรผลิต ตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน 
- สินคำ้ส ำเร็จรูป - ปุ๋ ยอินทรีย ์ค  ำนวณดว้ยตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน 
- สินคำ้ระหวำ่งผลิต - ปุ๋ ยอินทรีย ์ค  ำนวณดว้ยตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงตำมวิธีเฉพำะเจำะจง  
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- ตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ค ำนวณดว้ยวิธีเฉพำะเจำะจง ซ่ึงประกอบดว้ย มูลค่ำท่ีดิน ค่ำถมท่ีดิน 
ค่ำก่อสร้ำง ค่ำพฒันำระบบสำธำรณูปโภค และค่ำใช้จ่ำยโดยตรงเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงสินคำ้และ
พร้อมท่ีจะขำย 

- วสัดุโรงงำนค ำนวณตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
- กำกออ้ย วตัถุดิบทำงตรง และสินคำ้ส ำเร็จรูปท่ีซ้ือมำขำยไป ค ำนวณตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน 
- อะไหล่เพื่อกำรซ่อมแซมค ำนวณตำมวีธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

กำกออ้ยและผลพลอยไดอ่ื้นท่ีเกิดขึ้นจำกกำรผลิตน ้ ำตำลทรำย ไม่ไดมี้กำรจดัสรรตน้ทุนกำรผลิต
ร่วมท่ีเกิดขึ้นจำกกระบวนกำรผลิตให้ ดังนั้ นรำยได้จำกกำรขำยผลพลอยได้ดังกล่ำวจะแสดงเป็น
รำยกำรหกัจำกตน้ทุนผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิต 

3.4 สินทรัพยชี์วภำพ 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยชี์วภำพเป็นตน้ออ้ย และผลิตผลทำงกำรเกษตรเป็นอ้อยท่ีเก็บเก่ียว  

ซ่ึงจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย ณ จุดเก็บเก่ียว 

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยชี์วภำพและผลิตผลทำงกำรเกษตรท่ีเกิดขึ้นในประเทศค ำนวณโดยใช้
วิธีอำ้งอิงกำรค ำนวณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำยและส ำหรับส่วนท่ีเกิดขึ้น
ในต่ำงประเทศค ำนวณโดยใช้รำคำท่ีก ำหนดจำกรำคำขำยซ่ึงผูซ้ื้อและผูข้ำยท่ีร่วมตลำดเขำ้ท ำ
รำยกำร 

ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภำพและผลิตผล
ทำงกำรเกษตรบนัทึกเป็นก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดเม่ือเกิดขึ้น 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถวดัมูลค่ำยติุธรรมไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ สินทรัพยชี์วภำพวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหัก
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) อย่ำงไรก็ตำม เม่ือสำมำรถวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยชี์วภำพไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ สินทรัพยชี์วภำพตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนใน
กำรขำยในทนัที 

3.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแสดงตำมวิธีรำคำทุนสุทธิดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำส ำหรับ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงตำมวิธีส่วนไดเ้สียส ำหรับงบกำรเงินรวม 
ในกรณีท่ีมีกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทนุดงักล่ำว จะบนัทึกรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน 
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3.6 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ประกอบดว้ย ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และอำคำรและโกดงัเพื่อให้เช่ำ 

ท่ีถือครองไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำของสินทรัพยห์รือ
ทั้งสองอยำ่ง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้ำนโดยกิจกำรในกลุ่มบริษทั 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนแสดงรำยกำรด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมอำ้งอิงรำคำในตลำด 
ท่ีมีกำรซ้ือง่ำยขำยคล่อง ปรับปรุงตำมควำมแตกต่ำงของลกัษณะ ท ำเลท่ีตั้ง หรือ สภำพของสินทรัพย ์
ท่ีมีลกัษณะเฉพำะ กรณีท่ีไม่สำมำรถหำขอ้มูลเหล่ำน้ีได ้กลุ่มบริษทัจะใช้วิธีอ่ืนในกำรวดัมูลค่ำ เช่น 
รำคำล่ำสุดของตลำดท่ีมีระดบักำรซ้ือขำยคล่องรองลงมำ มูลค่ำทดแทน หรือประมำณกำรกระแสเงินสด
คิดลด กำรวดัมูลค่ำจะกระท ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนโดยใชก้ำรประเมินมูลค่ำจำกผูป้ระเมิน
รำคำอิสระ 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน รำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน
จะถูกตดัออกเม่ือกิจกำรจ ำหน่ำยหรือเลิกใชอ้สังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนนั้นอย่ำงถำวร และคำดว่ำ
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรจ ำหน่ำย 

3.7 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
ท่ีดินแสดงดว้ยรำคำท่ีตีใหม่หักดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) รำคำท่ีตีใหม่ หมำยถึงมูลค่ำ
ยติุธรรมซ่ึงก ำหนดจำกรำคำตลำด ณ วนัท่ีมีกำรตีรำคำใหม่ อำคำรและอุปกรณ์ และพืชเพื่อกำรให้
ผลิตผล แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 

กำรตีรำคำใหม่ด ำเนินกำรโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ซ่ึงมีนโยบำยท่ีจะให้ผูป้ระเมินรำคำอิสระประเมินรำคำ
สินทรัพยด์ังกล่ำวเป็นคร้ังครำว เพื่อมิให้รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแตกต่ำงจำกมูลค่ำ
ยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั ส่วนท่ีเพิ่มขึ้นของรำคำท่ีประเมินใหม่จะถูกบนัทึกตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น
ภำยใตบ้ัญชีผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ ส ำหรับส่วนท่ีลดลงของรำคำท่ีประเมินใหม่จำกรำคำทุน 
จะถือเป็นรำยกำรขำดทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยล์ดลงในงบก ำไรขำดทุน 

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ และพืชเพื่อกำรให้ผลิตผลค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรง 
ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ (ยกเวน้เคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิต
และจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล) ดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3 - 60 ปี 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 2 - 76 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 50 ปี 
ยำนพำหนะและเคร่ืองมือกลทุ่นแรง 3 - 28 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 2 - 37 ปี 
พืชเพื่อกำรใหผ้ลิตผล 2 ปี 
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เคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำล
ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำตำมจ ำนวนชัว่โมงกำรผลิตของเคร่ืองจกัรโดยคิดเทียบเป็นประมำณ 5 - 50 
ฤดูกำรผลิต โดยใชข้อ้มูลจำกก ำลงักำรผลิตของเคร่ืองจกัรซ่ึงประมำณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั 

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีค ำนวณไดข้ำ้งตน้ไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ
ส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

ตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเกิดจำกเงินท่ีกูย้ืมมำโดยเฉพำะเพื่อใชใ้นโครงกำรระหวำ่งก่อสร้ำง และอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง ไดน้ ำไปรวมเป็นรำคำทุนของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงดงักล่ำวจนกว่ำจะอยู่ในสภำพพร้อม
ใชง้ำนตำมวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหำร (ถำ้มี) 

3.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำสิทธิสัมปทำนท่ีดินแสดงในรำคำทุนหัก

ดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์3 - 10 ปี 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของค่ำสิทธิสัมปทำนท่ีดินค ำนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงตำมอำยสิุทธิสัมปทำน 50 - 60 ปี 

ผลขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรดอ้ยค่ำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในงบก ำไรขำดทุนเม่ือเกิดรำยกำร 

3.9 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
 ณ วนัท่ีรำยงำน บริษทัและบริษทัย่อยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยจะประเมินว่ำ

มีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่ำสินทรัพยด์อ้ยค่ำลงหรือไม่ หำกมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ บริษทัและบริษทัย่อย
จะท ำกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย ์และหำกพบว่ำรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น มีมูลค่ำสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษทัและบริษัทย่อยจะลดมูลค่ำของ
สินทรัพยล์งใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ในงบก ำไรขำดทุน (มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ประมำณขึ้นจำกจ ำนวนท่ีสูงกวำ่ของมูลค่ำ 
จำกกำรใชก้บัมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย)์ 
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การกลับรายการด้อยค่า 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะ
ถูกประเมิน ณ ทุกวนัที่ที ่ออกรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ี เร่ืองกำรด้อยค่ำลดระดับลงหรือหมดไป 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำร หำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเท่ำท่ีมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึงไม่เคย
มีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

3.10 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ของกำรเกิด

ภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต 
ภำระผูกพนัดังกล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ำยช ำระ
ภำระผูกพนัและจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ หำกคำดว่ำจะได้รับคืน
รำยจ่ำยท่ีจ่ำยช ำระไปตำมประมำณกำรหน้ีสินทั้งหมดหรือบำงส่วนอย่ำงแน่นอน บริษทัและบริษทัย่อย
จะรับรู้รำยจ่ำยท่ีได้รับคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำก แต่ตอ้งไม่เกินจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้ง และแสดงค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัประมำณกำรหน้ีสินในงบก ำไรขำดทุนโดยแสดงสุทธิ
จำกจ ำนวนรำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บคืนท่ีรับรู้ไว ้

3.11 ผลประโยชน์พนกังำน 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

 เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 
โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำน
จ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้
แยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 กลุ่มบริษัทมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย

แรงงำน และตำมแผนสวสัดิกำรพนักงำนซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  



 
- 11 - 

 

 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected 
Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกนัภยั  

สินทรัพย์โครงกำร คือ สินทรัพย์ท่ีถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
สินทรัพยโ์ครงกำรไม่สำมำรถใช้ในกำรจ่ำยช ำระเจ้ำหน้ีและไม่สำมำรถจ่ำยโดยตรงมำยงักลุ่ม
บริษทัได ้ยกเวน้ส่วนท่ีเป็นไปตำมระเบียบขอ้บงัคบัของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กลุ่มบริษทัวดั
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำรโดยใชข้อ้มูลรำคำตลำด 

 สินทรัพยห์รือหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัตำม
โครงกำรผลประโยชน์หักด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำรท่ีสำมำรถน ำไปจ่ำยภำระ
ผกูพนัไดโ้ดยตรง 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน  

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนก่อนหน้ำท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำร
หรือลดขนำดโครงกำร หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.12 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทัเม่ือกลุ่ม
บริษทัเป็นคู่สัญญำตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีรับรู้ทั้งหมดวดัมูลค่ำภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยุติธรรม 
ขึ้นอยูก่บักำรจดัประเภทรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน  

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพย์
ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ได้พิจำรณำตำมแผน
ธุรกิจของกิจกำรในกำรจัดหำสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และลักษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
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(1) รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเป็นวิธีกำรค ำนวณรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยของตรำสำรหน้ีและปันส่วน
ดอกเบ้ียรับตลอดช่วงระยะเวลำท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนและรวมในรำยกำร “รำยไดท้ำงกำรเงิน” 

(2) ตรำสำรทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ซ่ึงไม่ได้ถือไวเ้พื่อคำ้เป็นตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน โดยไม่สำมำรถเปล่ียนกำรจดัประเภทในภำยหลงัได ้ทั้งน้ี กำรจดัประเภทรำยกำร
จะพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร  

ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์ำงกำรเงินน้ีจะไม่
สำมำรถโอนไปรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนไดใ้นภำยหลงั 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีก ำหนดใหว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ไม่มีขอ้ก ำหนดใหป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำ 

(3) สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขส ำหรับกำรวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

• เงินลงทุนในตรำสำรทุน (ไม่ใช่เงินลงทุนเพื่อคำ้) แสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  
• ตรำสำรหน้ีท่ีไม่เข้ำเง่ือนไขรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน จดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม                           
ณ วนัส้ินรอบของแต่ละรอบระยะเวลำรำยงำนกบัก ำไรหรือขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรมใด ๆ ท่ีรับรู้
ในก ำไรหรือขำดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นกบัเงินลงทุนใน
ตรำสำรหน้ีที่วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนและลูกหน้ีกำรคำ้ จ ำนวนเงินของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจะถูกวดัมูลค่ำใหม่
ทุกวนัที่รำยงำนเพื่อให้สะทอ้นกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจำกที่เคยรับรู้รำยกำร
เม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุเสมอส ำหรับลูกหน้ี
กำรคำ้ ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นกบัสินทรัพยท์ำงกำรเงินเหล่ำน้ีประมำณกำร
โดยใช้ตำรำงกำรตั้งส ำรองขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทั
ปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพำะของผูกู้ ้ยืม สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทั่วไป และกำรประเมินทิศทำงทั้ งใน
ปัจจุบนัและในอนำคต ณ วนัท่ีรำยงำน รวมถึงมูลค่ำเงินตำมเวลำตำมควำมเหมำะสม 

(1) นโยบำยกำรตดัรำยกำร 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีขอ้มูลท่ีบ่งช้ีว่ำลูกหน้ีมีปัญหำดำ้นกำรเงิน
อย่ำงร้ำยแรงและไม่มีควำมเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บคืน เช่น เม่ือลูกหน้ีถูกช ำระบญัชีหรือเขำ้สู่
กระบวนกำรลม้ละลำยหรือในกรณีของลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือพน้ก ำหนดช ำระเกินสองปีแลว้แต่
อย่ำงใดจะเกิดขึ้นก่อน สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีถูกตดัรำยกำรอำจขึ้นอยูก่บัวิธีกำรบงัคบัภำยใต้
กระบวนกำรทวงถำมของกลุ่มบริษทัโดยใชค้  ำปรึกษำทำงกฎหมำยตำมควำมเหมำะสม เงินท่ี
ไดรั้บคืนรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

(2) กำรวดัมูลค่ำและกำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 

กำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นเป็นกำรค ำนวณควำมน่ำจะเป็นของ 
กำรปฏิบัติผิดสัญญำ ร้อยละของควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีปฏิบัติผิดสัญญำ (เช่น 
ผลกระทบของควำมเสียหำยหำกมีกำรผิดสัญญำ) และยอดหน้ีเมื่อลูกหน้ีปฏิบตัิผิดสัญญำ 
กำรประเมินค ำนวณควำมน่ำจะเป็นของกำรปฏิบัติผิดสัญญำและร้อยละของควำมเสียหำยท่ี
อำจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญำขึ้นอยู่กบัขอ้มูลในอดีตปรับปรุงด้วยกำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต ส ำหรับยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
แสดงโดยมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีรำยงำน กลุ่มบริษทัท ำควำมเขำ้ใจควำม
จ ำเป็นดำ้นกำรเงินในอนำคตโดยเฉพำะเจำะจงของลูกหน้ีและขอ้มูลกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ใน
อนำคตท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินเฉพำะเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจำก
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมดอำยุหรือเม่ือโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงินและโอนควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยใ์ห้กิจกำรอ่ืน หำกกลุ่มบริษทัไม่ได้
โอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของและยงัคงมีกำรควบคุม
สินทรัพยท่ี์โอน กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ ำนวนเงินท่ีอำจ
ตอ้งจ่ำยหำกกลุ่มบริษทัยงัคงไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินทรัพยท์ำง
กำรเงินท่ีโอน กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินและรับรู้กำรกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัส ำหรับ
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ 
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ณ วนัท่ีตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะไดรั้บและคำ้งรับรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
และจัดประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยใช้วิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ซ่ึงเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 36 “เคร่ืองมือทำงกำรเงิน” 
กำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยกลุ่มบริษทัค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึง
ของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัเขำ้ท ำสัญญำตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม               
ณ วนัท่ีเขำ้ท ำสัญญำอนุพนัธ์และวดัมูลค่ำใหม่ในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบของ                
แต่ละรอบระยะเวลำรำยงำน ผลก ำไรหรือขำดทุนรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนทันทีเวน้แต่อนุพนัธ์
ดังกล่ำวถูกเลือกก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลในเหตุกำรณ์ท่ี
ช่วงเวลำของกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนขึ้นอยูก่บัลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

อนุพันธ์ท่ีมูลค่ำยุติธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินตรงกันขำ้มกับอนุพนัธ์ท่ีมูลค่ำ
ยติุธรรมเป็นลบรับรู้เป็นหน้ีสินทำงกำรเงิน อนุพนัธ์จะไม่หักกลบในงบกำรเงินเวน้แต่กลุ่มบริษทัจะ
มีทั้งสิทธิทำงกฎหมำยและมีควำมตั้งใจในกำรหกักลบ อนุพนัธ์แสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือ
หน้ีสินไม่หมุนเวียนหำกระยะเวลำท่ีเหลืออยูข่องอนุพนัธ์มีมำกกว่ำ 12 เดือนและไม่คำดว่ำจะถูกรับรู้
หรือจ่ำยภำยใน 12 เดือน อนุพนัธ์อ่ืนแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียน 

กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีประเภทอนุพนัธ์ท่ีเข้ำเง่ือนไขเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
ควำมเส่ียงเงินตรำต่ำงประเทศ และควำมเส่ียงอตัรำดอกเบ้ีย รวมถึงกำรป้องกันควำมเส่ียงรำคำ
น ้ ำตำลทรำย (สินคำ้โภคภณัฑ์)  โดยผ่ำนอนุพนัธ์ทำงกำรเงินหลกั ได้แก่ สัญญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียและเงินตน้ท่ีต่ำงสกุลกัน สัญญำซ้ือขำย
น ้ำตำลทรำยล่วงหนำ้ และสัญญำใชสิ้ทธิเลือกซ้ือขำยน ้ำตำลทรำยล่วงหนำ้ 
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กำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยติุธรรม 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเข้ำเง่ือนไขรับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้เม่ือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกำรป้องกนัควำมเส่ียงตรำสำรทุน
ท่ีเลือกก ำหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงกรณีดงักล่ำวจะรับรู้
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 

ณ กำรเร่ิมตน้ของควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียง กลุ่มบริษทัจัดท ำเอกสำรซ่ึงระบุถึง
ควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงระหวำ่งเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมี
กำรป้องกนัควำมเส่ียง และวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเส่ียงส ำหรับรำยกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรป้องกันควำมเส่ียง นอกจำกน้ี ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ป้องกนัควำมเส่ียงและต่อเน่ืองไป 
กลุ่มบริษทัจดัท ำเอกสำรว่ำ เคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียงมีประสิทธิผลในกำรหักกลบกำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมหรือกระแสเงินสดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเส่ียงท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง เม่ือควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงเขำ้เง่ือนไข
ควำมมีประสิทธิผลในกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผล
ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  ซ่ึงจะโอนไปยงั
ก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกระแสเงินสดท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงส่งผลกระทบต่อส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนหรือเม่ือคำดว่ำจะไม่เกิดขึ้ นแล้ว  ทั้ งน้ี ผลสะสมภำยใต้รำยกำรส ำรองกำรป้องกัน                
ควำมเส่ียงในกระแสเงินสด ไม่เกินผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรท่ี
มีกำรป้องกันควำมเส่ียงนับจำกกำรเร่ิมตน้ของกำรป้องกันควำมเส่ียง  ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ี
เก่ียวกบัส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน และรวมอยู่ในรำยกำร “ก ำไรและ
ขำดทุนอ่ืน” 

3.13 ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 
 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 

ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุ้นสำมญัสูงกว่ำมูลค่ำหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ี 
ตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั”) ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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3.14 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
3.14.1 ผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่ำงระหว่ำง

รำคำสุทธิตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีได้รับมำกับตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรปรับ
โครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ซ่ึงกำรลงทุนดงักล่ำวเป็นกำรรวมกิจกำรท่ีมี 
ผูถื้อหุ้นเดิมและผูบ้ริหำรชุดเดียวกนั โดยผลขำดทุนดงักล่ำวไดแ้สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ภำยใตส่้วนของผูถื้อหุน้และตดัจ ำหน่ำยเม่ือมีกำรขำยเงินลงทุน 

3.14.2 ผลขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย เป็นผลต่ำงระหว่ำง                     
เงินลงทุนตำมสัดส่วนของบริษทัย่อยท่ีเปล่ียนแปลงกบัมูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัย่อย                    
ซ่ึงเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรลงทุนในบริษทัย่อย โดยผลขำดทุนดงักล่ำวได้
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใตส่้วนของผูถื้อหุ้นและตดัจ ำหน่ำยเม่ือมีกำรขำย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยนั้น 

3.15 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม หมำยถึง มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยตำมสัดส่วน

