
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

เสนอคณะกรรมการ

บริษทั จาํกดั (มหาชน)

(มหาชน) และบริษทัย่อย

แก่น จาํกดั (มหาชน) 31 กรกฎาคม 2560

และงบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมและ

เฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้ และ

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเกา้เดือน

ระหว่างกาล

34 “งบการเงินระหว่างกาล” ส่วน

ทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาล

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร

การ

ได้ ขา้พเจา้จึงไม่อาจ



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี
- 2 -

ข้อสรุป

การ 34 เ “งบการเงินระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้

ขอ้ 2.7 41 “เกษตรกรรม”

1 พฤศจิกายน 2559 และไดท้าํการปรับปรุงยอ้นหลงัสําหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมและ

เฉพาะ 31 ตุลาคม 2559 เป็นขอ้มลูเปรียบเทียบสาํหรับผลกระทบของการถือปฏิบติั

ตามมาตรฐานการบญัชีดงักล่าว ต 2.8

งบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมและเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้ 31 กรกฎาคม 2559 และ

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดเกา้เดือน

วนัเดียวกนั สําหรับผลกระทบ

ของการ การ ดาํเนินงาน

สาํห จากวิธีราคาทุนมา บญัชี 2559

นิติ  จึงนิจนิรันดร์

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809

11 กนัยายน 2560 บริษทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกดั



หมายเหตุ
"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�
31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม 31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.2 257,687              82,311                24,272                20,856                
เงินลงทุนชั�วคราว 24                       2,725                  -                  -                  
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 6 1,909,279           1,407,276           1,182,688           980,114              
เงินให้กูย้มืระยะสั�น 7 1,327,799           1,273,097           4,485,134           2,484,006           
สินคา้คงเหลือ 7,107,568           2,551,549           3,687,142           1,298,018           
สินทรัพยชี์วภาพ 8 170,758              250,734              10,692                11,502                
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 42,216                84,752                15,820                45,496                

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 10,815,331         5,652,444           9,405,748           4,839,992           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 479,656              386,600              136,747              136,747              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                  -                  5,994,096           5,786,096           
เงินลงทุนระยะยาวอื�น 11 416,350              370,795              409,195              370,325              
เงินให้กูย้มืระยะยาว 399,083              358,064              2,339,170           4,395,438           
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 4,493,790           4,496,184           1,499,720           1,499,684           
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 27,177,306         26,185,989         8,692,902           7,947,679           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 47,609                46,276                36,277                34,017                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18.2 3,844                  2,830                  -                  -                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 880,695              875,649              28,885                7,597                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 33,898,333         32,722,387         19,136,992         20,177,583         
รวมสินทรัพย์ 44,713,664         38,374,831         28,542,740         25,017,575         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�
31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม 31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม

2560 2559 2560 2559

หนี�สินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 11,341,611         3,757,026           6,237,307           1,108,000           
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 14 1,155,852           1,711,610           1,045,735           905,766              
ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 16 1,999,293           2,999,307           1,999,293           2,999,307           
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 17 1,853,833           2,011,633           1,153,833           1,205,833           
เงินกูย้มืระยะสั�น 5.1 5,300                  6,900                  397,500              482,900              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 88,806                25,326                -                  -
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่าย 15 477,997              - 119,394              -
หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 75,269                78,798                17,556                12,847                

รวมหนี� สินหมุนเวยีน 16,997,961         10,590,600         10,970,618         6,714,653           

หนี�สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกูร้ะยะยาว 16 7,493,462           6,993,763           7,493,462           6,993,763           
เงินกูย้มืระยะยาว 17 1,802,000           3,055,833           1,350,000           2,203,833           
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18.3 766,034              739,563              154,699              148,274              
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 273,422              261,287              112,556              107,427              
หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 94,753                83,354                37,314                29,187                

รวมหนี� สินไม่หมุนเวยีน 10,429,671         11,133,800         9,148,031           9,482,484           
รวมหนี�สิน 27,427,632         21,724,400         20,118,649         16,197,137         

หน่วย : พนับาท

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ""ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�
31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม 31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม

2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั  4,410,243,648 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 2,205,122           2,205,122           2,205,122           2,205,122           

ทุนที�ออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั  4,410,232,619 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ชาํระครบแลว้ 2,205,116           2,205,116           2,205,116           2,205,116           
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,946,439           2,946,439           2,946,439           2,946,439           
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 220,512              220,512              220,512              220,512              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,714,935           9,004,710           2,241,494           2,668,937           
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,726,777           1,789,333           810,530              779,434              
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 16,813,779         16,166,110         8,424,091           8,820,438           

472,253              484,321              -                  -                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,286,032         16,650,431         8,424,091           8,820,438           
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 44,713,664         38,374,831         28,542,740         25,017,575         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



หมายเหตุ
"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

2560 2559 2560 2559
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 4,125,408       4,452,672       2,376,422       2,145,168       
รายไดจ้ากการให้บริการ 65,630            41,441            75,884            43,558            

4,191,038       4,494,113       2,452,306       2,188,726       
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ

ตน้ทุนขาย (3,385,730)      (3,624,317)      (2,160,464)      (1,840,181)      
ตน้ทุนการให้บริการ (21,886)          (26,725)          (48,381)          (15,036)          

(3,407,616)      (3,651,042)      (2,208,845)      (1,855,217)      
กาํไรขั�นตน้ 783,422          843,071          243,461          333,509          
รายไดอื้�น 84,042            106,331          43,565            86,124            
ค่าใชจ่้ายในการขาย (352,308)         (460,021)         (158,183)         (209,002)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (186,861)         (152,837)         (63,127)          (66,435)          
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (30,707)          (27,728)          (11,454)          (9,463)            
ตน้ทุนทางการเงิน (174,124)         (184,881)         (131,943)         (138,307)         
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5,087              4,499              - -
กาํไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 128,551          128,434          (77,681)          (3,574)            
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 18.1 (57,378)          (35,603)          7,829              124                 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  71,173            92,831            (69,852)          (3,450)            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 58,339            93,197            (69,852)          (3,450)            
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 12,834            (366)               - -

71,173            92,831            (69,852)          (3,450)            

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 22
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน บาท 0.013              0.021              (0.016)            (0.001)            
จาํนวนหุ้นสามญัขั�นพื�นฐาน พนัหุ้น 4,410,233       4,410,244       4,410,233       4,410,244       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
2560 2559 2560 2559

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 71,173              92,831              (69,852)             (3,450)               
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น : 
รายการที�จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (89,295)             (2,700)               -                -                
(89,295)             (2,700)               -                -                

รายการที�ไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ -                (430)                  -                -                

-                (430)                  -                -                
รวมขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (89,295)             (3,130)               -                -                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (18,122)             89,701              (69,852)             (3,450)               

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (13,105)             90,607              (69,852)             (3,450)               
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (5,017)               (906)                  -                -                

(18,122)             89,701              (69,852)             (3,450)               

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

2560 2559 2560 2559
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 11,540,468     12,100,967     5,915,814       6,541,491       
รายไดจ้ากการให้บริการ 183,387          124,182          162,802          105,156          

11,723,855     12,225,149     6,078,616       6,646,647       
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ

ตน้ทุนขาย (8,691,040)      (9,196,932)      (5,280,685)      (5,590,107)      
ตน้ทุนการให้บริการ (62,591)          (93,913)          (108,619)         (59,616)          

(8,753,631)      (9,290,845)      (5,389,304)      (5,649,723)      
กาํไรขั�นตน้ 2,970,224       2,934,304       689,312          996,924          
รายไดอื้�น 584,917          255,987          383,279          244,812          
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,116,629)      (1,316,998)      (412,327)         (634,408)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (573,970)         (552,783)         (224,307)         (223,334)         
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5.2 (115,158)         (112,501)         (40,177)          (38,611)          
ตน้ทุนทางการเงิน (508,073)         (545,625)         (387,262)         (420,052)         
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 98,549            18,918            - -
กาํไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 1,339,860       681,302          8,518              (74,669)          
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 18.1 (177,281)         (63,039)          5,062              15,223            
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  1,162,579       618,263          13,580            (59,446)          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 1,151,248       634,632          13,580            (59,446)          
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 11,331            (16,369)          - -

1,162,579       618,263          13,580            (59,446)          

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 22
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน บาท 0.261              0.144              0.003              (0.013)            
จาํนวนหุ้นสามญัขั�นพื�นฐาน พนัหุ้น 4,410,233       4,410,244       4,410,233       4,410,244       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท



"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
2560 2559 2560 2559

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 1,162,579         618,263            13,580              (59,446)             
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น : 
รายการที�จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 31,096              -                31,096              -                
ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (117,051)           (37,882)             -                -                

(85,955)             (37,882)             31,096              -                
รายการที�ไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ -                (430)                  -                -                
-                (430)                  -                -                

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น (85,955)             (38,312)             31,096              -                
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,076,624         579,951            44,676              (59,446)             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 1,088,692         603,890            44,676              (59,446)             
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (12,068)             (23,939)             -                -                

1,076,624         579,951            44,676              (59,446)             

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท



หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ รวม
ส่วนเกนิ รวม ส่วนของ
มูลค่าหุ้น ยังไม่ได้ รวม ส่วนของ ผู้ถอืหุ้น

สามัญ จดัสรร องค์ประกอบอื�น ผู้ถอืหุ้น
ของส่วนของ บริษทัใหญ่

ผู้ถอืหุ้น
บริษทัย่อย

"ปรับปรุงใหม่"
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2559

2,004,656 2,946,439   200,466     7,150,166  59,183           (138) 1,396,272          (264,043) (83,641) 1,107,633          13,409,360  2,079,123   15,488,483   

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี

และการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

- อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -        -          -         834,325     -             -             (190,722) -               -            (190,722) 643,603       9,461          653,064        

- สินทรัพยที์�ยงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานสาํหรับที�ดิน -        -          -         7,060          -             -             110,959             -               -            110,959              118,019       5,636          123,655        

- งบการเงินรวม -        -          -         (18,016) -             138                (134,652) 767                  (27,853) (161,600) (179,616) (1,643,273) (1,822,889)

ยอดยกมาตน้งวด ณ วนัที� 1 พฤศจิกายน 2558 - หลงัรายการปรับปรุง 2,004,656 2,946,439   200,466     7,973,535 59,183           -             1,181,857          (263,276) (111,494) 866,270              13,991,366  450,947      14,442,313   

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด

- จ่ายเงินปันผล 19 -        -          -         (222,734) -             -             -                 -               -            -                 (222,734) (1,564) (224,298)

- จ่ายหุน้ปันผล 19 200,466     -          -         (200,466) -             -             -                 -               -            -                 -           -          -            

- สาํรองตามกฎหมาย 19 -        -          20,046        (20,046) -             -             -                 -               -            -                 -           -          -            

- โอนกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย์ -        -          -         538             -             -             -                 -               -            -                 538              -          538               

- กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -        -          -         634,632     (30,312) -             (430) -               -            (30,742) 603,890       (23,939) 579,951        

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2559 2,205,122 2,946,439   220,512     8,165,459  28,871           -             1,181,427          (263,276) (111,494) 835,528              14,373,060  425,444      14,798,504   