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

3.16 กำรรับรู้รำยได ้
 รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีขำยอ่ืนๆ แสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ มีนโยบำยดงัน้ี 

3.16.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ 
กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีได้รับหรือคำดว่ำจะ
ได้รับส ำหรับสินค้ำท่ีได้ส่งมอบหลังจำกหักประมำณกำรสินค้ำรับคืนและส่วนลดและ
ค่ำธรรมเนียมปฏิบติัของธุรกิจโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

3.16.2 รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรท่ีเก่ียวข้องจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรับรู้โดยวิธี
เส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรำยไดใ้นรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึง
ค่ำเช่ำนั้นเกิดขึ้น และค่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีใหบ้ริกำรตำมอำยสุัญญำเช่ำ 
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3.16.3 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีใหบ้ริกำร 

3.16.4 รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

3.16.5 ดอกเบ้ียรับและส่วนลดรับจำกกำรซ้ือลดตัว๋เงินรับรับรู้รำยไดต้ำมงวดระยะเวลำ 

3.16.6 เงินปันผลรับรู้รำยไดเ้ม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

3.16.7 รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง  

3.17 กำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำย 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง  

3.18 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 
ตน้ทุนทำงกำรเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ำยของเงินกูย้มื และส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำย  

ตน้ทุนกำรกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบักำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข รับรู้ใน
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ โดยใชว้ิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

3.19 สัญญำเช่ำ 
กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของ
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวข้องกับกำรเช่ำ
ทั้งหมด ยกเวน้สัญญำเช่ำระยะสั้น (อำยุกำรเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ) และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์
มูลค่ำต ่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอด
อำยุสัญญำเช่ำเว้นแต่เกณฑ์ท่ีเป็นระบบอ่ืนท่ีดีกว่ำซ่ึงเป็นตัวแทนของรูปแบบเวลำท่ีแสดงถึง
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ่้ำย
ช ำระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำ แต่หำกอตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนด
ได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่ม 
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กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ย 

• กำรจ่ำยช ำระคงท่ี (รวมถึง กำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ) หกัส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำใดๆ ท่ีไดรั้บ 

• กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรำ 
ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 

• จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่ผูเ้ช่ำจะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 

• รำคำใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือหำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่ำจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และ 

• กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำหำกขอ้ก ำหนดสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำจะมีกำร
ใชสิ้ทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำไดแ้ยกแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

มูลค่ำภำยหลงัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำโดยกำรเพิ่มมูลค่ำตำมบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำ (ใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่ำตำมบญัชีเพื่อสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (โดยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้เก่ียวขอ้ง) 
เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ี 

• มีกำรเปล่ียนแปลงอำยสุัญญำเช่ำหรือมีเหตุกำรณ์ส ำคญัหรือกำรเปล่ียนแปลงในสถำนกำรณ์ท่ี
ส่งผลให้มีกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกในกำรซ้ือสินทรัพย์อ้ำงอิง ในกรณี
ดงักล่ำวหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุง
โดยใชอ้ตัรำคิดลดท่ีปรับปรุง  

• มีกำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรำหรือกำร
เปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลื อ  
ในกรณีดังกล่ำว หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ี
ปรับปรุงโดยใช้อตัรำคิดลดเดิม (เวน้แต่กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำเป็นผลมำ
จำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั ในกรณีดงักล่ำวใชอ้ตัรำคิดลดท่ีปรับปรุง) หรือ 

• มีกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำและกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำไม่บนัทึกเป็นสัญญำเช่ำแยกต่ำงหำก 
ในกรณีน้ีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่ขึ้นอยูก่บัอำยุสัญญำเช่ำของสัญญำเช่ำท่ีเปล่ียนแปลง 
โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุงด้วยอัตรำคิดลดท่ีปรับปรุง ณ วันท่ีกำร
เปล่ียนแปลงสัญญำมีผล 
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กลุ่มบริษทัไม่มีรำยกำรปรับขำ้งตน้ดงักล่ำวท่ีแสดงระหวำ่งปี 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ประกอบด้วยกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกกับหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวข้อง                          
กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำใด ๆ ท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำ 
เร่ิมมีผล หักส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกใด ๆ มูลค่ำภำยหลงั
ของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้วดัโดยใช้รำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำร 
ดอ้ยค่ำสะสม 

เม่ือกลุ่มบริษทัมีประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง เวน้กำร
บูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนด
ไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ ประมำณกำรดงักล่ำวรับรู้และวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำร
บญัชีฉบบัท่ี 37 เพื่ออธิบำยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึง
ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่ำนั้นเกิดขึ้นเพื่อผลิตสินคำ้ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้ิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดช่วงเวลำท่ีสั้นกว่ำของอำยุสัญญำเช่ำและอำยุกำรใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ หำกสัญญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิง
หรือรำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ซ่ึงสะทอ้นว่ำกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สินทรัพย์
สิทธิกำรใช้ท่ีเก่ียวข้องคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้ำงอิง   
กำรคิดค่ำเส่ือมรำคำเร่ิม ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ได้แยกแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 เพื่อประเมินว่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้อ้ยค่ำ
หรือไม่และบนัทึกส ำหรับผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำใด ๆ ท่ีระบุไดต้ำมท่ีกล่ำวในนโยบำยเร่ือง 
“ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์” 

ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำไม่ถูกรวมในกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ กำรจ่ำยช ำระท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวดท่ีมีเหตุกำรณ์
หรือเง่ือนไขกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้นเกิดขึ้นและรวมอยู่ในบรรทดั “ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน” ในก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 อนุญำตให้ผูเ้ช่ำ 
ไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นกำรเช่ำและบนัทึกสัญญำเช่ำใด ๆ และส่วนประกอบท่ีไม่เป็น
กำรเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัไม่ใชข้อ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัดงักล่ำว 
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3.20 รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน  

ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวทั้งท่ีเกิดขึ้นจริงและยงัไม่เกิดขึ้นจริงแสดงรวมไวเ้ป็นรำยได้
หรือค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปี 

 กำรแปลงค่ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศเป็นเงินบำทเพื่อท ำงบกำรเงินรวมใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน
ดงัต่อไปน้ี 

ก. สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
ค. รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนถวัเฉล่ียระหวำ่งปี 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีใชเ้งินตรำตำ่งประเทศ แสดงไวเ้ป็นรำยกำรองคป์ระกอบอ่ืน
ส่วนของผูถื้อหุน้ภำยใตส่้วนของผูถื้อหุ้น 

3.21 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัและบริษทัย่อย หมำยถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจ
ควบคุมบริษทัและบริษทัย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัและบริษทัย่อยไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรง
หรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัและบริษทัย่อย นอกจำกน้ี บุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงออ้ม และมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบับริษทั ผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั กรรมกำร
หรือพนักงำนของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัและบริษทัย่อย ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำวซ่ึงมีอ ำนำจชกัจูง
หรืออำจชกัจูงให้ปฏิบติัตำมบุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

3.22 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยจ ำนวนรวมของภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภำษี เงินได ้
รอกำรตดับญัชี 
3.22.1 ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 

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

บริษทัและบริษทัย่อยค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดว้ยอตัรำภำษี
ที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีหรือในงวดท่ีคำดว่ำจะจ่ำย
ช ำระหน้ีสินภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่หรือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใช้
ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 

ในงบกำรเงินรวม สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี
จะแยกกำรพิจำรณำของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั และบริษทัจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีของบริษทัหน่ึงในกลุ่มบริษทัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของอีกบริษทั
หน่ึงในกลุ่มบริษทัได้ก็ต่อเมื่อบริษทัทั้งสองมีสิทธิตำมกฏหมำยที่จะจ่ำยช ำระหรือรับคืน
ภำษีด้วยจ ำนวนสุทธิจ ำนวนเดียวได ้และบริษทัทั้งสองตั้งใจท่ีจะจ่ำยช ำระหรือรับคืนภำษีเงินได้
ดว้ยจ ำนวนสุทธิจ ำนวนเดียว และบริษทัทั้งสองตั้งใจจะรับช ำระสินทรัพยห์รือช ำระหน้ีสินในเวลำ
เดียวกนั 

3.23 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 
 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั

ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปีสุทธิจำกหุ้นทุนซ้ือคืน 
และก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (ถำ้มี) ค  ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีรวม
สมมติฐำนวำ่หุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สำมญัทั้งหมด 
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3.24 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำนเปิดเผยแยกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงำน

ด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนตำมธุรกิจหลกัท่ีจดัหำผลิตภณัฑห์รือให้บริกำรท่ีมีควำมเส่ียงและผลตอบแทน
ซ่ึงแตกต่ำงไปจำกควำมเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริกำรท่ีใหข้องส่วนงำนด ำเนินงำนอ่ืน 

3.25 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
มูลค่ำยติุธรรมเป็นรำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสินในรำยกำรท่ีเกิดขึ้น
ในสภำพปกติระหว่ำงผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ ไม่ว่ำรำคำนั้นจะสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือ
ประมำณมำจำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง บริษทัและบริษทัย่อยพิจำรณำถึงลกัษณะของสินทรัพย์หรือหน้ีสินนั้น                   
ซ่ึงผูร่้วมตลำดจะน ำมำพิจำรณำในกำรก ำหนดรำคำของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ  
โดยกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและ/หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวมน้ีใชต้ำมเกณฑต์ำมท่ีกล่ำว  

นอกจำกน้ี กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมไดจ้ดัล ำดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยแบ่งตำมล ำดบั
ขั้นของขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ และตำมล ำดับควำมส ำคัญของข้อมูลท่ีใช้วดัมูลค่ำยุติธรรม 
ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

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

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อมส ำหรับสินทรัพยน์ั้น
หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

4. กำรใช้ดุลยพนิิจของผู้บริหำรและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำร
ของบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งอำศยัดุลยพินิจในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี กำรประมำณกำรและกำรตั้งขอ้
สมมติฐำนหลำยประกำรซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้ น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รวมทั้ งกำรแสดงรำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยของรอบระยะเวลำรำยงำน ถึงแมว้่ำกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร ได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผล
ภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรดงักล่ำว  
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ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญั ซ่ึงอำศยักำรใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัของผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
- ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้ นของลูกหน้ีชำวไร่ และลูกหน้ีเงินส่งเสริมปลูกอ้อย 

(สินทรัพยท์ำงกำรเงิน) 

 ในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีชำวไร่ และลูกหน้ีเงินยืม
ส่งเสริมปลูกออ้ย ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นจำกลูกหน้ีชำวไร่แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรช ำระหน้ีในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและ
สภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกหน้ีชำวไร่ท่ีมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี
ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจ
ไม่ไดบ้่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของชำวไร่ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนำคต 

- ประมำณกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในต่ำงประเทศ และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอำคำร
และเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ 

ในกรณีท่ีบริษทัย่อยในต่ำงประเทศด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง บริษทัพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำจำกมูลค่ำ
กำรใช ้โดยใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรคำดกำรณ์กระแสเงินสดในอนำคตท่ี
คำดว่ำจะไดรั้บ อนัไดแ้ก่ สภำวะตลำดของธุรกิจและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนตำมกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจ ท่ีได้
เปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 3.5 และ 3.9 และในกรณีท่ีบริษทัย่อยท่ีอยู่ในช่วงชะงกักำรด ำเนินงำน ผูบ้ริหำร
ของบริษทัพิจำรณำว่ำขอ้บ่งช้ีกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในต่ำงประเทศในงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร และกำรดอ้ยค่ำของอำคำรและเคร่ืองจกัรในงบกำรเงินรวม โดยบริษทัประมำณมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืน
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทั และของอำคำรและเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว เพื่อพิจำรณำผล
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ซ่ึงมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนประมำณขึ้นจำกมูลค่ำท่ีสูงกวำ่ระหวำ่งมูลค่ำจำกกำรใช้
ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้และมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยของสินทรัพย ์

ทั้งน้ี มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ได้ประมำณโดยใช้ผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ และต้นทุนในกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์
ประมำณขึ้นโดยผูบ้ริหำรของบริษทั 

-  มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและท่ีดิน 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและท่ีดินของกลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมประมำณโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำและขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนและท่ีดินไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 17 และ 18 
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- สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีซ่ึงค ำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว ณ วนัท่ีใน
งบกำรเงินระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
โดยผูบ้ริหำรได้ใช้ประมำณกำรในกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในอนำคตของกลุ่มบริษทั   
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเฉพำะส่วนท่ีผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำมี
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำก
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจ ำนวนนั้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 27) 

5. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
5.1 รำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ซ่ึงยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ 37,241  21,868  10,458  7,412 
โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (64,390)  (73,875)  (64,390)  (73,875) 
โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 24,805  20,957  -  8,717 
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  450  -  450 
โอนเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับเป็นเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุ้น -  -  936,572  - 

5.2 กำรเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินเกิดขึ้นจำกกิจกรรมจดัหำเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

2565 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอด  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลง  ยอด 
 ณ วันที่   จำกกิจกรรม  ที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่  

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงิน    31 ตุลำคม 
 2564      2565 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 5,981,934  (1,251,704)  841  4,731,071 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 7,100  1,000  -  8,100 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 6,906,448  2,196,620  191,336  9,294,404 
หุ้นกูร้ะยะยำว 5,647,601  (3,000,000)  1,071  2,648,672 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 28,565  (15,168)  21,039  34,436 
รวม 18,571,648  (2,069,252)  214,287  16,716,683 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยอด  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลง  ยอด 
 ณ วันที่   จำกกิจกรรม  ที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่  

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงิน    31 ตุลำคม 
 2564      2565 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3,755,159  (1,206,000)  841  2,550,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 409,100  647,000  -  1,056,100 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 6,535,068  1,568,000  191,336  8,294,404 
หุ้นกูร้ะยะยำว 5,647,601  (3,000,000)  1,071  2,648,672 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 306,153  (63,151)  27,506  270,508 
รวม 16,653,081  (2,054,151)  220,754  14,819,684 

2564 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอด  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลง  ยอด 
 ณ วันที่   จำกกิจกรรม  ที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่  

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงิน    31 ตุลำคม 
 2563      2564 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,912,515  (929,740)  (841)  5,981,934 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 7,100  -  -  7,100 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 4,852,000  1,954,380  100,069  6,906,449 
หุ้นกูร้ะยะยำว 6,995,997  (1,350,000)  1,604  5,647,601 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  (13,065)  41,630  28,565 
รวม 18,767,612  (338,425)  142,462  18,571,649 

 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอด  กระแสเงินสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอด 
 ณ วันที่   จำกกิจกรรม  ที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่  

 1 พฤศจิกำยน  จัดหำเงิน    31 ตุลำคม 
 2563      2564 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 4,901,000  (1,145,000)  (841)  3,755,159 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 545,500  (136,400)  -  409,100 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 4,852,000  1,583,000  100,069  6,535,069 
หุ้นกูร้ะยะยำว 6,995,997  (1,350,000)  1,604  5,647,601 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  (62,260)  368,413  306,153 

รวม 17,294,497  (1,110,660)  469,245  16,653,082 
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5.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2565  2564  2565  2564 
เงินสด 941  961  123  182 
เงินฝำกธนำคำรแบบกระแสรำยวนั 172,003  16,336  55,374  1,068 
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ 62,224  46,248  6,948  5,843 
เงินฝำกระหว่ำงทำง 19,677  160,519  -  - 

รวม 254,845  224,064  62,445  7,093 

6. รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
หรือมีกรรมกำรร่วมกนั ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีส ำคญัระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อยกบับุคคล
และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

6.1 ยอดคงเหลือท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

   หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทของยอดคงเหลือ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  983.89  224.72 
บริษทัร่วม 0.46  0.48  0.46  0.48 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27.40  91.90  9.60  35.49 

รวม 27.86  92.38  993.95  260.69 
        
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินหมุนเวียน (ดูหมำยเหตุขอ้ 8)        

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 380.57  19.34  -  - 
        
เงินให้กูยื้มระยะสั้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 9)        

บริษทัยอ่ย -  -  193.23  934.42 
        ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
ภำยในหน่ึงปี (ดูหมำยเหตุขอ้ 9) 

       

บริษทัยอ่ย -  -  632.00  100.00 
        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  32.75  105.01 
บริษทัร่วม 5.50       5.50  5.50  5.50 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.06  0.80  -  0.45 

รวม 5.56  6.30  38.25  110.96 
        
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ        
ภำยในหน่ึงปี        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  361.25  -  - 
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   หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทของยอดคงเหลือ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

เงินให้กูย้มืระยะยำว 
 (ไม่รวมส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี) 

       

บริษทัยอ่ย -  -  1,950.00  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 -  -  75.82  70.39 
บริษทัร่วม -  2.16  -  1.62 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.55  20.15  -  - 

รวม 3.55  22.31  75.82  72.01 
        ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนคำ้งจ่ำย (รวมอยูใ่นเจำ้หน้ีอ่ืน)        
บริษทัยอ่ย -  -  14.28  0.03 

        ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี        
บริษทัยอ่ย -  -  36.60  34.72 

        เงินกูยื้มระยะสั้น        
บริษทัยอ่ย -  -  1,048.00  402.00 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.10  7.10  8.10  7.10 

รวม 8.10  7.10  1,056.10  409.10 
        หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  -  0.04 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  0.02  -  - 

รวม -  0.02  -  0.04 
        หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ        
บริษทัยอ่ย -  -  219.64  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 ตุลำคม 2565 และ 2564 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย เป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สัญญำ
ใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.30 ต่อปี และร้อยละ 1.19 - 2.90 ต่อปี ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย เป็นเงินให้กูย้ืมครบก ำหนด
ช ำระคืนภำยในปี 2565 - 2570 คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.28 - 3.90 ต่อปี และ อตัรำร้อยละ 2.03 - 3.90 ต่อปี 

ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัย่อยและกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 
เป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.33 - 1.35 ต่อปี 
และร้อยละ 0.80 ต่อปี ตำมล ำดบั 
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6.2 รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

   หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร        

บริษทัยอ่ย -  -  1,707.64  1,605.14 
บริษทัร่วม -  0.13  -  - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,466.55  1,170.57  715.50  478.23 

รวม 1,466.55  1,170.70  2,423.14  2,083.37 
        ตน้ทุนขำยและกำรให้บริกำร        
บริษทัยอ่ย -  -  1,043.88  836.67 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47.90  19.65  -  - 

รวม 47.90  19.65  1,043.88  836.67 
        รำยไดด้อกเบ้ียจำกสัญญำเช่ำกำรเงิน        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19.34  19.34  -  - 

        รำยไดอ่ื้น        
บริษทัยอ่ย -  -  109.59  163.80 
บริษทัร่วม 6.20  10.10  6.20  5.39 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.54  8.59  5.08  5.09 

รวม 13.74  18.69  120.87  174.28 
        เงินปันผลรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  1,333.39  381.01 
บริษทัร่วม 265.14  56.54  265.14  56.54 

รวม 265.14  56.54  1,598.53  437.55 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย        

บริษทัยอ่ย -  -  6.98  25.81 
บริษทัร่วม 6.09  9.19  2.25  4.78 

รวม 6.09  9.19  9.23  30.59 
        ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        
บริษทัยอ่ย -  -  0.39  0.18 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17.15  16.32  7.51  6.62 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23.65  16.78  21.60  15.30 

รวม 40.80  33.10  29.50  22.10 
        ตน้ทุนทำงกำรเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  27.62  26.74 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.03  0.03  0.03  0.03 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.04  0.04  0.04  0.04 

รวม 0.07  0.07  27.69  26.81 
        ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 83.09  90.17  35.52  42.46 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1.51  3.15  0.01  1.32 

รวม 84.60  93.32  35.53  43.78 
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นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งกนั 
- กำรซ้ือ-ขำยน ้ ำตำลทรำยดิบระหว่ำงกนัในกลุ่มบริษทั ก ำหนดรำคำเดียวกนักบัสัญญำซ้ือขำย

น ้ำตำลทรำยกบัลูกคำ้ 

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

- สินคำ้อ่ืนๆ (นอกเหนือจำกน ้ ำตำลทรำย) ท่ีซ้ือ-ขำยระหวำ่งกนัใชร้ำคำตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั
ซ่ึงสูงกวำ่รำคำทุน 