ยอดยกมาตน้งวด ณ วนัที� 1 พฤศจิกายน 2558 - ตามที�รายงานไวเ้ดิม

จากการแปลงค่า เงนิลงทุนเผื�อขาย สินทรัพย์ ภายใต้การ ถอืหุ้นใน
งบการเงนิ ควบคุมเดยีวกนั

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่ ส่วนได้เสีย
ที�ไม่มี

และชําระแล้ว จดัสรรแล้ว กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น ผลขาดทุนจาก ผลขาดทุนจาก อาํนาจ
ผลกาํไร (ขาดทุน) ผลกาํไร (ขาดทุน) การปรับโครงสร้าง การเปลี�ยนแปลง

ทุนที�ออก กาํไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถอืหุ้น

ควบคุม
ตามกฎหมาย อตัราแลกเปลี�ยน จากการวดัมูลค่า จากการตีราคา ภายในกจิการ สัดส่วนการ

ทุนสํารอง ผลต่างของ



หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ รวม
ส่วนเกนิ รวม ส่วนของ
มูลค่าหุ้น ยังไม่ได้ รวม ส่วนของ ผู้ถอืหุ้น

สามัญ จดัสรร ผลกาํไร (ขาดทุน) องค์ประกอบอื�น ผู้ถอืหุ้น
จากการวดัมูลค่า ของส่วนของ บริษทัใหญ่
เงนิลงทุนเผื�อขาย ผู้ถอืหุ้น

บริษทัย่อย
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560
ยอดยกมาตน้งวด ณ วนัที� 1 พฤศจิกายน 2559 2,205,116 2,946,439  220,512     9,004,710    40,451           -                2,123,652      (263,276) (111,494) 1,789,333         16,166,110  484,321       16,650,431    

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด

- จ่ายเงินปันผล 19 -        -         -         (441,023) -             -                -             -           -            -                (441,023) -           (441,023)

- กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -        -         -         1,151,248    (93,652) 31,096              -             -           -            (62,556) 1,088,692    (12,068) 1,076,624      

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 2,205,116 2,946,439  220,512 9,714,935    (53,201) 31,096              2,123,652      (263,276) (111,494) 1,726,777         16,813,779  472,253       17,286,032    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

จากการแปลงค่า สินทรัพย์ ภายใต้การ ถอืหุ้นใน
งบการเงนิ ควบคุมเดยีวกนั

ควบคุม
ตามกฎหมาย อตัราแลกเปลี�ยน จากการตีราคา ภายในกจิการ สัดส่วนการ

ทุนสํารอง ผลต่างของ ผลกาํไร (ขาดทุน) การปรับโครงสร้าง การเปลี�ยนแปลง

ทุนที�ออก กาํไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถอืหุ้น ที�ไม่มี
และชําระแล้ว จดัสรรแล้ว กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น ผลขาดทุนจาก ผลขาดทุนจาก อาํนาจ

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่ ส่วนได้เสีย



หมายเหตุ ส่วนเกิน รวม
มูลค่าหุ้น ยังไม่ได้จดัสรร กําไรเบ็ดเสร็จอื�น รวม ส่วนของ

สามัญ ผลกําไร องค์ประกอบอื�น ผู้ถือหุ้น
จากการตรีาคา ของส่วนของ

สินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

"ปรับปรุงใหม่"
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2559
ยอดยกมาตน้งวด ณ วนัที� 1 พฤศจิกายน 2558 - ตามที�รายงานไวเ้ดิม 2,004,656         2,946,439            200,466               2,250,747             517,481                    517,481                  7,919,789               

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี

- อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -              -                 -                 591,746                 (146,830) (146,830) 444,916                  

- สินทรัพยที์�ยงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานสาํหรับที�ดิน -              -                 -                 5,554                     2,569                        2,569                      8,123                      

ยอดยกมาตน้งวด ณ วนัที� 1 พฤศจิกายน 2558 - หลงัรายการปรับปรุง 2,004,656         2,946,439            200,466               2,848,047             373,220                    373,220                  8,372,828               

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด

- จ่ายเงินปันผล 19 -              -                 -                 (222,734) -                      -                    (222,734)

- จ่ายหุ้นปันผล 19 200,466            -                 -                 (200,466) -                      -                    -                    

- สาํรองตามกฎหมาย 19 -              -                 20,046                 (20,046) -                      -                    -                    

- ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -              -                 -                 (59,446) -                      -                    (59,446)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2559 2,205,122         2,946,439            220,512               2,345,355             373,220                    373,220                  8,090,648               

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
จดัสรรแล้วและชําระแล้ว

ทุนที�ออก

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ ส่วนเกิน รวม

มูลค่าหุ้น ยังไม่ได้จดัสรร รวม ส่วนของ
สามัญ ผลกําไร ผลกําไร องค์ประกอบอื�น ผู้ถือหุ้น

จากการวดัมูลค่า จากการตรีาคา ของส่วนของ

เงนิลงทุนเผื�อขาย สินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560
ยอดยกมาตน้งวด ณ วนัที� 1 พฤศจิกายน 2559 2,205,116         2,946,439         220,512          2,668,937         -                    779,434                779,434             8,820,438            

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด

- จ่ายเงินปันผล 19 -              -              -           (441,023) -                    -                  -               (441,023)

- กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -              -              -           13,580              31,096                  -                  31,096                44,676                 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 2,205,116         2,946,439         220,512          2,241,494         31,096                  779,434                810,530             8,424,091            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

และชําระแล้ว จดัสรรแล้ว
ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

กําไรเบ็ดเสร็จอื�น

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พนับาท

ทุนที�ออก กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น



"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
1,339,860       681,302          8,518              (74,669)          