- รำคำซ้ือ-ขำยสินทรัพยก์บักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงสูงกว่ำรำคำทุน
หรือรำคำตลำดตำมแต่ละประเภทของสินทรัพย ์

- รำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดุส้ินเปลืองเป็นไปตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงสูงกวำ่รำคำทุน 

- รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำท่ีดินแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นไปตำมสัญญำเช่ำ ซ่ึงมีอำยุ 30 ปี นับแต่
วนัท่ี 25 มกรำคม 2548 ถึงวนัท่ี 24 มกรำคม 2578 อตัรำค่ำเช่ำปีละ 0.11 ลำ้นบำท และเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี เม่ือครบก ำหนดสัญญำ กรรมสิทธ์ิในบรรดำส่ิงปลูกสร้ำงทั้งหมดท่ีได้
ก่อสร้ำงในท่ีดินท่ีเช่ำจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่ำ 

- รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรมีอำยุสัญญำเช่ำ 1 - 3 ปี ซ่ึงเป็นไปตำมรำคำท่ี
ตกลงร่วมกนั 

- รำยไดค้่ำบริกำร รำยไดอ่ื้น และค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั เป็นไปตำมรำคำปกติท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

- ค่ำฝำกสินคำ้คิดตำมปริมำณสินคำ้และระยะเวลำกำรฝำกซ่ึงเป็นไปตำมรำคำตลำด 

- ค่ำใชจ่้ำยท่ีจ่ำยแทนกนัจะเรียกเก็บตำมท่ีจ่ำยจริง 

6.3 ลักษณะควำมสัมพันธ์ของกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน นอกเหนือจำกบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ประกอบดว้ย 

รำยช่ือบริษัท ลักษณะควำมสัมพันธ์ เกี่ยวข้องโดย 
 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
 บริษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
 บริษทั รำชำเซรำมิค จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั รำชำชูรส จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
      บริษทั พี เอม็ ที พรีเชียส กรุ๊ป จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหำรบำงท่ำนร่วมกนั 
 นิติบุคคลอำคำรชุด เค เอส แอล ทำวเวอร์  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจำ้ของร่วมในอำคำรชุด 
 บริษทั บีบีจีไอ ไบโอเอทำนอล จ ำกดั (มหำชน) 

   (เดิมช่ือ “บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน)”) 
 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำรบำงท่ำนร่วมกนั 
 บริษทั บีบีจีไอ ไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จ ำกดั 

   (เดิมช่ือ “บริษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จ ำกดั”) 
 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ผูบ้ริหำรบำงท่ำนร่วมกนั 
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กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัขำ้งตน้ทั้งหมดเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 

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

7. ลกูหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน   
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้  434,282  549,612  122,638  303,530 
ลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวียน 341,536  248,747  288,555  215,300   
ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 26,591  132,794  -  64,113 
ลูกหน้ีอ่ืน 92,145  15,621  30,729  188,740 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุ้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 14) -  -  938,113  - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 67,089  30,989  24,229  22,040 
เงินทดรองจ่ำย 7,079  9,538  464  301 
รำยไดค้ำ้งรับ 89,486  76,793  67,576  136,683 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  1,058,208  1,064,094  1,472,304  930,707 

7.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,250  90,988  29,171  74,890 
กิจกำรอื่น 407,032  458,624  93,467  228,640 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้  434,282  549,612  122,638  303,530 

กำรวิเครำะห์อำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

7.1.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 25,794  90,988  22,916  74,890 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 1,456  -  6,255  - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,250  90,988  29,171  74,890 

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเช่ือแก่ลูกคำ้ ซ่ึงเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัและบริษทัย่อย  
มีระยะเวลำตั้งแต่ 7 วนัถึง 30 วนั 
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7.1.2 ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล        

ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 127,011  140,083  51,208  53,097 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 30,719  54,653  15,658  16,745 

รวม 157,730  194,736  66,866  69,842 
        

ลูกหน้ีกำรคำ้ตำ่งประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 32,673  161,747  15,349  158,798 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 48,395  200  11,252  - 

รวม 81,068  161,947  26,601  158,798 
รวมธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย 
 และกำกน ้ำตำล 238,798 

 
356,683 

 
93,467 

 
228,640 

        ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ        
ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 111,734  61,295  -  - 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 53,065  35,323  -  - 

รวมธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 164,799  96,618  -  - 
    

ธุรกิจอืน่        
ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,021  1,650  -  - 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 872  2,267  -  - 
เกินก ำหนดช ำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 715  880  -  - 
เกินก ำหนดช ำระ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 827  465  -  - 
เกินก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน -  61  -  - 

รวมธุรกิจอื่น 3,435  5,323  -  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอื่น 407,032  458,624  93,467  228,640 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของบริษทัและบริษทัย่อยมีระยะเวลำตั้งแต่ 7 วนัถึง 90 วนั 
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7.2 ลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

ลูกหน้ีค่ำออ้ย        
ฤดูกำรผลิตปี 2564/2565 4,700  -  4,142  - 
ฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 15,167  35,353  14,174  22,190 
ฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 25,776  42,915  3,188  5,036 
ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 38,932  58,513  7,947  10,471 
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 8,900  13,619  5,181  5,758 
ฤดูกำรผลิตก่อนปี 2560/2561 134,674  178,187  39,242  42,324 

รวมลูกหน้ีค่ำออ้ย (ดูหมำยเหตุขอ้ 15) 228,149  328,587  73,874  85,779 
เงินทดรองจ่ำยค่ำออ้ย        

ฤดูกำรผลิตปี 2565/2566 341,536  -  288,555  - 
ฤดูกำรผลิตปี 2564/2565 -  248,747  -  215,300 
รวมเงินทดรองจ่ำยค่ำออ้ย 341,536  248,747  288,555  215,300 

ลูกหน้ีค่ำน ้ำมนั ค่ำปุ๋ยและบริกำรอืน่ (ดูหมำยเหตุขอ้ 15) 16,971  18,016  15,581  16,128 
รวม 586,656  595,350  378,010  317,207 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (153,764)  (207,676)  (44,880)  (37,882) 
รวมลูกหน้ีชำวไร่ 432,892  387,674  333,130  279,325 

หกั  ส่วนท่ีคำดว่ำจะไดรั้บช ำระเกินกว่ำหน่ึงปี (91,356)  (138,927)  (44,575)  (64,025) 
รวมลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวียน 341,536  248,747  288,555  215,300 

ลูกหน้ีค่ำออ้ยเป็นลูกหน้ีชำวไร่ท่ียงัคำ้งส่งออ้ยตำมสัญญำ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 

7.3 ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 

ลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำออ้ย -  1,245,584  -  726,439 
ลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและ        
   จ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 132,794  96,289  64,113  65,967 
รวม 132,794  1,341,873  64,113  792,406 
บวก ลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิต        

และจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยปี 2564/2565 14,914  -  -   
หกั เงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและ        
            จ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย  -  (44,628)  -  (33,107) 
หกักลบ เงินกูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียจำกกองทุนออ้ย        
                 และน ้ำตำลทรำย -  (1,031,438)  -  (627,916) 
              เงินน ำส่งเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย (121,117)  (133,013)  (64,113)  (67,270) 
รวมลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำยหมุนเวียน 26,591  132,794  -  64,113 
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เม่ือวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2564 คณะกรรมกำรส ำนักงำนกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยได้มีมติและอนุมติั 
กำรช ำระเงินชดเชยค่ำออ้ยและเงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย ส ำหรับฤดูกำล
ผลิตปี 2560/2561 ให้กับบริษทัและบริษัทย่อยโดยกำรน ำเงินกู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบ้ียค้ำงจ่ำยของ
ส ำนักงำนกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยภำยใตโ้ครงกำรสินเช่ือเพื่อเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินให้กบั
โรงงำนน ้ ำตำลท่ีบริษทัและบริษทัย่อยคำ้งช ำระจ ำนวน 627.92 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและ
จ ำนวน 1,031.44 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวมมำหกักลบลบหน้ีกบัเงินชดเชยดงักล่ำว ทั้งน้ีมีเงินชดเชยคงเหลือ
จำกกำรหกักลบลบหน้ีเป็นจ ำนวน 33.11 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและจ ำนวน 44.63 ลำ้นบำท 
ในงบกำรเงินรวมซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บช ำระเงินชดเชยแลว้ในวนัท่ี 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
น ำส่งเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย เพื่อใชด้ ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคข์องกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย 
พ.ศ. 2563 ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 ในอตัรำตนัละ 20 บำท/ตนัออ้ย เป็นจ ำนวน 48.22 ลำ้นบำท
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และจ ำนวน 95.34 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม โดยให้หักกลบลบหน้ีให้แก่
บริษทัและบริษทัยอ่ยไปจนกวำ่ยอดหน้ีท่ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลคำ้งช ำระคืนแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะหมด 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2565 คณะกรรมกำรส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ ำตำลทรำยได้มีมติและอนุมัติ                          
กำรช ำระเงินชดเชยค่ำออ้ยและเงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย ส ำหรับฤดูกำล
ผลิตปี 2561/2562 ให้กบับริษทัและบริษทัย่อยโดยกำรหักกลบลบหน้ีกบัเงินท่ีตอ้งน ำส่งตำมมำตรำ 57 
แห่งพระรำชบญัญติัออ้ยและน ้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2563/2564 จ ำนวน 19.29 ลำ้นบำท 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และจ ำนวน 38.14 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม 

เมื่อวนัที่ 1 มิถุนำยน 2565 คณะกรรมกำรส ำนกังำนกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยไดม้ีมติเรียกเก็บเงิน
น ำส่งเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย เพื่อใชด้ ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคข์องกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย 
พ.ศ. 2563 ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2564/2565 ในอตัรำตนัละ 20 บำท/ตนัออ้ย เป็นจ ำนวน 44.82 ลำ้นบำท
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และจ ำนวน 82.98 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม โดยให้หักกลบลบหน้ีให้แก่บริษทั
และบริษทัยอ่ยไปจนกวำ่ยอดหน้ีท่ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลคำ้งช ำระคืนแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะหมด 
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ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2565 บริษทัและบริษทัย่อยคำดว่ำจะไดร้ับเงินชดเชยจำกกองทุนออ้ยและน ้ ำตำล
ทรำย เน่ืองจำกในฤดูกำรผลิตปี 2564/2565 คำดว่ำรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยขั้นสุดทำ้ยจะต ่ำกว่ำขั้นตน้ ซ่ึงตำมพระรำชบญัญตัิออ้ยและน ้ ำตำลทรำย พ.ศ. 
2527 มำตรำ 56 ก ำหนดให้กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยจ่ำยเงินชดเชยส่วนของค่ำออ้ยและเงินชดเชย
ค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยให้แก่บริษทัและบริษทัย่อยเท่ำกบัส่วนต่ำงดงักล่ำว 
โดยชำวไร่ออ้ยไม่ตอ้งส่งคืนค่ำออ้ยท่ีไดรั้บเกิน 

8. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท ำสัญญำเช่ำกำรเงินเพื่อให้เช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
และเคร่ืองจกัรซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงโดย
กิจกำรท่ี เก่ียวข้องกันสำมำรถซ้ือทรัพย์สินนั้ นภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี  นับตั้ งแต่ว ันท ำสัญญำ  
เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2565 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้จง้ควำมประสงคจ์ะขอรับโอนทรัพยสิ์นทั้งหมด
ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2565 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน มียอดคงเหลือดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 2565  2564 
ภำยใน 1 ปี 19,350  19,350 
เกินกว่ำ 1 - 5 ปี 408,640  427,990 
 427,990  447,340 
หกั  รำยไดท้ำงกำรเงินรอกำรรับรู้ (47,416)  (66,752) 
 380,574  380,588 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี (ดูหมำยเหตุขอ้ 6.1) (380,574)  (19,337) 

รวม -  361,251 

9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(ดูหมำยเหตุขอ้ 6.1) 

 
- 

  
- 

  
193,233 

  
934,416 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่ชำวไร่ 495,099  468,385  241,870  232,664 
เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี        

(ดูหมำยเหตุขอ้ 6.1) -  -  632,000  100,000 
เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรอ่ืนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี 14,600  13,297  13,600  13,297 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี 114,150  106,753  37,000  41,798 

รวมเงินให้กูย้ืมระยะสั้น 623,849  588,435  1,117,703  1,322,175 
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เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่ชำวไร่ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 ในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 393.82 ลำ้นบำท 
และ 401.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 241.87 ลำ้นบำท และ 232.66 
ลำ้นบำท เป็นกำรให้กูย้ืมในรูปกำรรับซ้ือลดเช็คส ำหรับเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้ำท่ีบริษทัและบริษทัย่อยออก
ให้แก่ชำวไร่ในกำรรับซ้ือออ้ย โดยชำวไร่น ำมำขำยลดให้กบับริษทัและบริษทัย่อยซ่ึงมีกำรคิดดอกเบ้ียใน
อตัรำอำ้งอิงกับอตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ของธนำคำรพำณิชยโ์ดยเฉล่ีย ส่วนท่ีเหลือในงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี                   
31 ตุลำคม 2565 และ 2564 จ ำนวน 101.28 ลำ้นบำท และ 67.37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นเงินจ่ำยล่วงหน้ำ
ให้แก่ชำวไร่เพื่อสนับสนุนกำรปลูกออ้ยโดยมีขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขบำงประกำรและมีกำรคิดดอกเบ้ีย
ในอตัรำอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินกูข้องธนำคำรพำณิชย ์

10. สินค้ำคงเหลือ  
สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 

น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 1,936,716  1,997,480  1,166,642  1,137,138 
ปุ๋ ยอินทรีย ์ 5,586  5,253  -  - 
กำกออ้ย 207,806  146,410  -  - 
ตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 119,750  119,750  -  - 
วสัดุโรงงำน 107,578  64,540  37,670  15,574 
อะไหล่เพื่อกำรซ่อมแซม 386,933  398,471  109,807  118,414 
 2,764,369  2,731,904  1,314,119  1,271,126 
หกั ค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพหรือลำ้สมยั (21,591)  (22,876)  (500)  (1,243) 

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ (2,576)  (1,591)  -  - 
รวมสินคำ้คงเหลือ  2,740,202  2,707,437  1,313,619  1,269,883 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมสภำพหรือลำ้สมยั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
ยอดยกมำตน้ปี  (22,876)  (25,324)  (1,243)  (5,480) 
บวก โอนกลบัตน้ทุนขำยส ำหรับปี 1,285  2,448  743  4,237 
ยอดคงเหลือปลำยปี  (21,591)  (22,876)  (500)  (1,243) 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
ยอดยกมำตน้ปี  (1,591)  (55,883)  -  (55,883) 
บวก  (เพ่ิมขึ้น) โอนกลบัตน้ทุนขำยส ำหรับปี (985)  54,292  -  55,883 
ยอดคงเหลือปลำยปี  (2,576)  (1,591)  -  - 
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11. สินทรัพย์ชีวภำพหมนุเวียน 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยชี์วภำพหมุนเวียน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 46,380  41,680  -  4,684 
(ขำดทุน) ก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยติุธรรม (7,230)  (5,414)  -  190 
เพ่ิมขึ้นเน่ืองจำกกำรปลูกในระหว่ำงปี 58,458  55,868  -  216 
ลดลงเน่ืองจำกกำรเก็บเก่ียวในระหวำ่งปี (44,549)  (45,646)  -  (4,982) 
ขำดทุนจำกออ้ยเสียหำย (210)  (108)  -  (108) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 52,849  46,380  -  - 

กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยช์ีวภำพค ำนวณโดยใชว้ิธีอำ้งอิงจำกรำคำมูลค่ำยุติธรรม
หักตน้ทุนในกำรขำย กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนและกำรประมำณกำร
บำงประกำรเกี่ยวกบัรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยส ำหรับฤดูกำลถดัไป ระดบัควำมหวำน  และปริมำณออ้ย 
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวจดัเป็นล ำดบัชั้นท่ี 3 

12. สินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

2565 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมุนเวียน  ไม่หมุนเวียน  หมุนเวียน  ไม่หมุนเวียน 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่เลือกก ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

       

ตรำสำรทุนท่ีอยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด -  198,371  -  198,371 
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียและเงินตน้ท่ีตำ่งสกุลเงินกนั 309,132  -  309,132  - 
สัญญำซ้ือขำยน ้ำตำลทรำยล่วงหนำ้  345,963  -  345,963  - 
        
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน        
เงินลงทุนทัว่ไป -  23,492  -  23,022 
        
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทนุตัดจ ำหน่ำย        
เงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนดระยะเวลำมำกกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 267  -  -  - 
พนัธบตัร -  6,800  -  - 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 655,362  228,663  655,095  221,393 

 



 
- 37 - 

 

 

2564 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมุนเวียน  ไม่หมนุเวียน  หมุนเวียน  ไม่หมุนเวียน 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนทีเ่ลือกก ำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

       

ตรำสำรทุนท่ีอยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด -  165,309  -  165,309 
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียและเงินตน้ท่ีตำ่งสกุลเงินกนั 90,966    90,966   

        เงินลงทุนในตรำสำรทุนทีวั่ดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน        
เงินลงทุนทัว่ไป -  797  -  327 

        สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย        
เงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนดระยะเวลำมำกกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 267  -  -  - 
พนัธบตัร -  6,777  -  - 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 91,233  172,883  90,966  165,636 

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

งบกำรเงินรวม 
หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน 2565  2564 
   ร้อยละ ร้อยละ เงินลงทุน  เงินปันผล  เงินลงทุน  เงินปันผล 
 2565 2564 2565 2564 วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  ส ำหรับปี  วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  ส ำหรับปี 
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ  ำกดั (มหำชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  605,635  18,260  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  1,485  370  1,855  1,855  - 
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล ์จ  ำกดั (มหำชน)* 398,664 398,664 0.07 0.07 391  28  58  391  85  54 
บริษทั ท ี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) 3,615,000 2,532,000 29.88 40.00 3,529,058  4,153,010  246,446  3,244,868  4,050,023  40,512 

รวม     3,664,649  4,803,044  265,134  3,380,459  4,649,915  56,544 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน เงินลงทุนวิธีรำคำทุน  เงินปันผล 
   ร้อยละ ร้อยละ     ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลำคม 
 2565 2564 2565 2564 2565  2564  2565  2564 
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ  ำกดั (มหำชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  90,267  18,260  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  370  - 
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล ์จ  ำกดั (มหำชน)* 398,664 398,664 0.07 0.07 391  391  58  54 
บริษทั ที เอส คลงัสินคำ้ จ  ำกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509 63 -  - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ  ำกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508  -  - 
บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 3,615,000 2,532,000 29.88 40.00 3,529,058  3,244,868  246,446  40,512 

รวม     3,664,649  3,380,459  265,134  56,544 

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

 สัดส่วน
ควำมเป็น
เจ้ำของ 
(ร้อยละ) 

  
สินทรัพย์
หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์
รวม 

  
หนี้สิน

หมนุเวยีน 

  
หนี้สิน 

ไม่หมุนเวียน 

  
หนี้สินรวม 

  
รำยได้ 
รวม 

  
ค่ำใช้จ่ำย 
รวม 

  
ก ำไร  

2565                    
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน)* 23.82  1,677  4,311  5,988  1,460  500  1,960  2,453  2,268  185 
บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน)* 29.88  5,940  9,698  15,638  2,146  2,521  4,667  14,147  13,939  208 
                    
2564                    
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน)* 23.82  841  3,887  4,728  434  474  908  2,149  1,959  190 
บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน)* 40.00  3,854  9,784  13,638  2,759  3,670  6,429  14,573  13,112  1,461 

* บริษทัร่วมดงักล่ำวมีรอบบญัชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม  

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 9/2564 ของบริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ในอตัรำ   
หุน้ละ 0.79 บำท เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวำคม 2564 ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินปันผลแลว้เป็นจ ำนวน 160.02 ลำ้นบำท 

เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2564 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัร่วม) ไดมี้มติ
อนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้องบริษทัร่วมจำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 5 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท 
บริษัทร่วมดังกล่ำวได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวด้ังกล่ำวต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย ์เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 6 มกรำคม 2565 ทั้งน้ีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวด้งักล่ำว  
มีผลใหจ้ ำนวนหุน้ของบริษทัร่วมเพิ่มขึ้นจำกเดิม 506 ลำ้นหุน้ เป็น 1,013 ลำ้นหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2565 บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้สนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนเป็นคร้ังแรก 
จ ำนวน 433.20 ลำ้นหุ้น ด้วยรำคำเสนอขำย 10.50 บำทต่อหุ้น (รำคำตำมมูลค่ำ 2.50 บำทและส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น 8.00 บำท) เป็นจ ำนวนเงิน 4,549 ลำ้นบำท โดยบริษทัร่วมไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้
กบักระทรวงพำณิชย ์เมื่อวนัที่ 15 มีนำคม 2565 โดยหุ้นสำมญัของบริษทัร่วมไดเ้ร่ิมท ำกำรซ้ือขำย 
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัที ่ 17 มีนำคม 2565 ผลจำกกำรเสนอขำยหุ ้นต่อ
ประชำชนเป็นคร้ังแรก ท ำให้ส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทร่วมดังกล่ำว ลดลงจำกร้อยละ 40.00  
เป็นร้อยละ 28.02 ท ำให้บริษทัรับรู้ก  ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ ้นเป็นรำยได ้อื ่น 
ในงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 จ ำนวน 58.13 ลำ้นบำท และในเดือนมีนำคม 
2565 บริษัทได้ซ้ือหุ้นสำมัญของ บริษัท บีบีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) เพิ่มเติม ท ำให้บริษัทมีสัดส่วน 
กำรถือหุน้ในบริษทัร่วมอยูท่ี่ร้อยละ 29.88  

เมื ่อวนัที ่ 11 พฤษภำคม 2565 ที ่ประชุมคณะกรรมกำร คร้ังที ่ 4/2565 ของบริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั 
(มหำชน) มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำท โดย
บริษทัไดรั้บเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เป็นจ ำนวน 64.82 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 9 มิถุนำยน 2565 
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เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 6/2565 ของบริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 ในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท โดยบริษัทได้รับเงินปันผลดังกล่ำวแล้วเป็นจ ำนวน  
21.61 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 7 กนัยำยน 2565 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หน่วย : พันบำท 
ช่ือบริษัท ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน เงินลงทุนวิธีรำคำทุน  เงินปันผล 

  ร้อยละ ร้อยละ     ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลำคม 
 2565 2564 2565 2564 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** 881,250 500,000 99.21 98.61 950,534  569,284  -  - 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั 840,000 840,000 40.77 40.77 319,134  319,134  -  - 
บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต 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  13,440  60,000 
บริษทั โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 800,000 800,000 100.00 100.00 799,972  799,972  1,319,954  319,989 
บริษทั เคเอสแอล. อะโกรแอนด์ 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 1,946,687 100.00 88.02 1,711,617  1,711,616  -  - 
Wynn In Trading Co., Ltd.* 487,497 487,497 100.00 100.00 487,497  487,497  -  - 
     รวม     7,087,807  6,706,556  1,333,394  381,005 
หัก  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทนุ     (2,027,374)  (2,092,710)  -  - 
รวมเงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย      5,060,433  4,613,846  1,333,394  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 งน้ี ณ วันที่  31 ตุลำคม 2565 ผลขำดทุนของ Koh Kong Plantation Company Limited เกิน
กว่ำร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นผู้บริหำรของบริษัทจึงให้หยุดกำรด ำเนินงำนเป็นกำรชั่วครำว เพื่อปรับโครงสร้ำงภำยในของบริษัทย่อย และอยู่ระหว่ำงกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียน 

** ในเดือนพฤษภำคม 2565 บริษทั น ้ ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี จ  ำกดั ได้จดทะเบียนเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนที่ช ำระแลว้ เป็นจ ำนวนเงิน 1,525.00 ล้ำนบำท และ 381.25 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 
ยอดยกมำตน้ปี 4,613,846  4,572,347 
ลงทุนเพ่ิมใน    

บริษทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี จ ำกดั 381,250  - 
บริษทั คุณชวน จ ำกดั -  1,000 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited 1  - 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น    
Koh Kong Sugar Industry Company Limited -  (39,398) 
Wynn In Trading Co., Ltd. (75,539)  (5,714) 

โอนกลบัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน    
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส์ จ ำกดั -  5,884 
บริษทั น ้ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั 140,875  79,727 

ยอดคงเหลือปลำยปี 5,060,433  4,613,846 
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เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2563-2564 อนุมัติให้มีกำรจด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ คือ บริษทั คุณชวน จ ำกดั เพื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัวิสำหกิจเพื่อสังคม 
โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำท (จ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท) ซ่ึงไดมี้กำรเรียก
และรับช ำระค่ำหุน้แลว้เตม็จ ำนวน บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือ
วนัท่ี 1 เมษำยน 2564 โดยบริษทัลงทุนโดยตรงร้อยละ 99.97 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2565 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทั น ้ ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี 
จ ำกัด (บริษทัย่อย) มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จ ำนวน 1,525.00 ลำ้นบำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 500.00 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 2,025.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 
152,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท และ เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2565 บริษทัย่อย ไดด้ ำเนินกำร
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้ด ำเนินกำรเรียกช ำระค่ำหุ้นท่ีออกใหม่ 
152,500,000 หุน้ จ ำนวนหุน้ละ 2.50 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 381.25 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 Koh Kong Sugar Industry Company Limited อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุน
จ ำนวน 25.20 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ โดยออกหุ้นเพิ่มจ ำนวน 70 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 360,000 ดอลลำร์สหรัฐ  
โดยบริษทัไดจ่้ำยค่ำหุ้นเพิ่มทุนเป็นจ ำนวน 938.11 ลำ้นบำทโดยส่วนหน่ึง ดว้ยกำรหักกลบกบัเงินให้กูย้ืม
ระยะสั้ นและดอกเบ้ียค้ำงรับแก่บริษทัย่อยดังกล่ำว และ Koh Kong Plantation Company Limited อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจ ำนวน 5.10 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เพื่อลดผลขำดทุนสะสม โดยออกหุ้นเพิ่ม
จ ำนวน 34 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 150,000 ดอลลำร์สหรัฐ โดยบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้จ่ำยค่ำหุ้นเพิ่มทุนเป็น
จ ำนวน 181.23 ลำ้นบำท 

15. ลกูหนีก้ำรค้ำและลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

     หน่วย : พันบำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 39,912  27,132  3,928  3,928 
ลูกหน้ีชำวไร่ (ดูหมำยเหตุขอ้ 7.2) 245,120  346,603  89,455  101,907 

            รวม 285,032  373,735  93,383  105,835 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (184,830)  (226,371)  (48,808)  (41,810) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 100,202  147,364  44,575  64,025 

 



 
- 41 - 

 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของบญัชีค่ำเผื ่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้และ
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม                   
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

     หน่วย : พันบำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 

ยอดยกมำตน้ปี (226,371)  (143,434)  (41,810)  (54,284) 
(ส ำรอง) โอนกลบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (30,071)  (84,262)  (14,144)  12,448 
ตดัจ ำหน่ำย 71,612  1,325  7,146  26 

ยอดคงเหลือปลำยปี (184,830)  (226,371)  (48,808)  (41,810) 

16. เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย   -  -  2,582,000  2,458,000 
เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอื่น 49,400  57,297  44,400  57,297 
ลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ย 381,893  428,319  109,431  126,532 
รวม 431,293  485,616  2,735,831  2,641,829 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (189,756)  (228,942)  (22,510)  (17,213) 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี (ดูหมำยเหตุขอ้ 9) (128,750)  (120,050)  (682,600)  (155,095) 
รวมเงินให้กูย้ืมระยะยำว 112,787  136,624  2,030,721  2,469,521 

รำยกำรเคลื่อนไหวของบญัชีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของเงินให้กูย้ืมระยะยำวใน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีรำยละเอียดดงัน้ี 

     หน่วย : พันบำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 

ยอดยกมำตน้ปี (228,942)  (104,903)  (17,213)  (15,411) 
ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (90)  (125,165)  (7,139)  (1,802) 
ตดัจ ำหน่ำย 39,276  1,126  1,842  - 

ยอดคงเหลือปลำยปี (189,756)  (228,942)  (22,510)  (17,213) 
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ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 ลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ยในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 360.24 ลำ้นบำท และ 
406.67  ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 87.78 ล้ำนบำท และ 104.88 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ เป็นเงินให้กู ้ยืมแก่ชำวไร่เพื่อซ้ือท่ีดินเพื่อกำรเพำะปลูกอ้อย และซ้ือเคร่ืองจักรกลกำรเกษตร                      
และอุปกรณ์กำรเกษตรโดยท ำสัญญำกู้ระยะเวลำตั้งแต่ 1 - 8 ปีขึ้นไป คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 3.50 - 8.00 
ต่อปีและอตัรำร้อยละ 7.00 ต่อปี ตำมล ำดบั ซ่ึงส่วนใหญ่มีท่ีดินและยำนพำหนะเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั
และส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 21.65 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี เป็นเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน เพื่อซ้ือ
เคร่ืองจกัรกลกำรเกษตรไปเพำะปลูกออ้ยให้กบับริษทัย่อยในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงของบริษทั สัญญำเงินกูย้มื
ดงักล่ำวมีอำยุ 3 - 4 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR+1.00 ต่อปี ก ำหนดให้จ่ำยช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
เป็นรำยปี โดยมีเคร่ืองจกัรกลกำรเกษตรดงักล่ำวเป็นหลกัประกนั 

17. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
รำยกำรเคล่ือนไหวของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 
2565 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ที่ดิน  อำคำร 

และโกดัง 
 งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง 

 รวม  ที่ดิน  อำคำร 
และโกดงั 

 รวม 

มูลค่ำยติุธรรม:              
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 4,019,344  2,092,260  -  6,111,604  1,360,365  648,903  2,009,268 
ปรับปรุงและจดัประเภท 64,390  -  -  64,390  64,390  -  64,390 
ซ้ือเพิ่ม 5,084  58  52  5,194  4,872  -  4,872 
จ ำหน่ำย (4,040)  (1,761)  -  (5,801)  -  -  - 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยตุิธรรม              
   ของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 187,325  (66,025)  -  121,300  62,942  37,699  100,641 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 4,272,103  2,024,532  52  6,296,687  1,492,569  686,602  2,179,171 

2564 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ที่ดิน  อำคำร 

และโกดัง 
 งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง 

 รวม  ที่ดิน  อำคำร 
และโกดัง 

 รวม 

มูลค่ำยุติธรรม:              
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 3,734,358  2,025,846  14,641  5,774,845  1,200,782  611,020  1,811,802 
ปรับปรุงและจดัประเภท 62,816  27,170  (16,112)  73,874  62,816  11,058  73,874 
ซ้ือเพิม่ 52,687  -  1,471  54,158  44,920  -  44,920 
ก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยตุิธรรม              
   ของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 169,483  39,244  -  208,727  51,847  26,825  78,672 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 4,019,344  2,092,260  -  6,111,604  1,360,365  648,903  2,009,268 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีรำยไดค้่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
ซ่ึงรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนรวมจ ำนวน 165.61 ล้ำนบำท และ 166.83 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และในงบก ำไร
ขำดทุนเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 53.15 ลำ้นบำท และ 45.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

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

18. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
รำยกำรเคล่ือนไหวของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

2565 
 หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 

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

รำคำทุน:                  
ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 1,151,163  1,674,182  6,864,217  25,061,588  1,525,195  296,657  169,108  299,931  37,042,041 
ปรับปรุงและจดัประเภท (16,223)  -  -  112  -  (112)  (655)  -  (16,878) 
ซ้ือเพิ่ม -  -  -  4,371  4,703  3,379  184,919  14,570  211,942 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  (293)  (2,178)  (38,258)  (12,545)  (5,757)  -  (2,881)  (61,912) 
โอนเขำ้ (โอนออก) -  17,341  42,737  129,322  672  760  (190,832)  -  - 
ผลตำ่งจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  79,300  81,790  190,362  6,070  2,373  -  33,601  393,496 
ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2565 1,134,940  1,770,530  6,986,566  25,347,497  1,524,095  297,300  162,540  345,221  37,568,689 

                  

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:                  
ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 -  (532,196)  (1,957,976)  (11,154,860)  (1,136,988)  (273,382)  -  (282,044)  (15,337,446) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  (37,556)  (171,079)  (881,354)  (46,522)  (10,211)  -  (11,518)  (1,158,240) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  293  834  30,668  10,596  5,733  -  2,679  50,803 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  (28,388)  (18,806)  (31,165)  (4,208)  (2,356)  -  (26,850)  (111,773) 
ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2565 -  (597,847)  (2,147,027)  (12,036,711)  (1,177,122)  (280,216)  -  (317,733)  (16,556,656) 

                  
                  
ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม:                  

ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 3,743,813  -  -  -  -  -  -  -  3,743,813 
ปรับปรุงและจดัประเภท (48,186)  -  -  -  -  -  -  -  (48,186) 
ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2565 3,695,627  -  -  -  -  -  -  -  3,695,627 

                  

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                  
ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 (77,081)  (58,035)  (57,322)  (241,477)  (1,379)  -  -  (6,355)  (441,649) 
(เพิ่มขึ้น) ลดลง -  (8,748)  -  (72,106)  -  -  -  1,881  (78,973) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  (8,479)  (7,445)  (24,927)  (248)  -  -  (6,751)  (47,850) 
ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2565 (77,081)  (75,262)  (64,767)  (338,510)  (1,627)  -  -  (11,225)  (568,472) 

                  

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                  
ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2565 4,753,486  1,097,421  4,774,772  12,972,276  345,346  17,084  162,540  16,263  24,139,188 
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2564 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เคร่ืองจักร  ยำนพำหนะและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พืชเพือ่กำร  รวม 

   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  เคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่ำง  ให้ผลิตผล   

         ทุ่นแรง  ส ำนักงำน  ก่อสร้ำง      

รำคำทุน:                  

ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 1,169,876  1,618,606  6,715,328  24,628,905  1,541,669  294,523  542,944  306,221  36,818,072 

ปรับปรุงและจดัประเภท (23,823)  -  (58,573)  34,572  -  304  (884)  -  (48,404) 

ซ้ือเพิ่ม 5,937  -  -  5,448  4,225  2,545  187,455  9,909  215,519 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (827)  -  -  (43,319)  (27,425)  (2,690)  -  (29,942)  (104,203) 

โอนเขำ้ (โอนออก) -  23,142  174,010  358,071  4,186  998  (560,407)  -  - 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  32,434  33,452  77,911  2,540  977  -  13,743  161,057 

ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564 1,151,163  1,674,182  6,864,217  25,061,588  1,525,195  296,657  169,108  299,931  37,042,041 

                  

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:                  

ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 -  (483,490)  (1,792,605)  (10,386,361)  (1,097,513)  (262,551)  -  (282,816)  (14,305,336) 

ปรับปรุงและจดัประเภท -  -  16,422  (3,786)  -  -  -  -  12,636 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  (37,095)  (174,101)  (770,337)  (59,813)  (12,522)  -  (17,345)  (1,071,213) 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  -  18,422  22,105  2,656  -  29,099  72,282 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  (11,611)  (7,692)  (12,798)  (1,767)  (965)  -  (10,982)  (45,815) 

ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564 -  (532,196)  (1,957,976)  (11,154,860)  (1,136,988)  (273,382)  -  (282,044)  (15,337,446) 

                  

ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์เพ่ิม:                  

ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 3,782,834  -  -  -  -  -  -  -  3,782,834 

ปรับปรุงและจดัประเภท (39,021)  -  -  -  -  -  -  -  (39,021) 

ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564 3,743,813  -  -  -  -  -  -  -  3,743,813 

                  

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                  

ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 (77,081)  (54,567)  (54,278)  (214,170)  (1,298)  -  -  (3,594)  (404,988) 

(เพิ่มขึ้น) ลดลง -  -  -  (18,652)  -  -  -  -  (18,652) 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  -  -  2  -  -  -  2 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  (3,468)  (3,044)  (8,655)  (83)  -  -  (2,761)  (18,011) 

ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564 (77,081)  (58,035)  (57,322)  (241,477)  (1,379)  -  -  (6,355)  (441,649) 

                  

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                  

ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564 4,817,895  1,083,951  4,848,919  13,665,251  386,828  23,275  169,108  11,532  25,006,759 

                  

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลำคม              

2565               พันบำท  1,158,240 

2564               พันบำท  1,071,213 
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2565 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เคร่ืองจักร  ยำนพำหนะ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พืชเพือ่กำร  รวม 

   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  และเคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่ำง  ให้ผลิตผล   

         ทุ่นแรง  ส ำนักงำน  ก่อสร้ำง      

รำคำทุน:                  

ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 455,302  479,491  2,320,200  9,599,016  535,152  132,919  20,965  -  13,543,045 

ปรับปรุงและจดัประเภท (16,223)  -  -  -  -  -  -  -  (16,223) 

ซ้ือเพิ่ม -  -  -  384  12  1,247  41,375  -  43,018 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  (2,019)  (7,393)  (1,096)  (2,359)  -  -  (12,867) 

โอนเขำ้ (โอนออก) -  -  87  22,244  -  426  (22,757)  -  - 

ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2565 439,079  479,491  2,318,268  9,614,251  534,068  132,233  39,583  -  13,556,973 

                  

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:                  

ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 -  (119,234)  (591,759)  (4,346,925)  (381,829)  (120,500)  -  -  (5,560,247) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  (19,387)  (68,170)  (353,891)  (19,841)  (5,757)  -  -  (467,046) 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  675  5,483  1,048  2,348  -  -  9,554 

ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2565 -  (138,621)  (659,254)  (4,695,333)  (400,622)  (123,909)  -  -  (6,017,739) 

                  

ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม:                  

ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 1,050,888  -  -  -  -  -  -  -  1,050,888 

ปรับปรุงและจดัประเภท (48,186)  -  -  -  -  -  -  -  (48,186) 

ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2565 1,002,702  -  -  -  -  -  -  -  1,002,702 

                  

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                  

ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 (26,549)  -  -  -  -  -  -  -  (26,549) 

ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2565 (26,549)  -  -  -  -  -  -  -  (26,549) 

                  

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                  

ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2565 1,415,232  340,870  1,659,014  4,918,918  133,446  8,324  39,583  -  8,515,387 

5 
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2564 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำคำทุน:                  
ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 479,842  456,349  2,212,794  9,528,277  536,957  133,804  248,403  29,942  13,626,368 
ปรับปรุงและจดัประเภท (23,822)  -  (58,574)  34,575  -  (1,478)  (454)  -  (49,753) 
ซ้ือเพิ่ม 109  -  -  912  1,600  875  26,537  -  30,033 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (827)  -  -  (24,279)  (7,590)  (965)  -  (29,942)  (63,603) 

โอนเขำ้ (โอนออก) -  23,142  165,980  59,531  4,185  683  (253,521)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564 455,302  479,491  2,320,200  9,599,016  535,152  132,919  20,965  -  13,543,045 

                  

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:                  
ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 -  (99,994)  (538,724)  (4,068,350)  (362,644)  (116,498)  -  (28,817)  (5,215,027) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  -  16,422  (3,786)  -  1,722  -  -  14,358 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  (19,240)  (69,457)  (280,595)  (23,135)  (6,673)  -  (281)  (399,381) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  -  5,806  3,950  949  -  29,098  39,803 
ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564 -  (119,234)  (591,759)  (4,346,925)  (381,829)  (120,500)  -  -  (5,560,247) 

                  

ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม:                  
ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 1,089,910  -  -  -  -  -  -  -  1,089,910 
ปรับปรุงและจดัประเภท (39,022)  -  -  -  -  -  -  -  (39,022) 
ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564 1,050,888  -  -  -  -  -  -  -  1,050,888 

                  

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                  
ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 (26,549)  -  -  -  -  -  -  -  (26,549) 
ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564 (26,549)  -  -  -  -  -  -  -  (26,549) 

                  

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                  
ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2564 1,479,641  360,257  1,728,441  5,252,091  153,323  12,419  20,965  -  9,007,137 

 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลำคม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2565             พันบำท  467,046 

2564             พันบำท  399,381 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ของบริษทัยอ่ยสองแห่งในต่ำงประเทศ ซ่ึงมีมูลค่ำ
ตำมบญัชีในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 437.46 ลำ้นบำท และ 381.98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ตั้งอยู่บนท่ีดินสัมปทำน
ซ่ึงเม่ือครบก ำหนดสัญญำสัมปทำนแลว้กรรมสิทธ์ิจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่ำ (ดูหมำยเหตขุอ้ 35.8.3) 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์รำคำทุนในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 6,630.04 ลำ้นบำท และ 
6,221.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 3,078.25 ลำ้นบำท และ 2,939.40 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ไดต้ดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ทั้งจ ำนวนแต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่
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ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 ท่ีดินบนัทึกดว้ยรำคำท่ีตีใหม่มีมูลค่ำสุทธิในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 
4,753.49 ลำ้นบำท และ 4,817.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 1,415.23 ลำ้นบำท 
และ 1,479.64 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินซ่ึงมีกำรประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ
แห่งหน่ึงท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยใช้
วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) ซ่ึงเป็นล ำดับชั้นระดับท่ี 3 และมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีโดย                       
วิธีรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 ในงบกำรเงินรวมมีจ ำนวน 1,134.94 ลำ้นบำท และ 1,151.16                 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 433.08 ล้ำนบำท และ 455.30 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 บริษทัไม่มีตน้ทุนกำรกูย้มืรวมเป็นรำคำทุนของ ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

19. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
2565 ยอด  เพ่ิมขึน้  ผลต่ำงจำกกำร  ยอด 

 ณ วันที่     แปลงค่ำงบ  ณ วันที่  
 1 พฤศจิกำยน    กำรเงิน  31 ตุลำคม 
 2564      2565 

รำคำทุน         
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน -  2,762  -  2,762 
ยำนพำหนะ 41,661  16,501  -  58,162 
สิทธิสัมปทำน 13,569  -  1,982  15,551 
รวมรำคำทุน 55,230  19,263  1,982  76,475 

        

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน -  (1,089)  -  (1,089) 
ยำนพำหนะ (12,306)  (12,999)  -  (25,305) 
สิทธิสัมปทำน (175)  (184)  (44)  (403) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (12,481)  (14,272)  (44)  (26,797) 

             สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธ ิ 42,749      49,678 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
2564 ยอด  ผลกระทบ  เพ่ิมขึน้  ผลต่ำงจำกกำร  ยอด 

 ณ วันที่   จำกกำรน ำ     แปลงค่ำงบ  ณ วันที่  
 1 พฤศจิกำยน  TFRS 16     กำรเงิน  31 ตลุำคม 
 2563  มำใช้คร้ังแรก      2564 

รำคำทุน           
ยำนพำหนะ -  29,430  12,231  -  41,661 
สิทธิสัมปทำน -  12,758  -  811  13,569 
รวมรำคำทุน -  42,188  12,231  811  55,230 

          ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
ยำนพำหนะ -  -  (12,306)  -  (12,306) 
สิทธิสัมปทำน -  -  (166)  (9)  (175) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม -  -  (12,472)  (9)  (12,481) 

             สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธ ิ -        42,749 
 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลำคม         
2565       พันบำท  14,272 

2564       พันบำท  12,472 
 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2565 ยอด  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอด 

 ณ วันที่       ณ วันที่  
 1 พฤศจิกำยน      31 ตุลำคม 
 2564      2565 

รำคำทุน         
อำคำรและโกดงั 294,941  -  -  294,941 
เคร่ืองจกัร 28,957  -  -  28,957 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน -  1,859  -  1,859 
ยำนพำหนะ 20,404  3,341  -  23,745 
รวมรำคำทุน 344,302  5,200  -  349,502 

        
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
อำคำรและโกดงั (36,388)  (36,389)  -  (72,777) 
เคร่ืองจกัร (3,620)  (3,620)  -  (7,240) 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน -  (738)  -  (738) 
ยำนพำหนะ (5,470)  (5,551)  -  (11,021) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (45,478)  (46,298)  -  (91,776) 

             สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ 298,824      257,726 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2564 ยอด  ผลกระทบ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอด 

 ณ วันที่   จำกกำรน ำ       ณ วันที่  
 1 พฤศจิกำยน  TFRS 16       31 ตุลำคม 
 2563  มำใช้คร้ังแรก      2564 

รำคำทุน           
อำคำรและโกดงั -  -        294,941  -  294,941 
เคร่ืองจกัร -  -          28,957  -  28,957 
ยำนพำหนะ -    15,133  5,271  -  20,404 
รวมรำคำทุน -  15,133  329,169  -  344,302 

          ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
อำคำรและโกดงั -  -  (36,388)  -  (36,388) 
เคร่ืองจกัร -  -  (3,620)  -  (3,620) 
ยำนพำหนะ -  -  (5,470)  -  (5,470) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม -  -  (45,478)  -  (45,478) 

             สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธ ิ -        298,824 
 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลำคม         
2565       พันบำท  46,298 

2564       พันบำท  45,478 

20. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 4,731,071  5,981,934  2,550,000  3,755,159 

รวมเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 4,731,071  5,981,934  2,550,000  3,755,159 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 ตั๋วสัญญำใช้เงินเป็นกำรกู้ยืมในสกุลเงินบำท ในงบกำรเงินรวม 
จ ำนวน 4,731.07 ลำ้นบำท และ 5,382.77 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.18 - 2.50 ต่อปี 
และร้อยละ 0.80 - 2.10 ต่อปี ตำมล ำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 2,550.00 ลำ้นบำท  
และ 3,156.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.18 - 1.40 ต่อปี และร้อยละ 0.80 - 1.58 ต่อปี 
ตำมล ำดบั  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 ตัว๋สัญญำใช้เงินเป็นกำรกู้ยืมในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐในงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 17.96 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐหรือเทียบเท่ำ 600 ล้ำนบำท โดยได้ท ำสัญญำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Cross Currency and Interest Rate Swap) 
เพื่อป้องกันควำมเส่ียงเต็มทั้งจ ำนวนตลอดระยะเวลำตำมสัญญำกู้ยืม โดยบริษทัจะช ำระหน้ีเป็นเงิน
จ ำนวนสุทธิ 600 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เม่ือครบก ำหนดสัญญำ และช ำระดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.03 ต่อปี 



 
- 50 - 

 

 

21. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,523  1,311  40,080  41,129 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - อ่ืนๆ 365,346  309,663  286,199  161,965 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 129,897  305,215  75,386  181,813 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอ่ืน 307,065  256,711  164,371  174,832 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพย ์ 75,254  52,135  11,190  7,931 
เจำ้หน้ีอ่ืน 195,695  139,136  104,981  70,940 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,076,780  1,064,171  682,207  638,610 

22. หุ้นกู้ระยะยำว  
หุน้กูร้ะยะยำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564 
หุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 2,648,672  5,647,601 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี -  (2,999,158) 
สุทธิ 2,648,672  2,648,443 

บริษทัออกหุ้นกูส้กุลเงินบำทชนิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่ำท่ีตรำไว ้
หน่วยละ 1,000 บำท แก่ผูล้งทุนในวงจ ำกดั ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พันบำท 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที ่31 ตุลำคม 2565 

หุ้นกู้ 
ชุดที่ 

ช่ือย่อ อำยุ ครบ 
ก ำหนด 

อัตรำ 
ดอกเบีย้ 
ต่อปี 

จ ำนวนหน่วย 
ที่ออก 

 มูลค่ำรวม ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรออก 

หุ้นกู้รอตัดจ่ำย 

สุทธ ิ  มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

1 KSL27DA 10 ปี 7 ธ.ค. 70 3.74 2,000,000  2,000,000  1,169  1,998,831  1,799,884 
2 KSL285A 10 ปี 3 พ.ค. 71 3.60 650,000  650,000  159  649,841  572,757 

 รวมหุ้นกูร้ะยะยำว   2,650,000  2,650,000  1,328  2,648,672  2,372,641 
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หน่วย : พันบำท 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร ณ วันที ่31 ตุลำคม 2564 

หุ้นกู้ 
ชุดที่ 

ช่ือย่อ อำยุ ครบ 
ก ำหนด 

อัตรำ 
ดอกเบีย้ 
ต่อปี 

จ ำนวนหน่วย 
ที่ออก 

 มูลค่ำรวม ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรออก 

หุ้นกู้รอตัดจ่ำย 

สุทธ ิ  มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

1 KSL228A 3 ปี 19 ส.ค. 65 2.43 3,000,000  3,000,000  842  2,999,158  2,969,047 
2 KSL27DA 10 ปี 7 ธ.ค. 70 3.74 2,000,000  2,000,000  1,369  1,998,631  1,884,305 
3 KSL285A 10 ปี 3 พ.ค. 71 3.60 650,000  650,000  188  649,812  602,692 

 รวมหุ้นกูร้ะยะยำว   5,650,000  5,650,000  2,399  5,647,601  5,456,044 

รำยกำรเคล่ือนไหวของหุน้กูร้ะยะยำวในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ตุลำคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 2565  2564 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 5,647,601  6,995,997 
ไถ่ถอนระหว่ำงปี (3,000,000)  (1,350,000) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกู ้(ตดัจ ำหน่ำย) 1,071  1,604 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 2,648,672  5,647,601 

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

ของทุกปีไม่เกินกวำ่ 2 : 1 ตลอดอำยขุองหุน้กู ้

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 บริษทัด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
เป็นไปตำมเง่ือนไข (ดูหมำยเหตุขอ้ 31) 

- บริษทัตอ้งจดัล ำดับควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกูต้ลอดอำยุของหุ้นกู  ้กรณีที่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของ
หุน้กูอ้ยู่ต ่ำกวำ่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั ณ ขณะนั้น บริษทัตอ้งด ำเนินกำรจดัหำทรัพยสิ์นไปเป็น
หลกัประกนัให้กบัผูถื้อหุ้นกู้หรือด ำเนินกำรใดๆ เพื่อแกไ้ขอนัดับควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกู้ให้อยู่ใน
อนัดบัเดียวกนัหรือดีกวำ่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุน้กูไ้ม่ต ่ำกวำ่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั 
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23. เงินกู้ยืมระยะยำว  
เงินกู้ยืมระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยำวในสกุลเงินบำท และดอลลำร์สหรัฐ                  
จำกสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี 

     หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

เงินกูยื้มระยะยำว 9,294,404  6,906,449  8,294,404  6,535,069 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,535,000)  (1,739,240)  (2,285,000)  (1,682,000) 

เงินกูย้ืมระยะยำว - สุทธิ 6,759,404  5,167,209  6,009,404  4,853,069 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยำว ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 6,906,449  4,852,000  6,535,069  4,852,000 
กูเ้พิ่มระหว่ำงปี (ดูหมำยเหตขุอ้ 5.2) 4,250,000  3,900,000  3,250,000  3,500,000 
จ่ำยคืนเงินกูร้ะหว่ำงปี (ดูหมำยเหตุขอ้ 5.2) (2,053,380)  (1,945,620)  (1,682,000)  (1,917,000) 
ปรับปรุงอตัรำแลกเปล่ียน 191,335  100,069  191,335  100,069 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 9,294,404  6,906,449  8,294,404  6,535,069 

อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 

 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
เงินกูย้ืม - สกุลเงินบำท 1.975 - 3.25  1.975 - 3.25  1.975 - 3.25  1.975 - 3.25 
เงินกูย้ืม - สกุลดอลลำร์สหรัฐ 2.85  2.85  2.85  2.85 

ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินกูย้มืระยะยำว 
     หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

ภำยใน 1 ปี 2,535,000  1,739,240  2,285,000  1,682,000 
มำกกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 6,759,404  5,167,209  6,009,404  4,853,069 
 9,294,404  6,906,449  8,294,404  6,535,069 
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เงินกูย้มืดงักล่ำวมีเง่ือนไขท่ีส ำคญั ดงัน้ี 
 วงเงิน ยอดคงเหลือ อัตรำดอกเบีย้ กำรช ำระ กำรช ำระ เร่ิมช ำระ ครบก ำหนดช ำระ 
  ณ วันที่ 31 ตุลำคม ต่อปี คืนเงินต้น ดอกเบีย้   
  2565  2564      
  พันบำท  พันบำท      

เฉพำะบริษทั         
สกุลเงินบำท         

1. 1,000 ลำ้นบำท 150,000  320,000 อตัรำคงที ่ ทุก 6 เดือน รำยเดือน เมษำยน 2561 ตุลำคม 2566 
2. 1,000 ลำ้นบำท 100,000  300,000 อตัรำคงที ่ ทุก 6 เดือน รำยเดือน มิถุนำยน 2561 ธนัวำคม 2565 
3. 1,000 ลำ้นบำท 200,000  400,000 MLR-อตัรำคงที ่ ทุก 6 เดือน รำยเดือน พฤศจิกำยน 2561 พฤษภำคม 2566 
4. 1,000 ลำ้นบำท 200,000  400,000 MLR-อตัรำคงที ่ ทุก 6 เดือน รำยเดือน มีนำคม 2562 กนัยำยน 2566 
5. 1,000 ลำ้นบำท* 223,000  445,000 AMLR-อตัรำคงที ่ ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน สิงหำคม 2562 สิงหำคม 2566 
6. 1,000 ลำ้นบำท* 340,000  560,000 AMLR-อตัรำคงที ่ ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มกรำคม 2563 มกรำคม 2567 
7. 1,000 ลำ้นบำท* 340,000  560,000 AMLR-อตัรำคงที ่ ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน กุมภำพนัธ์ 2563 กุมภำพนัธ์ 2567 
8. 2,000 ลำ้นบำท 1,900,000  2,000,000 อตัรำคงที ่ ทุก 6 เดือน รำยเดือน มกรำคม 2565 กรกฎำคม 2568 
 
9. 1,750 ลำ้นบำท 

 
1,750,000 

  
- 

ปีที่ 1-3 อตัรำคงที ่
ปีที่ 4-5 THOR+อตัรำคงที ่

 
ทุก 6 เดือน 

 
รำยเดือน 

 
เมษำยน 2566 

 
ตุลำคม 2569 

10. 500 ลำ้นบำท 500,000  - อตัรำคงที ่ ทุก 6 เดือน รำยเดือน มกรำคม 2566 กรกฎำคม 2568 
11.  1,000 ลำ้นบำท 1,000,000  - THOR+อตัรำคงที ่ ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มีนำคม 2566 มีนำคม 2570 

สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ         
12. 48.08 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ** 1,591,404  1,550,069 LIBOR+อตัรำคงที ่ ทุก 6 เดือน ทุก 6 เดือน กนัยำยน 2564 มีนำคม 2567 

 รวม 8,294,404  6,535,069      
บริษทัยอ่ย         

สกุลเงนิบำท         
13. 400 ลำ้นบำท -  371,380 MLR-อตัรำคงที ่ รำยเดือน รำยเดือน พฤษภำคม 2564 เมษำยน 2571 
 
14. 1,000 ลำ้นบำท 

 
1,000,000 

  
- 

ปีที่ 1-3 อตัรำคงที ่
ปีที่ 4 MLR-อตัรำคงที ่

 
ทุก 6 เดือน 

 
รำยเดือน 

 
มกรำคม 2566 

 
กรกฎำคม 2569 

รวม 1,000,000  371,380      
  รวม 9,294,404  6,906,449      
 หัก ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี 
 

(2,535,000) 
  

(1,739,240) 
     

 สุทธิ 6,759,404  5,167,209      

*  AMLR คือ อตัรำดอกเบ้ีย MLR เฉลี่ยของสถำบนักำรเงินในประเทศไทยขนำดใหญ่ 4 แห่ง 
** เงินกูส้กุลเงินดอลลำร์สหรัฐไดท้ ำสัญญำแลกแปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย (Cross Currency and Interest Rate Swap) เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงเต็ม

ทั้งจ ำนวนตลอดระยะเวลำตำมสัญญำกูยื้ม และช ำระดอกเบ้ียในอตัรำ 2.85% ต่อปี ทุก 6 เดือน (ดูหมำยเหตุขอ้ 36.4) 

ทั้ งน้ี  บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร โดยบริษัทและบริษัทย่อย 
ตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินที่มีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 31) และส ำหรับสัญญำ
เงินกูย้ืมระยะยำวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเงื่อนไขให้บริษทัตอ้งด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทั
ในบริษทัย่อยดังกล่ำว และกำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 
และ 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยสำมำรถด ำรงสัดส่วนต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในสัญญำดงักล่ำว 

24. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 37,975  31,263  359,918  417,397 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดัจ ำหน่ำย (3,539)  (2,698)  (89,410)  (111,245) 
รวม 34,436  28,565  270,508  306,152 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (12,314)  (9,988)  (42,319)  (39,138) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 22,122  18,577  228,189  267,014 
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กลุ่มบริษทัได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำร โดยมี
ก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 5 ปี 

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 14,272  12,472  46,298  45,478 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,776  1,520  22,377  24,110 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยม์ีมูลค่ำต ่ำ 3,578  846  2,618  442 

25. หนีสิ้นทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 
หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 
หนีสิ้นทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน    
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ที่ใช้กำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง    
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 514,632  58,996 
สัญญำใชสิ้ทธิเลือกซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศและสิทธิเลือกซ้ือขำยน ้ำตำลทรำยล่วงหน้ำ 4,045  60,067 
สัญญำซ้ือขำยน ้ำตำลทรำยล่วงหนำ้ -  28,395 
สัญญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบ้ีย 38,900  - 

รวมหนีสิ้นทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 557,577  147,458 

26. เงินน ำส่งเข้ำกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ตุลำคม 2564 กลุ่มบริษทัได้จ่ำยเงินเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย                 
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำย ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรน ำส่งเงินเขำ้กองทุน               
ตำมมำตรำ 57 แห่งพระรำชบัญญัติอ้อยและน ้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 โดยจะมีกำรเรียกเก็บหลังจำก                    
ลงประกำศรำคำอ้อยขั้นสุดทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยขั้นสุดทำ้ยในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 ซ่ึงลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2564 โดยค ำนวณ
จำกปริมำณออ้ยท่ีส่งให้แก่โรงงำนในแต่ละฤดูกำรผลิตในอตัรำ 7 บำทต่อตนัออ้ย 
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27. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
27.1 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 58,500  4,607  -  - 

        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
กบัผลต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดขึ้น 332,039  87,016  203,513  76,124 

รวม 390,539  91,623  203,513  76,124 

กำรกระทบยอดภำษีเงินไดแ้ละก ำไรทำงบญัชีคูณดว้ยอตัรำภำษีเงินได ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 
มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้        
- ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม - ยกเวน้ภำษีเงินไดใ้นอตัรำร้อยละ 50  
ของอตัรำภำษีเงินได ้

 
155,532 

  
- 

  
- 

  
- 

- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม 1,563,857  706,080  2,635,745  536,968 
รวมก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 1,719,389  706,080  2,635,745  536,968 

อตัรำภำษีตำมกฎหมำย (ร้อยละ)  20  20  20  20 
ค่ำใชจ่้ำยภำษเีงินได ้        

- ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม - ยกเวน้ภำษีเงินไดใ้นอตัรำร้อยละ 50  
ของอตัรำภำษีเงินได ้ 15,553 

 
- 

  
- 

  
- 

- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม 312,771  141,216  527,149  107,394 
รวมภำษีเงินได ้ 328,324  141,216  527,149  107,394 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ (รำยได)้ ค่ำใชจ่้ำยท่ีแตกต่ำงกนั 
ระหว่ำงฐำนบญัชีและฐำนภำษ ี (272,927) 

 
(136,043) 

  
(527,149) 

  
(107,394) 

 55,397  5,173  -  - 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดปี้ก่อน 3,103  (566)  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 332,039  87,016  203,513  76,124 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 390,539  91,623  203,513  76,124 
        อตัรำภำษีท่ีแทจ้ริง ( %) 22.71  12.98  7.72  14.18 

27.2 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 148  597  -  - 
ขำดทนุสะสมยกไป 1,123  534  -  - 

สินทรัพยภ์ำษเีงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,271  1,131  -  - 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

2565 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2564 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วันที่ 

31 ตุลำคม 
2565 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธ ิ        
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
597 

  
(475) 

  
26 

  
148 

ขำดทุนสะสมยกไป 534  589  -  1,123 
สินทรัพยภ์ำษเีงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,131  114  26  1,271 

2564 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2563 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
ณ วันที่ 

31 ตุลำคม 
2564 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
1,014 

  
(479) 