รายไดเ้งินปันผล (14,956)          - (20,449)          (7,294)            
(5,259)            6,489              (2,432)            6,202              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (98,549)          (18,918)          - -
66                   122                 - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 13,537            14,051            5,992              5,917              
149,990          (95,098)          45,862            (24,898)          

8,504              8,589              - -
1,022,446       1,099,326       315,510          376,302          

22,275            14,854            981                 4,511              
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (45,224)          - (10,700)          
(กาํไร) ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - (1,130)            - 19                   

14,269            1,301              84,732            21,799            
(กาํไร) ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (4,425)            10,641            (3,391)            (95)                 

504,432          542,274          383,621          416,701          
3,641              3,351              3,641              3,351              

2,955,831       2,221,930       822,585          717,146          

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (504,315)         619,218          (203,841)         503,300          
สินคา้คงเหลือ (4,706,009)      (2,276,758)      (2,434,986)      (1,093,326)      
สินทรัพยชี์วภาพ 73,745            85,884            4,201              4,109              
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 55,381            6,438              38,679            6,410              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 52,466            57,455            (17,895)          4,967              

(521,529)         110,882          (95,506)          (38,565)          
477,997          1,006,299       119,394          379,973          

(3,529)            (21,624)          4,709              (8,807)            
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,402)            (2,344)            (863)               (2,208)            

11,399            1,739              8,127              (598)               
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (2,109,965)      1,809,119       (1,755,396)      472,401          

จ่ายดอกเบี�ย (476,206)         (508,115)         (357,173)         (382,880)         
จ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (108,963)         (126,855)         (5,290)            (4,069)            

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (2,695,134)      1,174,149       (2,117,859)      85,452            

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

กาํไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้
ปรับปรุงดว้ย :

งบกระแสเงนิสด
บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : พนับาท

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560

ตน้ทุนทางการเงิน

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนจากการลดมูลค่าและเสื�อมสภาพของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั)

ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์

หนี�สงสัยจะสูญ - ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (โอนกลบั)

ส่วนเกินมูลค่าพนัธบตัรตดัจาํหน่าย 

ขาดทุนจากออ้ยเสียหาย

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่าย
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น

ดอกเบี�ยจ่าย

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง



"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื�อเงินลงทุนชั�วคราว (1)                   - - -
เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (เพิ�มขึ�น) ลดลง - (7,696)            104,114          111,467          
เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่ชาวไร่และบุคคลอื�นเพิ�มขึ�น (141,434)         (62,355)          (151,755)         (82,087)          
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (8,100)            - (8,100)            
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 84,500            - 84,500            
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (208,000)         -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 207,929          -
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนระยะยาวอื�น (6,749)            - - -
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวอื�น 2,700              3,100              - -
ลูกหนี� เงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยลดลง (เพิ�มขึ�น) 38,534            35,744            14,542            (16,965)          
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและบุคคลอื�นลดลง 7,856              23,332            7,206              23,332            
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและกิจการอื�น 20,449            4,246              20,449            275,530          
เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,294,046)      (920,911)         (1,070,726)      (286,628)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15,193            7,882              456                 400                 
เงินสดจ่ายค่าซื�ออสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (2,756)            (19)                 (36)                 (19)                 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 65                   - - -
เงินสดจ่ายค่าซื�อสินทรัพยที์�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน (32)                 (18,731)          (32)                 -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยที์�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 931                 5,373              - -
เงินสดจ่ายค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (279)               (319)               (230)               (2,526)            

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (2,359,569)      (853,954)         (1,076,083)      98,904            

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น 7,588,848       1,097,433       5,133,570       622,000          
เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ลดลง) เพิ�มขึ�น (1,600)            900                 (85,400)          57,900            
เงินสดรับจากหุ้นกูร้ะยะยาว 2,496,044       - 2,496,044       -
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (3,000,000)      (1,000,000)      (3,000,000)      (1,000,000)      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว - 1,000,000       - 1,000,000       
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,411,633)      (1,251,594)      (905,833)         (655,834)         
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (441,023)         (222,734)         (441,023)         (222,734)         
เงินสดจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - (1,564)            - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 5,230,636       (377,559)         3,197,358       (198,668)         
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (557)               14,374            - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 175,376          (42,990)          3,416              (14,312)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 82,311            168,021          20,856            42,206            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 257,687          125,031          24,272            27,894            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทั�วไปและการดําเนินงานของบริษทั 
บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกัด 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามทะเบียนเลขที�  1163/2519 เมื�อวันที�  6 ตุลาคม 2519  
จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื�อวนัที� 18 มีนาคม 2547 ทะเบียนบมจ.เลขที� 0107547000214 และ
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื�อวันที�  7 มีนาคม 2548 โดยมีสํานักงานใหญ่ 
ตั�งอยู่ที�เลขที� 503 อาคารเค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชั�น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร และมีโรงงาน (สาํนกังานสาขา) 5 แห่ง ดงันี�  

สาขาที� 1 เลขที� 43 หมู่ 10 ตาํบลนํ�าพอง อาํเภอนํ�าพอง จงัหวดัขอนแก่น  
สาขาที� 2 เลขที� 255 หมู่ 4 ตาํบลหนองหญา้ปลอ้ง อาํเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
สาขาที� 3 เลขที� 99 หมู่ 6 ตาํบลหลุมรัง อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี 
สาขาที� 4 เลขที� 14/1 หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ตาํบลท่ามะกา อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี  
สาขาที� 5 เลขที� 24 หมู่ 1 ถนนบา้นหนองบวั ตาํบลหมอนนาง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี  