  
62 

  
597 

ขำดทุนสะสมยกไป -  534  -  534 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,014  55  62  1,131 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดท่ี้ยงัไม่ไดรั้บรู้ของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ 3 แห่ง ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 
 2565  2564 
รำยกำรดงัต่อไปน้ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    

ผลแตกต่ำงชัว่ครำว (72,329)  (54,314) 
ขำดทุนสะสมยกไป 283,941  215,182 
 211,612  160,868 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 ผูบ้ริหำรของบริษทัประเมินว่ำจะไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีได้ทั้งจ ำนวน เน่ืองจำกบริษทัย่อยจะมีก ำไรสุทธิทำงภำษีในอนำคต 
ไม่เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีดังกล่ำว โดยขำดทุนทำงภำษี 
จ ำนวน 283.94 ลำ้นบำท ท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดงักล่ำวจะหมดอำยใุนปี 
2566 ถึง 2570  
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27.3 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
หนี้สินภำษเีงินได้รอกำรตัดบญัชี - สุทธ ิ        
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (60,083)  (76,342)  (13,326)  (10,867) 
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (3,533)  (4,636)  -  - 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  (405,475)  (418,542) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (42,277)  (40,648)  (14,957)  (17,450) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 746,173  755,811  200,540  210,178 
ขำดทุนสะสมยกไป (526,719)  (761,188)  (487,750)  (639,614) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 341,641  300,798  199,804  177,933 
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 735,818  689,465  365,259  331,913 
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - สินทรัพยชี์วภำพ (2,603)  (2,627)  -  - 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  482,573  482,573  482,573 
อ่ืน ๆ (67,277)   (63,365)   (70,236)  (60,967) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,603,713  1,279,841  256,432  55,157 

รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

2565 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2564 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วันที่ 

31 ตุลำคม 
2565 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (76,342)  16,259  -  (60,083) 
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (4,636)  1,103  -  (3,533) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (40,648)  5,849  (7,478)  (42,277) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 755,811  -  (9,638)  746,173 
ขำดทนุสะสมยกไป (761,188)  234,469  -  (526,719) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 300,798  40,843  -  341,641 
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 689,465  36,715  9,638  735,818 
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - สินทรัพยชี์วภำพ (2,627)  24  -  (2,603) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  -  -  482,573 
อ่ืน ๆ (63,365)   (3,109)  (803)  (67,277) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,279,841  332,153  (8,281)  1,603,713 
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2564 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2563 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
ณ วันที่ 

31 ตุลำคม 
2564 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธ ิ        
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (52,801)  (23,541)  -  (76,342) 
ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (16,062)  11,426  -  (4,636) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (50,193)  6,742  2,803  (40,648) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 763,615  -  (7,804)  755,811 
ขำดทุนสะสมยกไป (714,333)  (46,855)  -  (761,188) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 196,778  104,020  -  300,798 
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 655,181  34,284  -  689,465 
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - สินทรัพยชี์วภำพ (1,567)  (1,060)  -  (2,627) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  -  -  482,573 
อ่ืน ๆ (52,937)  2,055  (12,483)   (63,365)  

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,210,254  87,071  (17,484)   1,279,841 

2565 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2564 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วันที่ 

31 ตลุำคม 
2565 

หนีสิ้นภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธ ิ        
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (10,867)  (2,459)  -  (13,326) 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (418,542)  13,067  -  (405,475) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (17,450)  4,293  (1,800)  (14,957) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 210,178  -  (9,638)  200,540 
ขำดทุนสะสมยกไป (631,914)  144,164  -  (487,750) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 177,933  21,871  -  199,804 
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 331,913  23,708  9,638  365,259 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  -  -  482,573 
อ่ืน ๆ (68,667)  (1,131)  (438)  (70,236) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 55,157  203,513  (2,238)  256,432 
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2564 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วันที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2563 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วันที่ 

31 ตุลำคม 
2564 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (13,854)  2,987  -  (10,867) 
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (11,425)  11,425  -  - 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (426,642)  8,100  -  (418,542) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (21,853)  4,345  58  (17,450) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 217,982  -  (7,804)  210,178 
ขำดทุนสะสมยกไป (585,521)  (54,093)  -  (639,614) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 106,539  71,394  -  177,933 
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 298,078  33,835  -  331,913 
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยติุธรรม - สินทรัพยชี์วภำพ 972  (972)  -  - 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  -  -  482,573 
อ่ืน ๆ (47,223)  (897)  (12,847)  (60,967) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ (374)  76,124  (20,593)  55,157 

28. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนและ
ตำมระเบียบกำรเกษียณอำยุพนักงำนของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงจดัเป็นโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้             
ท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตำมโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลงัออกจำกงำนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 10,811  13,052  3,978  5,199 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,319  3,298  1,490  1,226 

รวม 15,130  16,350  5,468  6,425 
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กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์

พนกังำนยกมำ  
 

210,313 
  

260,620 
  

87,248 
  

109,263 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 10,811  13,052  3,978  5,199 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,319  3,298  1,490  1,226 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยัของภำระผูกพนั 
 

37,525 
  

(13,992) 
  

9,004 
  

219 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยระหว่ำงปี (64,755)  (52,665)  (26,934)  (28,659) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์

พนกังำนยกไป 
 

198,213 
  

210,313 
  

74,786 
  

87,248 

ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัที่ส ำคญัที่ใชใ้นกำรประมำณกำรหน้ีสิน
ไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

อตัรำคิดลด 2.56 - 4.49  0.78 - 2.96  2.92 - 3.19  1.60 - 1.76 
อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนำคต 5.00  5.00  5.00  5.00 
อตัรำส่วนของพนกังำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณอำย ุ 

(ขึ้นอยูก่บัช่วงอำยขุองพนกังำน) 
       

- พนกังำนรำยเดือน 3.00 - 19.00  3.00 - 25.00  9.00 - 15.00  8.00 - 14.00 
- พนกังำนรำยวนั 4.00 - 50.00  5.00 - 67.00  9.00 - 50.00  13.00 - 59.00 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัขำ้งตน้
ซ่ึงมีท ำให้มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีจ ำนวน
ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
อตัรำคิดลด        

อตัรำคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5 0.48 - 75.86  0.31 - 88.81  75.86  88.81 
อตัรำคิดลด - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 0.44 - 73.26  0.29 - 85.77  73.26  85.77 

        
อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน        

อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 0.5 0.44 - 73.33  0.29 - 85.85  73.33  85.85 
อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 0.48 - 75.76  0.31 - 88.70  75.76  88.70 

        
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน        

อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน - ลดลงร้อยละ 1 0.50 - 77.27  0.32 - 90.45  77.27  90.45 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 0.42 - 72.07  0.28 - 84.38  72.07  84.38 
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29. เงินปันผลจ่ำยและทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติใหจ่้ำยเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมัติโดย จ ำนวนหุ้น เงินปันผล เงินปันผลจ่ำย วันที่จ่ำย 
  พันล้ำนหุ้น จ่ำยต่อหุ้น  เงินปันผล 

   บำท ล้ำนบำท  
- จ่ำยปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั  คร้ังท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2565 4.41 0.03 132.31 18 มีนำคม 2565 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563      
ถึงวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564      
      

- จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสมท่ียงั คร้ังท่ี 7/2564-2565 เมื่อวนัท่ี 9 กนัยำยน 2565 4.41 0.03 132.31 7 ตุลำคม 2565 
ไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2565 ของ      
บริษทั      

ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึง             
ไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยขำดทุนสะสมยกมำ  
(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองตำมกฎหมำย
ดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 ทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบริษทัมีจ ำนวนเงินเท่ำกบัร้อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียนของบริษทั 

30. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
คำ่ตอบแทนกรรมกำร เป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัตำมมติของท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั ดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 7,857 6,797 

31. กำรจัดกำรส่วนทุน 
วตัถุประสงค์หลกัของบริษทัและบริษทัย่อยในกำรจดักำรส่วนทุนคือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถ       
ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง กำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสม และกำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสิน
ท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกำรเงินรวมไม่ให้เกินขอ้ก ำหนดในกำรออกหุ้นกู ้(ดูหมำยเหตุขอ้ 22) 
และของสัญญำกูย้มืเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 23) 
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ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 
 

 2565 2564 
หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.78 : 1.00 0.92 : 1.00 

นอกจำกน้ี บริษทัย่อยแห่งหน่ึงตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกำรเงิน
ของบริษทัย่อย ให้เป็นไปตำมสัญญำเงินกู ้ยืมระยะยำวที่ออกใหม่ในระหว่ำงปี 2564 และ ณ วนัท่ี 
31 ตุลำคม 2564 อัตรำส่วนดังกล่ำว คือ 0.70 : 1.00 ซ่ึงไม่เกินข้อก ำหนดในสัญญำเงินกู้ยืม ณ วนัท่ี  
31 ตุลำคม 2565 บริษทัยอ่ยไดมี้กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวทั้งจ ำนวนแลว้ 

32. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม ไดแ้ก่ 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 10,098,868  7,485,331  5,705,782  4,029,622 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูปและวสัดุ 456,356  339,464  1,180,990  874,104 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงผลิต 595,119  (520,410)  86,607  (763,486) 
เงินน ำส่งเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย -  37,672  -  19,053 
เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 1,093,962  884,119  366,536  308,787 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,180,464  1,092,052  519,818  451,543 
ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 466,311  379,185  122,657  89,687 
คำ่ใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 434,209  290,190  258,528  185,471 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 428,712  425,120  405,223  406,855 

33. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัดว้ยจ ำนวน
หุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

2565 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก ำไร 
ส ำหรับปี 

 จ ำนวนหุ้น  ก ำไร 
ต่อหุ้น 

 ก ำไร 
ส ำหรับปี 

 จ ำนวนหุ้น  ก ำไร 
ต่อหุ้น 

 พันบำท  พันหุ้น  บำท  พันบำท  พันหุ้น  บำท 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน           
ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสำมญั 1,321,221  4,410,233  0.300  2,432,231  4,410,233  0.551 
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2564 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก ำไร 
ส ำหรับปี 

 จ ำนวนหุ้น  ก ำไร 
ต่อหุ้น 

 ก ำไร 
ส ำหรับปี 

 จ ำนวนหุ้น  ก ำไร 
ต่อหุ้น 

 พันบำท  พันหุ้น  บำท  พันบำท  พันหุ้น  บำท 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน           
ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสำมญั 615,789  4,410,233  0.140  460,844  4,410,233  0.104 

34. กำรเสนอข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงำนด ำเนินงำน 
บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ได้น ำเสนอขอ้มูลเก่ียวกับส่วนงำนด ำเนินงำนตำมมุมมองผูบ้ริหำร 
โดยพิจำรณำจำกกำรบริหำรกำรจดักำรและโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทั
เป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน  

กลุ่มบริษทัจ ำแนกส่วนงำนตำมธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 

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

กลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำใหแ้ก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทัในกลุ่มบริษทั 

กลุ่มธุรกิจใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์
ด ำเนินธุรกิจใหเ้ช่ำประเภทอำคำรส ำนกังำนและกิจกำรรีสอร์ตเพื่อกำรพกัผ่อน ส ำหรับเป็นศูนยอ์บรมและสัมมนำ  

กลุ่มบริษทัจ ำแนกส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ออกเป็นกำรประกอบกำรในประเทศ และต่ำงประเทศ 
โดยต่ำงประเทศ ประกอบดว้ย สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และรำชอำณำจกัรกมัพูชำ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ ่
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 รำยไดข้องกลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกท่ีส ำคญั 
ดงัน้ี 

-  บริษทัผูค้ำ้น ้ ำตำลต่ำงประเทศสองรำยจำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำลเป็น
จ ำนวนรวมประมำณ 4,026.26 ลำ้นบำท และ 1,509.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

-  รำยได้จำกลูกคำ้ในประเทศรำยหน่ึงจำกธุรกิจผลิตไฟฟ้ำเป็นจ ำนวนรวมประมำณ 1,160.86 ลำ้น
บำท และ 977.58 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั แสดงไดด้งัน้ี 
งบก ำไรขำดทุนรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 

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 13,659 535 8,301 424 1,354 1,188 118 128 663 429 - - 16,329 10,470 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยในสุทธิ 4,231 - 3,672 - 1,170 894 - - 578 586 (5,979) (5,152) - - 
รวม 17,890 535 11,973 424 2,524 2,082 118 128 1,241 1,015 (5,979) (5,152) 16,329 10,470 
ก ำไรขั้นตน้ 2,111 262 881 150 244 - 56 75 103 93 13 41 2,789 1,240 
รำยไดอ้ื่น             414 399 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรและค่ำใชจ่้ำยอื่น             (1,236) (1,114) 
รำยไดท้ำงกำรเงิน 170 7 166 6 1 1 - - 20 20 (93) (98) 105 95 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (457) (39) (469) (38) (28) (20) (20) (15) - (5) 115 122 (429) (425) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม             76 511 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             (390) (91) 
ก ำไรสุทธิ             1,329 615 
หกั ขำดทุน (ก ำไร) ส ำหรับปีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม             (8) 1 
ก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่             1,321 616 
ค่ำเส่ือมรำคำ (838) (38) (724) (47) (346) (362) - - (6) (6) 48 47 (1,180) (1,092) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 

              

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  2,273 38 1,446 19 265 156 11 8 28 6 (1,557) (571) 1,058 1,064 
สินคำ้คงเหลือ  2,271 104 2,313 65 266 201 - - 128 127 (29) 1 2,740 2,707 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  15,732 2,606 16,483 2,476 6,134 6,350 120 134 97 97 (550) (533) 24,139 25,007 
สินทรัพยส่์วนกลำง 16,505 183 15,008 121 234 212 4,770 4,625 840 975 (8,819) (8,198) 13,713 12,743 
สินทรัพยร์วม  36,781 2,931 35,250 2,681 6,899 6,919 4,901 4,767 1,093 1,205 (10,955) (9,301) 41,650 41,521 
หน้ีสินรวม 20,761 2,018 21,974 1,889 1,831 706 1,019 946 85 259 (5,427) (4,364) 20,287 21,410 
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กำรจ ำแนกรำยได้ 
กลุ่มบริษทัจ ำแนกรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และใหบ้ริกำรใหแ้ก่ลูกคำ้ตลอดช่วงเวลำและ ณ เวลำใดเวลำหน่ึงตำมสำยผลิตภณัฑห์ลกัซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลรำยได้
แยกตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม ดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย 
น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 

ธุรกิจผลิตและ 
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

ธุรกิจให้เช่ำ 
อสังหำริมทรัพย์ 

ธุรกิจอ่ืนๆ รำยกำรระหว่ำงกัน 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 17,890 535 11,973 424 2,355 1,962 - - 1,107 932 (5,709) (4,965) 16,178 10,326 
ตลอดช่วงเวลำ - - - - 169 120 118 128 134 83 (270) (187) 151 144 

รวม 17,890 535 11,973 424 2,524 2,082 118 128 1,241 1,015 (5,979) (5,152) 16,329 10,470 
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35. ภำระผูกพนั หนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้และสัญญำที่ส ำคัญ 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 นอกจำกหน้ีสินท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินแลว้ บริษทัและ
บริษทัยอ่ย ยงัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ดงัน้ี 

35.1 บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำขำยสินคำ้ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบส ำหรับงบกำรเงินรวม
จ ำนวน 5,710.71 ลำ้นบำท และ 2,255.82 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จ ำนวน 4,674.55 ลำ้นบำท และ 1,838.49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

35.2 บริษทัและบริษทัย่อยสำมแห่งได้ออกเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้ำแก่ชำวไร่เพื่อรับซ้ือออ้ย โดยบริษทัและ
บริษทัย่อยยงัมิได้บนัทึกภำระหน้ีสินดังกล่ำว เน่ืองจำกเช็คยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระและยงัไม่ได้รับออ้ย 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 

ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2565/2566 467.03 - 241.87 - 
ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2564/2565 - 466.84 - 232.45 

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

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

จงัหวดัขอนแก่น ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกันในสัญญำเป็นระยะเวลำ 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 บริษทัย่อยไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบั กฟผ. เพื่อเปล่ียน
วิธีกำรค 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 กิโลโวลท์จำกบริษทัย่อย 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 บริษทัย่อยไดย้ื่นหนังสือค ้ำประกนักำรเสนอขำยไฟฟ้ำ เป็นจ ำนวนเงิน 
4.40 ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนำยน 2557 กฟผ. ไดต้กลงซ้ือปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำเพิ่มอีก 
8 เมกะวตัตร์วมเป็น 30 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต ์ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญำ 
อำยสุัญญำ 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปี 

35.5 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เม่ือวนัท่ี 18 กนัยำยน 
2555 โดยตกลงซ้ือปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำ 2.12 เมกะวตัต์ ณ ระดับแรงดัน 22,000โวลต์ ณ อ ำเภอ
วงัสะพุง จงัหวดัเลย ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญำ เป็นระยะเวลำ 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปี 
โดยอตัโนมติั และมีผลใชบ้งัคบัจนกวำ่จะมีกำรยติุสัญญำ ตั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2557 

35.6 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีภำระผกูพนัและวงเงินสินเช่ือ ดงัน้ี 
หน่วย : ล้ำน 

  งบกำรเงินรวม 
  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2565  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2564 
 สกุลเงิน วงเงนิ ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภำระผูกพัน         
สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
 ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 
บำท - 2,243.27 - 

 
- 2,056.98 - 

         
วงเงินสินเช่ือ         
หนงัสือค ้ำประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บำท - 67.54 -  - 67.54 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บำท 90.00 - 90.00  150.00 - 150.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลำร์สหรัฐ - - -  10.00 - 10.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น บำท 19,547.74 3,910.07 15,637.67  19,752.74 4,242.77 15,509.97 
เงินกูยื้มระยะสั้น ดอลลำร์สหรัฐ 0.50 - 0.50  50.44 17.96 32.48 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูยื้มระยะสั้น บำท 1,921.00 821.00 1,100.00  2,116.00 1,140.00 976.00 
เงินกูยื้มระยะยำว บำท 7,703.00 7,703.00 -  5,356.38 5,356.38 - 
เงินกูยื้มระยะยำว ดอลลำร์สหรัฐ 41.67 41.67 -  46.47 46.47 - 

 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2565  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2564 
 สกุลเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภำระผูกพัน         
สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
  ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 
บำท - 2,183.27 - 

 
- 1,996.98 - 

         
วงเงนิสินเช่ือ         
หนงัสือค ้ำประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บำท - 1.37 -  - 1.37 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บำท 30.00 - 30.00  30.00 - 30.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น บำท 10,342.00 2,550.00 7,792.00  10,547.00 3,156.00 7,391.00 
เงินกูยื้มระยะสั้น ดอลลำร์สหรัฐ 0.50 - 0.50  30.44 17.96 12.48 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูยื้มระยะสั้น บำท 1,921.00 821.00 1,100.00  2,116.00 1,140.00 976.00 
เงินกูยื้มระยะยำว บำท 6,703.00 6,703.00 -  4,985.00 4,985.00 - 
เงินกูยื้มระยะยำว ดอลลำร์สหรัฐ 41.67 41.67 -  46.47 46.47 - 
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วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวขำ้งตน้บำงส่วนค ้ำประกนัโดยบริษทัและบริษทัย่อยค ้ำประกนัระหว่ำงกนั  
นอกจำกน้ีบำงวงเงินหำกมีกำรเบิกใช้ บริษทัและบริษัทย่อยจะต้องน ำสินค้ำบำงส่วนเข้ำร่วม          
ค ้ำประกนัดว้ย อย่ำงไรก็ตำม บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 
2565 และ 2564 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 บริษทัและบริษทัย่อยสำมแห่งได้ค  ้ำประกันเงินกู้ยืมท่ีธนำคำร
แห่งหน่ึงออกให้แก่ชำวไร่ในงบกำรเงินรวม จ ำนวน 145.25 ล้ำนบำท และ 196.23 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 14.58 ลำ้นบำท และ 19.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ส ำหรับภำระผูกพนัหน้ีสิน      
ท่ีอำจเกิดขึ้นและวงเงินสินเช่ือขำ้งตน้ โดยบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย             
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและส ำหรับเงินกูย้ืมระยะยำวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเง่ือนไขให้บริษทัตอ้ง
ด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยดงักล่ำว และกำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหน้ี  

35.7 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัคงเหลือตำมสัญญำต่ำงๆ มีดงัน้ี  
หน่วย : ล้ำน 

 งบกำรเงินรวม 
  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2565  ณ วันที ่31 ตุลำคม 2564 

 สกุลเงิน มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพัน
คงเหลือ 

ตำมสัญญำ 

 มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพัน
คงเหลือ 

ตำมสัญญำ 
สัญญำก่อสร้ำงและจำ้งเหมำ บำท 43.56 24.74  64.65 20.50 
สัญญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ บำท - -  386.80 30.76 
 ดอลลำร์สหรัฐ 0.56 -  0.56 - 
 ยโูร 0.02 0.01  - - 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินรวม 
  ภำระผูกพันคงเหลือตำมสัญญำ 
  ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2565  ณ วันที ่31 ตุลำคม 2564 
 สกุลเงิน ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม  ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
สัญญำเช่ำสัมปทำน ดอลลำร์สหรัฐ 0.14 0.56 4.14 4.84  0.14 0.56 4.28 4.98 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2565  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 

 สกุลเงิน มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพัน
คงเหลือ 

ตำมสัญญำ 

 มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพัน
คงเหลือ 

ตำมสัญญำ 
สัญญำก่อสร้ำงและจำ้งเหมำ บำท 29.31 16.72  29.31 16.72 
สัญญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บำท - -  228.30 22.83 
 ยโูร 0.02 0.01  - - 
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35.8 สัญญำอ่ืนท่ีส ำคญั 
35.8.1 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้รับสัมปทำนประกอบกิจกำรไฟฟ้ำจำกกระทรวงพลังงำน  

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

35.8.2 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2549 บริษัท น ้ ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ท ำ
สัญญำพฒันำพื้นท่ีในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวกบัรัฐบำลของประเทศดงักล่ำว 
เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนักงำนของบริษัทย่อย อำคำรโรงงำน ถนน และพื้นท่ีปลูกออ้ย 
รวม 10,000 เฮกตำร์ โดยมีก ำหนดระยะเวลำ 40 ปี และสำมำรถต่อสัญญำได้อีก 20 ปี 
หำกไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคู่สัญญำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 บริษทัย่อย
ไดใ้ช้พื้นท่ีแลว้ จ ำนวน 5,636.35 เฮกตำร์ เท่ำกนัทั้งสองปีโดยมีอตัรำค่ำเช่ำตำมสัญญำ 

35.8.3 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษทัย่อย) 
ไดเ้ขำ้ร่วมลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจ (MOU) กบัรัฐบำลของประเทศกมัพูชำเมื่อ
วนัท่ี 2 สิงหำคม 2549 เพื่อก่อตั้งโรงงำนน ้ำตำลพร้อมทั้งไดรั้บสัมปทำนพื้นท่ีเพำะปลูกออ้ย
ในจงัหวดัเกำะกง ประเทศกมัพูชำ จ ำนวน 18,057 เฮกตำร์ อำยสุัมปทำน 90 ปี โดยไม่มี
ค่ำเช่ำใน 5 ปีแรก และหลงัจำกนั้นคิดค่ำเช่ำในอตัรำ 5 ดอลลำร์สหรัฐต่อเฮกตำร์ต่อปี 
และปรับค่ำเช่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ทุกๆ ปี และต่อมำเม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2559 ทำงรัฐบำล
ของประเทศกมัพูชำไดแ้กไ้ขอำยสุัมปทำนใหม่คงเหลือ 50 ปี ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 
2564 บริษัทย่อยได้ใช้พื้ น ท่ีแล้วจ ำนวน 9,133.03 เฮกตำร์  และ 9,398.69 เฮกตำร์ 
ตำมล ำดับ อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ของบริษัทย่อยท่ีตั้ งอยู่บนท่ีดินสัมปทำน เม่ือครบ
ก ำหนดสัญญำกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นจะตกเป็นของผูใ้ห้เช่ำ (ดูหมำยเหตขุอ้ 18) 

35.8.4 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 (ดูหมำยเหตุขอ้ 19) 
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36. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
36.1 ตรำสำรอนุพนัธ์และกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ ดงัต่อไปน้ี 

   หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์    
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธท่ี์ก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง   
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตน้และอตัรำดอกเบ้ียท่ีต่ำงสกุลเงินกนั 309,132  90,966 
สัญญำซ้ือขำยน ้ำตำลทรำยล่วงหนำ้ 345,963  - 

รวมสินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ 655,095  90,966 
    

หนีสิ้นตรำสำรอนุพันธ์    
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง   
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหนำ้ 514,632  58,996 
สัญญำใชสิ้ทธิเลือกซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศและสิทธิเลือกซ้ือขำยน ้ำตำล
ล่วงหนำ้ 

 
4,045 

  
60,067 

สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 38,900  28,395 
รวมหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ 557,577  147,458 

    
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์และหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ดงัน้ี   

สินทรัพยห์มุนเวียน 655,095  90,966 
หน้ีสินหมุนเวียน 557,577  147,458 

ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีก ำหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 

บริษทัมีนโยบำยในกำรเขำ้ท ำตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง โดยไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อกำรเก็ง
ก ำไร ทั้งน้ี รำยกำรท่ีตอ้งกำรป้องกนัควำมเส่ียงตอ้งมีควำมสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกบัรำยกำรและเคร่ืองมือ
ป้องกนัควำมเส่ียง และประเมินควำมมีประสิทธิผลอยำ่งสม ่ำเสมอ 

โดยในกำรทดสอบควำมมีประสิทธิผลในกำรป้องกนัควำมเส่ียง บริษทัไดเ้ปรียบเทียบกำรเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงกบักำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรท่ีมี
กำรป้องกนัควำมเส่ียง ส ำหรับรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 พบว่ำสัดส่วนกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม
ของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียงกับกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรท่ีมีกำร
ป้องกนัควำมเส่ียง ซ่ึงทดสอบแลว้ไม่มีกำรรับรู้ควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรป้องกนัควำมเส่ียง
ในงบก ำไรขำดทนุ 

รำยกำรกระทบยอดผลขำดทุนจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมสัมพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดของบริษทั ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 

 หน่วย : พนับำท 
 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 
ผลขำดทุนจำกกำรป้องกันควำมเส่ียง 

ในกระแสเงนิสด 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอด ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 (93,339)  (94,795) 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล 
ของสัญญำแลกเปล่ียนเงินตน้และอตัรำดอกเบ้ียท่ีต่ำงสกลุเงินกนั 

 
25,509 

  
25,509 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมูลค่ำท่ีถกูโอนยำ้ย (5,102)  (5,102) 
 20,407  20,407 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล 
ของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำตำ่งประเทศลว่งหนำ้ 

 
(466,028) 

  
(464,208) 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมูลค่ำท่ีถกูโอนยำ้ย 93,206  92,842 
 (372,822)  (371,366) 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลคำ่ยติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล 
ของสัญญำใชสิ้ทธิเลือกซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
29,090 

  
29,090 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมูลค่ำท่ีถูกโอนยำ้ย (5,818)  (5,818) 
 23,272  23,272 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลคำ่ยติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล 
ของสัญญำซ้ือขำยน ้ำตำลทรำยลว่งหนำ้ 

 
374,358 

  
374,358 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมูลค่ำท่ีถูกโอนยำ้ย (74,872)  (74,872) 
 299,486  299,486 
ยอด ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2565 (122,996)  (122,996) 
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 หน่วย : พนับำท 

 
กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 

ผลขำดทุนจำกกำรป้องกันควำมเส่ียง 
ในกระแสเงนิสด 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอด ณ วันที่ 1 พฤศจกิำยน 2563 - ก่อนกำรปรับปรุง -  - 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน    
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่มำใชค้ร้ังแรก (2,220)  (2,220) 

ยอด ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 -  
หลังผลกระทบจำกกำรใช้มำตรฐำนใหม่ 

 
(2,220) 

  
(2,220) 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล 
ของสัญญำแลกเปล่ียนเงินตน้และอตัรำดอกเบ้ียท่ีต่ำงสกุลเงินกนั 

 
(8,510) 

  
(8,510) 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมูลค่ำท่ีถูกโอนยำ้ย 1,702  1,702 
 (6,808)  (6,808) 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล 
ของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหนำ้ 

 
(51,169) 

  
(52,990) 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมูลค่ำท่ีถูกโอนยำ้ย 10,234  10,599 
 (40,935)  (42,391) 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล 

ของสัญญำใชสิ้ทธิเลือกซ้ือขำยน ้ำตำลล่วงหนำ้ 
 

(31,165) 
  

(31,165) 
ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมูลค่ำท่ีถูกโอนยำ้ย 6,233  6,233 
 (24,932)  (24,932) 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล 
ของสัญญำซ้ือขำยน ้ำตำลทรำยล่วงหนำ้ 

 
(23,055) 

  
(23,055) 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมูลคำ่ท่ีถกูโอนยำ้ย 4,611  4,611 
 (18,444)  (18,444) 
ยอด ณ วันที ่31 ตุลำคม 2564 (93,339)  (94,795) 

ส ำหรับปี 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมขำ้งตน้ จ ำนวน 29.66 
ลำ้นบำท และ 91.12 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จทั้งจ ำนวน 
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36.2 กำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 
กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยน ้ ำตำลทรำยล่วงหน้ำและสัญญำใชสิ้ทธิจะซ้ือจะขำยน ้ ำตำลทรำย
ล่วงหนำ้ และสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อป้องกนัควำม
เส่ียงจำกกำรจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยเพื่อกำรส่งออก ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดป้ระมำณกำรกำรขำยส่งออก
โดยอำ้งอิงขอ้มูลท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต อนัได้แก่ ประมำณกำร
ปริมำณออ้ยและน ้ ำตำลท่ีผลิตไดใ้นฤดูกำรผลิตถดัไป ประวติัส่วนแบ่งกำรตลำดในกำรจดัหำออ้ย
ของกลุ่มบริษทั และสัญญำขำยส่งออกท่ีไดมี้ภำระผูกพนัแลว้ก่อนวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
เป็นตน้ 

ทั้งน้ี บริษทัไดท้ยอยท ำกำรป้องกนัควำมเส่ียงให้สอดคลอ้งกบักำรท ำสัญญำซ้ือขำยน ้ ำตำลทรำย
ล่วงหนำ้ และสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ของบริษทัออ้ยและน ้ำตำลไทย จ ำกดั (อนท.) 
เน่ืองดว้ยรำคำจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยท่ี อนท. ไดรั้บจำกกำรขำยส่งออกน ้ ำตำลทรำยดิบจำกปริมำณ
น ้ ำตำลทรำยท่ีได้รับกำรจดัสรรตำมท่ีคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำยก ำหนดให้โรงงำนผลิต
และส่งมอบน ้ ำตำลส่วนหน่ึงของแต่ละโรงงำน ให้ อนท. จ ำหน่ำย จะเป็นส่วนก ำหนดต้นทุน 
ค่ำออ้ยของทุกโรงงำนน ้ ำตำลในประเทศไทยของแต่ละปีกำรผลิต กำรท ำกำรป้องกันควำมเส่ียง
ดังกล่ำวจึงเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงในก ำไรขั้นต้นของกำรจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย กล่ำวคือ                
กำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นรำคำน ้ำตำลและรำคำออ้ย 

(ก) ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำสินคำ้โภคภณัฑ ์(น ้ำตำลทรำย) 

บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไทยเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยน ้ ำตำลล่วงหน้ำ และสัญญำใช้สิทธิ    
จะซ้ือจะขำยน ้ ำตำลล่วงหน้ำ โดยอ้ำงอิงจำกยอดขำยส่งออกท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้ นใน 12 เดือน
ขำ้งหนำ้ บริษทัมีนโยบำยในกำรป้องกนัควำมเส่ียงอยู่ในช่วงร้อยละ 70 - 90 ของควำมเส่ียงหรือ
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นจริง และสัญญำอนุพนัธ์ดงักล่ำวโดยทัว่ไปมีระยะเวลำสอดคลอ้งกบัระยะเวลำ
ในกำรท ำสัญญำซ้ือขำยน ้ำตำลล่วงหนำ้ของ อนท. ซ่ึงทัว่ไปมีอำยสุัญญำไม่เกิน 16 เดือน 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 ยอดคงเหลือตำมสัญญำซ้ือขำยน ้ ำตำลทรำยล่วงหนำ้ มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 สกุลเงิน มูลค่ำตำมสัญญำ  มูลค่ำยุติธรรม 
  2565  2564  2565  2564 
สัญญำซ้ือล่วงหนำ้ ดอลลำร์สหรัฐ 42.33  11.63  41.98  11.63 
สัญญำขำยล่วงหน้ำ ดอลลำร์สหรัฐ 109.37  29.04  118.09  28.19 
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ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 (2565:ไม่มี) และ ยอดคงเหลือตำมสัญญำใช้สิทธิจะซ้ือจะขำยน ้ ำตำลทรำย
ล่วงหนำ้ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร   
  ณ วันที่ 31 ตลุำคม 2564  มูลค่ำยุติธรรม 

ปริมำณทีข่ำย  ปริมำณทีซ้ื่อ  รำคำใช้สิทธิตำมสัญญำ  ก ำไร (ขำดทุน) 
ล้ำนปอนด์  ล้ำนปอนด์  เหรียญสหรัฐต่อปอนด์  ล้ำนบำท 

103.04  -  0.70 - 1.10  (31.16) 

(ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้และสัญญำ
ใช้สิทธิจะซ้ือจะขำยเงินตรำต่ำงประเทศตำมนโยบำยของกลุ่มบริษทั เพื่อบริหำรควำมเส่ียงจำก
เงินตรำต่ำงประเทศท่ีเก่ียวข้องกับกำรขำยท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในระยะเวลำ 12 เดือน กลุ่มบริษัทมี
นโยบำยในกำรป้องกนัควำมเส่ียงให้สอดคลอ้งกบักำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ของ 
อนท. โดยทั่วไปในอดีตส่วนใหญ่จะอยู่ในกรอบร้อยละ 60 - 80 ของควำมเส่ียงหรือรำยกำรค้ำท่ี
เกิดขึ้ นจริง และมีอำยุสัญญำไม่เกิน 12 เดือน ทั้ งน้ีสัญญำอนุพันธ์ดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรตำม
นโยบำยของกลุ่มบริษทัโดยท ำสัญญำอนุพนัธ์ผำ่นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงคำ้งตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำตำ่งประเทศ
ล่วงหน้ำ จ ำนวน 114.50 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ในอตัรำถวัเฉล่ีย 32.72 บำท/ดอลลำร์สหรัฐ โดยมี
ระยะเวลำคงเหลือของสัญญำ อยูใ่นช่วง 180 - 355 วนั  และมีหน้ีสินทำงกำรเงินซ่ึงเกิดจำกกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรม จ ำนวน 59.00 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงคำ้งตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ จ ำนวน 192.22 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ในอตัรำถวัเฉล่ีย 34.41 บำท/ดอลลำร์สหรัฐ โดยมี
ระยะเวลำคงเหลือของสัญญำ อยูใ่นช่วง 180 - 355 วนั  และมีหน้ีสินทำงกำรเงินซ่ึงเกิดจำกกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรม จ ำนวน 514.63 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 (2564 : ไม่มี) ยอดคงเหลือตำมสัญญำใช้สิทธิจะซ้ือจะขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร   
  ณ วันที่ 31 ตลุำคม 2565  มูลค่ำยุติธรรม 

ปริมำณทีข่ำย  ปริมำณที่ซ้ือ  รำคำใช้สิทธิตำมสัญญำ  ขำดทุน 
ล้ำนเหรียญสหรัฐ  ล้ำนเหรียญสหรัฐ  เหรียญสหรัฐต่อบำท  ล้ำนบำท 

4.00  -  37.00 - 38.60  (2.08) 
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36.3 กำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนและอตัรำดอกเบ้ีย 
บริษทัไดท้ ำสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย (cross currency and interest 
rate swap) เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรเพิ่มขึ้นของอตัรำดอกเบ้ียและควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของ
อตัรำแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐของสัญญำเงินกูท่ี้มีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั โดยไดท้ ำสัญญำ
เงินกูแ้ละสัญญำอนุพนัธ์ดงักล่ำวกบัสถำบนักำรเงินเดียวกนั รวมถึงระยะเวลำครบก ำหนดของทั้งเงินตน้
และดอกเบ้ียเป็นช่วงเวลำเดียวกนั 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 ยอดคงค้ำงตำมสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและ
อตัรำดอกเบ้ีย มีรำยละเอียดดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วันที ่31 ตุลำคม 2565 

    จ ำนวนที่จ่ำย    จ ำนวนที่รับ     

  ระยะเวลำ  มูลค่ำสัญญำ    มูลค่ำสัญญำ    มูลค่ำยุติธรรม 

สัญญำ  ส้ินสุดสัญญำ  (Notional amount)  อัตรำดอกเบีย้  (Notional amount)  อัตรำดอกเบีย้  ก ำไร 

            ล้ำนบำท 

เงินกูย้ืมระยะยำว  มีนำคม 2567  41.47 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ  LIBOR 6 เดือน  

+ 1.96% 

 1,300 ลำ้นบำท  ร้อยละ 2.85  309.13 

 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 

    จ ำนวนที่จ่ำย    จ ำนวนที่รับ     

  ระยะเวลำ  มูลค่ำสัญญำ    มูลค่ำสัญญำ    มูลค่ำยติุธรรม 

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

            ล้ำนบำท 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน  กุมภำพนัธ์ 

2565 

 17.96 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ  LIBOR 6 เดือน 

+ 0.46736% 

 600 ลำ้นบำท  ร้อยละ 1.03  (4.80) 

เงินกูย้ืมระยะยำว  มีนำคม 2567  46.47 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ  LIBOR 6 เดือน 

+ 1.96% 

 1,450 ลำ้นบำท  ร้อยละ 2.85  95.77 

36.4 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั (บริษทัและบริษทัยอ่ย) ไดป้ระเมินควำมเส่ียง ติดตำม และจดักำรควำมเส่ียง
ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัโดยไดว้ิเครำะห์ควำมเส่ียงตำมระดบัและ
ขนำดของควำมเส่ียง ควำมเส่ียงเหล่ำน้ีรวมถึงควำมเส่ียงดำ้นกำรตลำด ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นรำคำ ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต และควำมเส่ียง
ดำ้นสภำพคล่อง 
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กลุ่มบริษัทพิจำรณำลดผลกระทบของควำมเส่ียงโดยใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินรวมถึงตรำสำรอนุพันธ์                
ทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมเพื่อป้องกันควำมเส่ียงเป็นหลัก โดยไม่มีนโยบำยท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือ                  
ทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งก ำไรหรือเพือ่กำรคำ้ 

ควำมเส่ียงดำ้นตลำด 

กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงด้ำนกำรตลำด แสดงให้เห็นถึงควำมเส่ียงทำงกำรเงินหลักมำจำกกำร 
เปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเส่ียงอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงจำกรำคำ
สินค้ำโภคภัณฑ์ (น ้ ำตำลทรำย) กลุ่มบริษัทมีกำรเข้ำท ำสัญญำตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินท่ี
หลำกหลำยเพื่อจดักำรควำมเส่ียง อนัไดแ้ก่ 

• สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน
สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐท่ีเกิดจำกกำรส่งออกสินคำ้ 

• สัญญำซ้ือขำยน ้ ำตำลทรำยล่วงหนำ้ และสัญญำสิทธิท่ีจะซ้ือหรือจะขำยน ้ ำตำลทรำยล่วงหน้ำ 
เพือ่ลดควำมเส่ียงดำ้นรำคำของสินคำ้ท่ีขำย 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับกำรขำยสินค้ำ และ  
กำรน ำเขำ้เคร่ืองจกัร เน่ืองจำกรำยกำรทำงธุรกิจเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม บริษทั
และบริษทัย่อย มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงไม่ได้มีกำรท ำ
สัญญำป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำน 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565 2564 2565 2564 

สกุลเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน 
ดอลลำร์สหรัฐ 2.51 1.18 2.26 0.96 31.04 - 29.72 - 
เยน - 6.50 - 4.65 - - - - 
เรียล 191.23 9.92 184.13 8.46 - - - - 
กีบ 83.37 3,366.84 71.03 1,391.61 - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้น หำกค่ำเงินบำทมีกำร
เปล่ียนแปลงในอตัรำร้อยละ 5 โดยก ำหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี โดยก ำไรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ตุลำคม 2565 และ 2564 จะมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีเงินไดใ้นงบก ำไรขำดทนุ 2565  2564  2565  2564 
เงินบำทต่อเหรียญดอลลำร์สหรัฐ        

- อ่อนคำ่ลง 2.56  2.17  59.27  49.56 
- แขง็ค่ำขึ้น (2.56)  (2.17)  (59.27)  (49.56) 

เงินบำทต่อเยน        
- อ่อนค่ำลง (8.24)  (6.71)  -  - 
- แขง็ค่ำขึ้น 8.24  6.71  -  - 

เงินบำทต่อเรียล        
- อ่อนค่ำลง 8.36  7.21  -  - 
- แขง็ค่ำขึ้น (8.36)  (7.21)  -  - 

เงินบำทต่อกีบ        
- อ่อนค่ำลง (36.72)  (21.35)  -  - 
- แขง็ค่ำขึ้น 36.72  21.35  -  - 

ขอ้มูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั  

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย
ในตลำดในอนำคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียโดยใช้วิธีกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรจดัสรรเงิน
กูย้ืมท่ีเป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีและลอยตวัให้เหมำะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มบริษทั 
ซ่ึงมีรำยละเอียดส่วนใหญ่ ดงัน้ี  
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หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2565 
 อัตรำดอกเบีย้คงที่  อัตรำดอกเบีย้  รวม 

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

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  62,224  62,224 
เงินฝำกธนำคำรแบบประจ ำ 267  -  -  -  267 
ลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ย 123,362  58,406  9,594  775  192,137 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแกช่ำวไร่ 487,239  -  -  7,860  495,099 
เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 14,600  34,800  -  -  49,400 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -  -  6,800  -  6,800 
รวม 625,468  93,206  16,394  70,859  805,927 

          หนี้สินทำงกำรเงิน          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 4,731,071  -  -  -  4,731,071 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,100  -  -  -  8,100 
หุ้นกูร้ะยะยำว -  -  2,648,672  -  2,648,672 
เงินกูย้ืมระยะยำว 2,535,000  6,759,404  -  -  9,294,404 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 12,314  22,122  -  -  34,436 
รวม 7,286,485  6,781,526  2,648,672  -  16,716,683 

 
 หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 
 อัตรำดอกเบีย้คงที่  อัตรำดอกเบีย้  รวม 

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

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  46,248  46,248 
เงินฝำกธนำคำรแบบประจ ำ 267  -  -  -  267 
ลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ย 106,478  75,987  16,076  836  199,377 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่ชำวไร่ 462,643  -  -  5,742  468,385 
เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 13,297  44,000  -  -  57,297 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -  -  6,777  -  6,777 
รวม 582,685  119,987  22,853  52,826  778,351 
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 หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 
 อัตรำดอกเบีย้คงที่  อัตรำดอกเบีย้  รวม 

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

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

 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2565 
 อัตรำดอกเบีย้คงที่  อัตรำดอกเบีย้  รวม 

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

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  6,948  6,948 
ลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ย 37,000  41,170  8,751  -  86,921 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่ชำวไร่ 241,870  -  -  -  241,870 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืน 193,233  -  -  -  193,233 
เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืน 645,600  800,800  1,180,000  -  2,626,400 
รวม 1,117,703  841,970  1,188,751  6,948  3,155,372 
          

หนีสิ้นทำงกำรเงิน          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 2,550,000  -  -  -  2,550,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยและ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

1,056,100  -  -  -  1,056,100 

หุ้นกูร้ะยะยำว -  -  2,648,672  -  2,648,672 
เงินกูย้ืมระยะยำว 2,285,000  6,009,404  -  -  8,294,404 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 42,319  228,189  -  -  270,508 
รวม 5,933,419  6,237,593  2,648,672  -  14,819,684 
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หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 
 อัตรำดอกเบีย้คงที่  อัตรำดอกเบีย้  รวม 

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

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  5,843  5,843 
ลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ย 41,798  53,877  13,644  -  109,319 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่ชำวไร่ 232,664  -  -  -  232,664 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืน 934,416  -  -  -  934,416 
เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืน 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 
          

หนี้สินทำงกำรเงิน          
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3,156,000  -  -  -  3,156,000 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยและ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
409,100 

  
- 

  
- 

  
- 

  
409,100 

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

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้  

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้น หำกอตัรำดอกเบ้ียมีกำร
เปล่ียนแปลงในอตัรำร้อยละ 1 โดยก ำหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี โดยก ำไรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ตุลำคม 2565 และ 2564 จะมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 
ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษเีงินไดใ้นงบก ำไรขำดทนุ        

- อตัรำดอกเบ้ียลดลง ร้อยละ 1        
ก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น 0.56  0.60  0.56  0.48 

- อตัรำดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1        
ก ำไรก่อนภำษีเงินไดล้ดลง (0.56)  (0.60)  (0.56)  (0.48) 

ขอ้มูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั  
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ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของสินคำ้โภคภณัฑ ์

กลุ่มบริษทัในธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลในประเทศไทย   

ตำมท่ีกล่ ำวในหมำยเหตุข้อ 36.2 กลุ่ มบริษัทท ำอนุพันธ์ ป้ องกันควำมเส่ี ยงรำคำน ้ ำตำล 
โดยสอดคลอ้งกบัธุรกรรมกำรป้องกนัควำมเส่ียงรำคำน ้ ำตำลของ อนท. เน่ืองดว้ยรำคำขำยน ้ ำตำลส่งออก
และอตัรำแลกเปล่ียนท่ี อนท. ขำยไดจ้ริง ในแต่ละปีกำรผลิต จะถูกน ำไปค ำนวณเป็นส่วนหน่ึง       
ของต้นทุนค่ำอ้อยท่ีโรงงำนน ้ ำตำลต้องช ำระแก่ชำวไร่ในแต่ละปีของกลุ่มบริษทัในประเทศไทย 
ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลในประเทศไทย   

ในเบ้ืองตน้ กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำขำยน ้ ำตำลล่วงหนำ้ในตลำดล่วงหน้ำ (Future market) โดยอำ้งอิง
รำคำขำยน ้ ำตำลทรำยล่วงหน้ำ ปริมำณกำรขำย และระยะเวลำส้ินสุดตำมท่ี อนท. ขำยได้จริง 
โดยกลุ่มบริษทัท ำกำรป้องกนัควำมเส่ียงส ำหรับสัญญำขำยท่ียงัไม่ไดส่้งมอบรวมถึงประมำณกำรขำย
ส่งออกท่ีคำดว่ำจะขำยในปีถดัไป ทั้งน้ี เม่ือกลุ่มบริษทัสำมำรถท ำสัญญำขำยน ้ ำตำลจริงกับลูกค้ำ  
กลุ่มบริษทัจะท ำกำรปิดสถำนะสัญญำขำยล่วงหนำ้ขำ้งตน้  

บริษทัย่อยในต่ำงประเทศ ในปัจจุบนัไม่มีกำรท ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์  

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้น หำกรำคำสินคำ้โภคภณัฑ์
มีกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำร้อยละ 5 โดยก ำหนดให้ปัจจยัอ่ืนทั้งหมดคงท่ี โดยก ำไรส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 จะมีกำรเปลี่ยนแปลงดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 
ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีเงินไดใ้นงบก ำไรขำดทนุ        

- รำคำน ้ำตำลเพ่ิมขึ้น        
ก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น 435.10  174.07  266.52  112.68 

        

- รำคำน ้ำตำลลดลง        
ก ำไรก่อนภำษีเงินไดล้ดลง (435.10)  (174.07)  (266.52)  (112.68) 

ขอ้มูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั  
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ควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ 

ควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ คือควำมเส่ียงท่ีลูกคำ้หรือคู่สัญญำไม่สำมำรถช ำระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั
ตำมเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก ำหนด 

ฝ่ำยบริหำรไดก้ ำหนดนโยบำยทำงดำ้นสินเช่ือเพื่อควบคุมควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือดงักล่ำวโดย
สม ่ำเสมอโดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้ท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึง ๆ ณ วนัท่ี
ในรำยงำนไม่พบว่ำมีควำมเส่ียงจำกสินเช่ือท่ีเป็นสำระส ำคัญ ควำมเส่ียงสูงสุดทำงด้ำนสินเช่ือ
แสดงไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงินแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

ควำมเส่ียงสภำพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมเส่ียงสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สัญญำใช้เงิน เงินกูย้ืม 
หุ้นกูแ้ละสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลำกหลำยอย่ำงเพียงพอ
และมีกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยกำรควบคุมสัดส่วนประเภทหน้ีสินระยะสั้นและระยะยำว เพื่อรักษำ
ดุลกำรช ำระหน้ีตำมควำมเหมำะสมของประเภทกำรลงทุน และกำรด ำเนินกิจกำร  

36.5 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิดเผยของกลุ่มบริษัทก ำหนดให้มีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมทั้ ง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อ
และผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช ำระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเตม็ใจ
ในกำรแลกเปล่ียนกัน และสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะของผู ้ท่ีไม่มี 
ควำมเก่ียวขอ้งกัน วตัถุประสงค์ของกำรวดัมูลค่ำและ/หรือกำรเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมถูกก ำหนด
โดยวิธีต่อไปน้ีโดยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสมมติฐำนในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมถูกเปิดเผย 
ในหมำยเหตท่ีุเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น 
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สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยติุธรรมตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน/ 
มูลค่ำยุติธรรม  

ณ วันที ่31 ตุลำคม 
มูลค่ำยุติธรรม  

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 
ล ำดับช้ัน
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

 
เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ และข้อมูลท่ีใช้ 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 2565 2564 2565 2564 ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 (พันบำท) (พันบำท)   
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
1. เงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนด

ระยะเวลำมำกกว่ำ 3 
เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 

267 267 - - ล ำดบั 3 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

2. ตรำสำรทุนท่ีอยูใ่นควำม
ตอ้งกำรตลำด 

198,371 165,309 198,371 165,309 ล ำดบั 1 ขอ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

3. เงินลงทุนในตรำสำรทุน 
  นอกตลำด 

23,492 797 23,022 327 ล ำดบั 3 เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีอยู่ในควำมต้องกำร
ของตลำดวดัมูลค่ำยตุิธรรมโดยใช้สินทรัพยสุ์ทธิ 

4. ตรำสำรหน้ีไม่อยูใ่นควำม
ตอ้งกำรของตลำด 

6,800 6,777 - - ล ำดบั 3 ตรำสำรหน้ีท่ีไม่มีอยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดวดั
มูลค่ำยตุิธรรมโดยใชสิ้นทรัพยสุ์ทธิ 

5. สัญญำแลกเปล่ียนเงินตน้
และอตัรำดอกเบ้ียท่ีตำ่ง
สกุลเงินกนั 

309,132 90,966 309,132 90,966 ล ำดบั 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดสุทธิจำก
กระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตและกระแส
เงินสดที่จะรับในอนำคตปรับปรุงดว้ยเส้นอตัรำ
ผลตอบแทน (yield curve) ท่ีสังเกตได ้

6. สัญญำซ้ือขำยน ้ำตำล
ล่วงหนำ้ 

345,963 - 345,963 - ล ำดบั 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดและปรับปรุง
ดว้ยเส้นรำคำล่วงหนำ้ของสินคำ้โภคภณัฑ ์

        
หน้ีสินทำงกำรเงิน       
1. สัญญำซ้ือขำยเงินตรำ 

   ตำ่งประเทศล่วงหนำ้ 
514,632 58,996 514,632 58,996 ล ำดบั 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคดิลด  

โดยกระแสเงินสดในอนำคตประมำณจำก 
อัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  
(จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ท่ีสำมำรถสังเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน) 
และอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำตำมสัญญำซ่ึงคิดลด
ดว้ยอตัรำท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลำด 

2. สัญญำใช้สิทธิเลือกซ้ือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศและ
สิทธิเลือกซ้ือขำยน ้ำตำล
ล่วงหนำ้ 

4,045 60,067 4,045 60,067 ล ำดบั 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดและปรับปรุง
ดว้ยเส้นรำคำล่วงหนำ้ของสินคำ้โภคภณัฑ ์

3. สัญญำซ้ือขำยน ้ำตำล
ล่วงหนำ้ 

- 28,395 - 28,395 ล ำดบั 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดและปรับปรุง
ดว้ยเส้นรำคำล่วงหนำ้ของสินคำ้โภคภณัฑ ์

4. สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำ
ดอกเบ้ีย 

38,900 - 38,900 - ล ำดบั 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดสุทธิจำก
กระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตและกระแส
เงินสดที่จะรับในอนำคตปรับปรุงดว้ยเส้นอตัรำ
ผลตอบแทน (yield curve) ท่ีสังเกตได ้
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สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินขำ้งตน้ แสดงเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืนและ
หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืนตำมล ำดบั ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรวิเครำะห์สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ตำมล ำดบัของล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  
 2565  2564  
 มูลค่ำ 

ตำมบัญชี 
มูลค่ำ 

ยุติธรรม 
 มูลค่ำ 

ตำมบัญชี 
มูลค่ำ 

ยุติธรรม 
ล ำดับช้ัน 

มูลค่ำยุติธรรม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 254,845 254,845  224,064 224,064 ล ำดบั 3 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,058,208 1,058,208  1,064,094 1,064,094 ล ำดบั 3 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน 633,849 633,849  588,435 588,435 ล ำดบั 3 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอืน่ 100,202 100,202  147,364 147,364 ล ำดบั 3 
เงินให้กูย้ืมระยะยำว 112,787 112,787  136,624 136,624 ล ำดบั 3 
 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน 

      

เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 4,731,071 4,731,071  5,981,934 5,981,934 ล ำดบั 3 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น 1,076,780 1,076,780  1,064,171 1,064,171 ล ำดบั 3 
หุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - -  2,999,158 2,969,046 ล ำดบั 2 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
2,535,000 

 
2,535,000 

  
1,739,240 

 
1,739,240 

 
ล ำดบั 3 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,100 8,100  7,100 7,100 ล ำดบั 3 
หุ้นกู ้ 2,648,672 2,372,641  2,648,443 2,486,997 ล ำดบั 2 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 6,759,404 6,759,404  5,167,209 5,167,209 ล ำดบั 3 
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หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2565  2564  
 มูลค่ำ 

ตำมบัญชี 
มูลค่ำ 

ยุติธรรม 
 มูลค่ำ 

ตำมบัญชี 
มูลค่ำ 

ยุติธรรม 
ล ำดับช้ัน 

มูลค่ำยุติธรรม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 62,445 62,445  7,093 7,093 ล ำดบั 3 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,472,304 1,472,304  930,707 930,707 ล ำดบั 3 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน 1,117,703 1,117,703  1,322,175 1,322,175 ล ำดบั 3 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอืน่ 44,576 44,576  64,025 64,025 ล ำดบั 3 
เงินให้กูย้ืมระยะยำว 2,030,721 2,030,721  2,469,521 2,469,521 ล ำดบั 3 
       
หนีสิ้นทำงกำรเงิน       
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 2,550,000 2,550,000  3,755,159 3,755,159 ล ำดบั 3 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมนุเวียนอืน่ 677,806 677,806  638,610 638,610 ล ำดบั 3 
หุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - -  2,999,158 2,969,046 ล ำดบั 2 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
2,285,000 

 
2,285,000 

  
1,682,000 

 
1,682,000 

 
ล ำดบั 3 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกบริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
1,056,100 

 
1,056,100 

  
409,100 

 
409,100 

 
ล ำดบั 3 

หุ้นกู ้ 2,648,672 2,372,641  2,648,443 2,486,997 ล ำดบั 2 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 6,009,404 6,009,404  4,853,069 4,853,069 ล ำดบั 3 

วิธีกำรท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม มีดงัน้ี 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน และเงินให้
กู ้ยืมระยะสั้ น มีมูลค่ำตำมบัญชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม เน่ืองจำก
เคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน มี
มลูค่ำยติุธรรมไม่ต่ำงจำกมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ีรำยงำนอยำ่งมีสำระส ำคญั 

เงินให้กู ้ยืมระยะยำว เป็นเงินให้กู ้ท่ีค  ำนวณดอกเบ้ียในอตัรำใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด แสดง
มูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัย่อยและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนๆ มี
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินของหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกับมูลค่ำยุติธรรมเน่ืองจำก
เคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น  

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีและอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั ซ่ึงจ่ำยดอกเบ้ียใน
อตัรำใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำดแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

มลูค่ำยติุธรรมของหุน้กูถื้อตำมรำคำตลำดของหุน้กู ้ณ วนัท่ีรำยงำน 

 งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ล ำดับช้ัน 
มูลค่ำยุติธรรม 

กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท   
ณ วันที ่31 ตุลำคม 2565     
หนีสิ้นทำงกำรเงิน     
หุ้นกูร้ะยะยำว 2,649 2,373 ระดบั 2 ค ำนวณจำกรำคำปิดคร้ังล่ำสุดของสมำคม

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

ตลำดตรำสำรหน้ีไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ย 

37. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษทัและบริษทัย่อย 8 แห่ง และพนักงำนของบริษทัดงักล่ำวไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2565 และ 2564
กลุ่มบริษัทและพนักงำนจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนเท่ำกัน             
ทั้ งสองปี กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บำงกอกแคปปิตอล จ ำกัด  
และบริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุนกรุงศรี จ ำกัด ตำมล ำดับ และจะจ่ำยให้แก่พนักงำน เม่ือพนักงำนนั้ น                            
ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ตุลำคม 2565 และ 2564  
บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวน 21.88 ล้ำนบำท และ 24.08 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
ในงบกำรเงินรวม  และบริษัทได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวน 8.16 ล้ำนบำท และ 9.35 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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38. สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 3 ฉบบั จำกคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ 
ท่ีได้รับรวมถึงกำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไรส ำหรับปีท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับ                      
กำรส่งเสริม โดยมีก ำหนด 8 ปี นบัตั้งแตว่นัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 

บัตรส่งเสริม 

เลขท่ี 

มำตรำที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ ประเภทกิจกำรที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรำยได้ วันหมดอำยุ 

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

31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3) 

24 มิ.ย. 2552 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ำ และน ้ำเพื่ออุตสำหกรรม 30 พ.ย. 2553 29 พ.ย. 2561 

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

34 35(1) 35(2) และ 35(3) 

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

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

นอกจำกน้ีตำมบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษทัย่อยไดสิ้ทธิในกำรลดหย่อน
ภำษีเงินไดใ้นอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติ มีก ำหนดเวลำ 5 ปีนบัจำกวนัท่ีกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้
หมดอำยุ และตำมบตัรส่งเสริมทุกฉบบั บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรท่ี
ไดรั้บอนุมติั และผูถื้อหุ้นจะไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมตลอด
ระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้

39. เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

39.1 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2565-2566 เม่ือวนัท่ี 23 ธันวำคม 2565 
มีมติอนุมัติขำยหุ้นของบริษัทร่วม (ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกัด 
(มหำชน)) ประกอบไปด้วย หุ้นบริษทั ที เอส คลงัสินคำ้ จ ำกดั, หุ้นบริษทั ที เอส อุตสำหกรรม
น ้ำมนั จ ำกดั, หุ้นบริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ ำกดั และหุ้นบริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง จ ำกดั 
ใหแ้ก่บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) มูลค่ำรวมทั้งส้ิน 55.54 ลำ้นบำท 

39.2 ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ของบริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ 
จ ำกัด (บริษัทย่อย) เม่ือวนัท่ี 20 กันยำยน 2565 มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จ ำนวน 360.00 ลำ้นบำท จำกเดิมทุนจดทะเบียนจ ำนวน 480.00 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ ำนวน 120.00 ลำ้นบำท โดยกำรลดจ ำนวนหุ้นสำมัญลงเหลือ 12,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
10.00 บำท และไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเร่ืองดงักล่ำวต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้แลว้เมื่อวนัท่ี 
8 พฤศจิกำยน 2565 

40. การอนุมัติงบการเงิน 
งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2565 