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิตและจาํหน่ายนํ� าตาลทราย และกากนํ� าตาล และจาํหน่ายอะไหล่ 
และวสัดุสิ�นเปลืองให้แก่บริษทัย่อย ผูรั้บเหมาช่วงและชาวไร่ ซึ� งมีธุรกรรมกบับริษทัและ/หรือบริษทัย่อย
และบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัตามหมายเหตุขอ้ 2.6 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ�ง จาํกดั ซึ� งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย
ถือหุน้ร้อยละ 32.92 ของทุนที�ออกและชาํระแลว้ 

2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงนิระหว่างกาลรวมและงบการเงนิระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นในสกุลเงินบาทและ

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง “รายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบยอ่ 

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2559 ก่อน
ปรับปรุงใหม่ ซึ�งนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั ซึ�งไดต้รวจสอบแลว้ 



 
- 2 - 

 
2.3 ผลการดาํเนินงานซึ�งยงัไม่ไดต้รวจสอบที�ปรากฏในงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560

มิใช่เครื�องบ่งชี�และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ข้อมูลบางประการซึ� งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจําปีที�ได้จัดทําขึ� นตามมาตรฐาน          
การรายงานทางการเงินมิไดน้ํามาแสดงไว ้ณ ที�นี�  เนื�องจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั�น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด
วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2559 
ซึ�งไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 ข้อมูลรายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที�มีสาระสาํคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจาก
งบการเงินระหว่างกาลรวมนี�แลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 
31 กรกฎาคม 2560 ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยสาํหรับงวดเกา้เดือน
สิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 ซึ�งไดส้อบทานแลว้ 

2.6 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี�จดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยดงันี�  (กลุ่มบริษทั) 
ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2559 ดงันี�  

ชื�อบริษัท อัตราของการถือหุ้น จัดตั�งขึ �น ประเภทกิจการ 
 ณ วนัที�  

31 กรกฎาคม 
ณ วนัที�  

31 ตุลาคม 
ในประเทศ  

 2560 
ร้อยละ 

2559 
ร้อยละ 

  

บริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุน้โดยตรง     
บริษทั โรงงานนํ� าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 95.78 95.78 ไทย ผลิตและจาํหน่ายนํ� าตาลทรายและกากนํ�าตาล 
บริษทั นํ� าตาลท่ามะกา จาํกดั 90.21 90.21 ไทย ผลิตและจาํหน่ายนํ� าตาลทรายและกากนํ�าตาล 
บริษทั นํ� าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั 98.61 98.61 ไทย ผลิตและจาํหน่ายนํ� าตาลทรายและกากนํ�าตาล 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จาํกดั  100.00 100.00 ไทย ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ ย และซื�อมาขายไปวสัดุการเกษตร 
บริษทั โรงไฟฟ้านํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น (จาํกดั) มหาชน 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอลห์รือเชื�อเพลิงจากผลผลิต

การเกษตร 
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิ�ง จาํกดั 
 

100.00 100.00 ไทย ซื�อมาขายไปนํ� าตาลทรายในประเทศ และดาํเนินกิจการ
ทางการเกษตร 

บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั 100.00 100.00 ไทย บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ 
บริษทั นํ� าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั 98.49 98.49 ลาว ดาํเนินกิจการทางการเกษตร ผลิตและจาํหน่ายนํ� าตาลทราย

และกากนํ� าตาล 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 80.00 80.00 กมัพชูา ผลิตและจาํหน่ายนํ� าตาลทราย และกากนํ� าตาล 
Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซื�อมาขายไปและบริการใหค้าํปรึกษา 
บริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั*** 100.00 - ไทย บริษทัโฮลดิ�งที�ลงทุนในบริษทัอื�น 
     

บริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุน้โดยตรงและโดยออ้ม     
บริษทั เค. เอส. แอล. เอก็ซป์อร์ตเทรดดิ�ง จาํกดั* 79.55 79.55 ไทย ส่งออกนํ�าตาลทราย โดยเป็นตวัแทนในการส่งออก 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จาํกดั** 91.02 91.02 ไทย จดัสรรที�ดินเพื�อการอยูอ่าศยัและการเกษตรทาํกิจการรีสอร์ท

เพื�อการพกัผ่อน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาและ
อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า 

     
บริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุน้โดยออ้มผ่าน 
  Wynn In Trading Co., Ltd. 

  

Koh Kong Plantation Company Limited 80.00 80.00 กมัพชูา ดาํเนินกิจการทางการเกษตร 

* บริษทัถือหุน้โดยออ้มผ่านบริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั และบริษทั นํ� าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จาํกดั 
** บริษทัถือหุน้โดยออ้มผ่านบริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั 

*** บริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ซึ� งจดทะเบียนจดัตั�งบริษทัเมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 
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รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัย่อยสิ�นสุดวนัเดียวกนักบับริษทั (รอบบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม) 
ยกเวน้บริษทัยอ่ย 6 แห่ง ซึ�งรอบระยะเวลาบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

- บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
- บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั 
- บริษทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จาํกดั 
- บริษทั เคเอสแอล.อะโกร แอนด ์เทรดดิ�ง จาํกดั 
- บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั 
- บริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั  

งบการเงินระหวา่งกาลรวมจดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั สาํหรับรายการบญัชีที�เหมือนกนั
หรือเหตุการณ์บญัชีที�คลา้ยคลึงกนั และสาํหรับรอบระยะเวลาการรายงานเดียวกนั 

ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัที�มีสาระสาํคญัของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุน
ในบริษทัย่อยในบญัชีของบริษทั และทุนเรือนหุ้นของบริษทัย่อยไดต้ดัออกจากงบการเงิน
ระหวา่งกาลรวม 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ตั�งแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีที�ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี�
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินระหว่างกาลของบริษทั ยกเวน้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัดงัต่อไปนี�  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 41 เรื�อง เกษตรกรรม และแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการวัด
มูลค่าและรับรู้รายการของพชืเพื�อการให้ผลติผล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 41 และแนวปฏิบติัทางการบญัชีนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อกาํหนด            
วิธีการรับรู้และการวดัมูลค่าของพืชเพื�อการใหผ้ลิตผล กาํหนดวิธีการรับรู้และการวดัมูลค่า
สินทรัพยชี์วภาพ พืชเพื�อการให้ผลิตผล และผลผลิตทางการเกษตร โดยกาํหนดให้บริษทั
ตอ้งวดัมลูค่าดงันี�   

- สินทรัพยชี์วภาพ ที�ไม่ใช่พืชเพื�อการให้ผลิตผล วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุน
ในการขาย 

- พืชเพื�อการใหผ้ลิตผล ทั�งที�ยงัไม่พร้อมใหผ้ลิตผลและที�พร้อมใหผ้ลิตผล วดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า หรือวิธีตีราคาใหม่ ซึ� งการวดัมูลค่า
ดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  

- ผลิตผลทางการเกษตรวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี�ยว 

อย่างไรก็ตาม ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบที�มีนยัสําคญั
ต่องบการเงินปีก่อนที�นาํมาแสดงเปรียบเทียบ ยกเวน้การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
ดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ตามที�แสดงไว้เดิม แสดงรายการใหม่ ตามที�แสดงไว้เดิม แสดงรายการใหม่ 

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2559      
ตน้ทุนเพาะปลกูออ้ย 
  รอตดับญัชี 

 
407.24 

 
- 

 
21.99 

 
- 

สินทรัพยชี์วภาพ - 250.73 - 11.50 
พืชเพื�อการใหผ้ลิตผล 

 (ดูหมายเหตุขอ้13) 
 
- 

 
156.51 

 
- 

 
10.49      

ณ วนัที� 1 พฤศจกิายน 2558     
ตน้ทุนเพาะปลกูออ้ย 
  รอตดับญัชี 

 
517.93 

 
- 

 
24.81 

 
- 

สินทรัพยชี์วภาพ - 341.56 - 10.26 
พืชเพื�อการใหผ้ลิตผล 
 

- 176.37 - 14.55 
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2.8 ในไตรมาสที�สี�ของปีบญัชี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีสาํหรับ

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนและสินทรัพย์ที�ย ังไม่ได้ใช้ดําเนินงานสําหรับที�ดิน จากเดิม 
วดัมูลค่าโดยวิธีราคาทุนเป็นการวดัมูลค่าโดยแสดงตามมูลค่ายุติธรรมซึ�งงบแสดงฐานะการเงินรวม
และเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2559 ที�แสดงเปรียบเทียบไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชี
ใหม่แลว้ อย่างไรก็ตาม งบกาํไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2559 ที�นาํมาแสดง
เปรียบเทียบในงบการเงินระหว่างกาลนี�  และขอ้มูลทางการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2559 
ซึ� งแสดงเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทางการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 ในหมายเหตุ
ขอ้ 26 ไดมี้การปรับปรุงใหม่สาํหรับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว 

2.9 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของบริษทัตอ้ง
อาศยัดุลยพินิจในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและตั�งขอ้สมมติฐานหลายประการ 
ซึ� งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หนี� สินและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัสินทรัพยแ์ละ
หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น ณ วนัสิ�นงวด รวมทั�งการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่า      
การประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั�นผลที�
เกิดขึ�นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั�น 

3. นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 
งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นโดยไดใ้ช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที�ใช้ใน 
งบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2559 ยกเวน้การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกับ
เกษตรกรรม เนื�องจากการนาํมาตรฐานฉบบัใหมม่าถือปฏิบติั (ดูหมายเหตุขอ้ 2.7)  

ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัมีนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัเกษตรกรรม ดงันี�  

- สินทรัพยชี์วภาพเป็นตน้ออ้ย วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

- ผลิตผลทางการเกษตรเป็นออ้ยที�เก็บเกี�ยว วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี�ยว 
และแสดงเป็นส่วนหนึ�งของสินคา้คงเหลือ 

- พืชเพื�อการใหผ้ลิตผล (Bearer plant) เป็นค่าพนัธ์ุออ้ย (ตอออ้ย) ค่าแรงและค่าใชจ่้ายในการปลูกออ้ย
เริ�มแรก วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเสื�อมราคา
คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์3 ปี และแสดงเป็นส่วนหนึ�ง
ของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพและผลิตผลทางการเกษตรที�เกิดขึ�นในประเทศคาํนวณโดยใช้วิธี
อา้งอิงการคาํนวณจากสํานักงานคณะกรรมการออ้ยและนํ� าตาลทรายและสําหรับส่วนที�เกิดขึ� นใน
ต่างประเทศคาํนวณโดยใชร้าคาที�กาํหนดจากราคาขายซึ�งผูซื้�อและผูข้ายที�ร่วมตลาดเขา้ทาํรายการ      

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผล
ทางการเกษตรบนัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดเมื�อเกิดขึ�น 

ในกรณีที�ไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื�อถือ สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหัก 
ค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) อย่างไรก็ตาม เมื�อสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่าง
น่าเชื�อถือ สินทรัพยชี์วภาพตอ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายในทนัที 

4. ข้อมูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกบักระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
4.1 รายการที�ไม่เป็นตัวเงินที�มีสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับ             

งวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม มีดงันี�  
หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ซื�อที�ดินอาคารและอุปกรณ์ซึ�งยงัไมไ่ดจ่้ายชาํระในงวด 80,063  113,006 39,605  48,063 
เงินปันผลรับหกักลบกบัเงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ย -  - -  815,000 
โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยที์�ยงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 58,458  1,659 3,361  - 
โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,849  2,251 -  - 
โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นสินทรัพยที์�ยงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน -  (1,102) -  - 
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,969  4,333 5,779  - 
โอนหนี� สินไม่หมุนเวียนอื�นเป็นหนี� สินหมนุเวียนอื�น -  685 -  - 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 กรกฎาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที� 
 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 
 2560  2559  2560  2559 

เงินสด 3,382  3,214  1,901 2,070 
เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ 74,019 16,593 13,858 7,854 
เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 152,399 62,504 8,513 10,932 
เงินฝากระหวา่งทาง 27,887 - - - 

รวม 257,687 82,311  24,272 20,856 
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5. รายการกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการบญัชีที�เกิดขึ�นกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั
หรือมีกรรมการร่วมกนั ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกนัที�สําคญัระหว่างบริษทัและกบับริษทัย่อย 
กบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�  

5.1 ยอดคงเหลือที�สาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทของยอดคงเหลอื งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที� 
 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น     
บริษทัยอ่ย - - 207.76 275.67 
บริษทัร่วม - 1.30 - 1.27 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั - 0.03 - 0.03 

รวม - 1.33  207.76 276.97 
      
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�น (หมายเหตุขอ้ 7)      

บริษทัยอ่ย - - 3,829.03 2,136.23 
     
สินทรัพยห์มนุเวียนอื�น      

บริษทัยอ่ย - - 48.14 40.00 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.07 0.43  0.04 0.23 

รวม 0.07 0.43  48.18 40.23 
      
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว      
     บริษทัยอ่ย - -  2,219.88 4,266.96 
      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น      

บริษทัยอ่ย - -  3.29 0.02 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.02 -  - - 

รวม 0.02 -  3.29 0.02 
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หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทของยอดคงเหลอื งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที� 

 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 
 2560  2559  2560  2559 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น      
บริษทัยอ่ย - -  336.43 100.79 
บริษทัร่วม 0.07 3.54 - 2.38 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.38 2.58  0.21 0.23 

รวม 0.45 6.12  336.64 103.40 
      

คา่ใชจ่้ายอื�นคา้งจ่าย (รวมอยูใ่นเจา้หนี�อื�น)      
บริษทัยอ่ย - -  30.61 0.49 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั - 0.02  - - 

รวม - 0.02  30.61 0.49 
     
เงินกูย้มืระยะสั�น      
     บริษทัยอ่ย - -  392.20 476.00 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.30 6.90  5.30 6.90 
รวม 5.30 6.90  397.50 482.90 

     
หนี� สินหมุนเวียนอื�น      

บริษทัยอ่ย - -  0.25 0.02 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั - 0.02  - 0.02 

รวม - 0.02  0.25 0.04 
     
หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น - อื�นๆ     

บริษทัยอ่ย - - 0.92 0.58 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 1.19 1.32 1.19 1.30 

รวม 1.19 1.32 2.11 1.88 

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และวนัที� 31 ตุลาคม 2559 เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัย่อย เป็นเงิน
ใหกู้ย้ืมในรูปตั�วสญัญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเมื�อทวงถามและเป็นเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดรับ
ชาํระภายในหนึ�งปี คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 1.96 - 3.39 ต่อปี และร้อยละ 1.90 - 3.60 ต่อปี 
ตามลาํดบั 

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และวนัที� 31 ตุลาคม 2559 เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัย่อย เป็นเงินใหกู้ย้ืม
ครบกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2563 และคิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 3.73 ต่อปี และร้อยละ  
2.03 - 3.73 ต่อปี ตามลาํดบั 
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ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และวนัที� 31 ตุลาคม 2559 เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
เป็นเงินกูย้ืมในรูปตั�วสัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเมื�อทวงถาม คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 1.83 - 1.95 
ต่อปี และร้อยละ 1.90 - 3.60 ต่อปี ตามลาํดบั 

5.2 รายการคา้ที�สาํคญัระหว่างบริษทักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุด
วนัที� 31 กรกฎาคม มีดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดอืน  สําหรับงวดสามเดอืน 
 สิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม  สิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 
 2560  2559  2560  2559 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ      
บริษทัยอ่ย - - 748.71 846.11 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.58 0.45 - 0.06 

รวม 0.58 0.45 748.71 846.17 
     
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ     

บริษทัยอ่ย - - 702.54 468.63 
บริษทัร่วม 0.71 - 0.71 - 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.84 - 0.80 - 

รวม 1.55 -  704.05 468.63 
     
รายไดอื้�น     

บริษทัยอ่ย - - 48.86 47.00 
บริษทัร่วม 0.38 1.06 0.32 0.55 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 1.11 12.03 1.11 12.03 

รวม 1.49 13.09 50.29 59.58 
     
คา่ใชจ่้ายในการขาย     

บริษทัยอ่ย - - 0.82 0.96 
บริษทัร่วม 2.63 15.69 0.10 9.90 

รวม 2.63 15.69 0.92 10.86 
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หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดอืน  สําหรับงวดสามเดอืน 
 สิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม  สิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 
 2560  2559  2560  2559 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร     

บริษทัยอ่ย - - 0.82 0.46 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4.15 4.09 1.47 1.55 
นิติบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 2.11 2.91 1.76 2.55 

รวม 6.26 7.00 4.05 4.56 
     ตน้ทุนทางการเงิน     

บริษทัยอ่ย - - 1.21 1.41 
นิติบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.18 0.03 0.18 0.03 

รวม 0.18 0.03 1.39 1.44 
     ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 30.71 27.73 11.46 9.46 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.08 1.28 0.45 0.55 

รวม 31.79 29.01 11.91 10.01 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดเก้าเดือน  สําหรับงวดเก้าเดือน 
 สิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม  สิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 
 2560  2559  2560  2559 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ      
บริษทัยอ่ย - - 2,573.55 2,853.60 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 1.41 2.55 - 1.03 

รวม 1.41 2.55 2,573.55 2,854.63 
     ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ     

บริษทัยอ่ย - - 2,401.34 1,544.22 
บริษทัร่วม 11.56 8.24 11.56 8.24 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 1.44 0.41 1.33 0.41 

รวม 13.00 8.65  2,414.23 1,552.87 
     รายไดอื้�น     

บริษทัยอ่ย - - 147.12 144.33 
บริษทัร่วม 0.99 2.09 0.32 0.65 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 3.34 14.20 3.34 14.19 

รวม 4.33 16.29 150.78 159.17 
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หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดเก้าเดือน  สําหรับงวดเก้าเดือน 
 สิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม  สิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 

 2560  2559  2560  2559 
คา่ใชจ่้ายในการขาย     

บริษทัยอ่ย - - 1.98 3.54 
บริษทัร่วม 12.41 36.58 0.18 17.74 

รวม 12.41 36.58 2.16 21.28 
     คา่ใชจ่้ายในการบริหาร     

บริษทัยอ่ย - - 2.46 0.94 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 12.24 11.43 4.64 4.23 
นิติบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 7.80 8.68 6.81 7.63 

รวม 20.04 20.11 13.91 12.80 
      ตน้ทุนทางการเงิน     

บริษทัยอ่ย - - 4.42 10.90 
นิติบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.30 0.10 0.30 0.10 

รวม 0.30 0.10 4.72 11.00 
     ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 115.16 112.50 40.18 38.61 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3.24 3.83 1.36 1.64 

รวม 118.40 116.33 41.54 40.25 

นโยบายการกาํหนดราคาระหวา่งกนั 
- การซื�อ-ขายนํ� าตาลทรายดิบระหว่างกนัในกลุ่มบริษทั กาํหนดราคาจากราคาตลาดโลกที�ทาํ

การซื�อขาย 

- กรณีสญัญาซื�อขายนํ�าตาลทรายที�จดัทาํในนามของกลุ่มบริษทั ซึ� งไดจ้ดัสรรปริมาณการขายใน
แต่ละบริษทัแลว้ หากบริษทัใดในกลุ่มมีนํ� าตาลทรายไม่พอขาย จะซื�อสินคา้จากบริษทัในกลุ่ม
ดว้ยราคาเดียวกนักบัสญัญาซื�อขายนํ�าตาลทรายดงักล่าว 

- สินคา้อื�นๆ (นอกเหนือจากนํ�าตาลทราย) ที�ซื�อ-ขายระหว่างกนัใชร้าคาตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั
ซึ� งสูงกวา่ราคาทุน 

- ราคาซื�อ-ขายสินทรัพยก์บักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นไปตามราคาที�ตกลงร่วมกนั ซึ�งสูงกวา่ราคาทุน 

- รายไดจ้ากการขายวสัดุสิ�นเปลืองเป็นไปตามราคาที�ตกลงร่วมกนั ซึ�งสูงกวา่ราคาทุน 
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- รายได้จากการให้เช่าที�ดินแก่บริษทัย่อยแห่งหนึ� งเป็นไปตามสัญญาเช่า ซึ� งมีอายุ 30 ปี นับแต่วนัที�                     

25 มกราคม 2548 ถึงวนัที� 24 มกราคม 2578 อตัราค่าเช่าปีละ 0.11 ลา้นบาท และเพิ�มขึ�นร้อยละ 10 
ทุก  ๆ3 ปี เมื�อครบกาํหนดสัญญา กรรมสิทธิ� ในบรรดาสิ�งปลูกสร้างทั�งหมดที�ไดก่้อสร้างในที�ดินที�เช่า               
จะตกเป็นของบริษทั 

- รายไดจ้ากการให้เช่าที�ดิน สิ�งปลูกสร้างและเครื�องจกัรมีอายุสัญญาเช่า 1 - 3 ปี ซึ� งเป็นไปตามราคาที�
ตกลงร่วมกนั 

- รายไดค่้าบริการ รายไดอื้�น และค่าใชจ่้ายระหว่างกนั เป็นไปตามราคาปกติที�คิดกบัลกูคา้ทั�วไป 

- ค่าฝากสินคา้คิดตามปริมาณสินคา้และระยะเวลาการฝากซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด 

- ค่าใชจ่้ายที�จ่ายแทนกนัจะเรียกเกบ็ตามที�จ่ายจริง 

5.3 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั นอกเหนือจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 
รายชื�อบริษัท ลกัษณะความสัมพนัธ์ เกี�ยวข้องโดย 

 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จาํกดั  กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั ราชาเซรามิค จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั เค.เค.วูด้ อินดสัตรี จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั อมาโก ้จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั ราชาชูรส จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์ นิติบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั เจา้ของร่วมในอาคารชุด 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัขา้งตน้ทั�งหมดเป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย 

นอกจากนั�นมีบริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั ซึ� งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของกลุ่มบริษทั
แต่เป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยมีกรรมการของบริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั บางท่านเป็น
กรรมการในบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ�ง จํากัด ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษัท     
นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เค.เค.วูด้ อินดัสตรี จํากัด และบริษัท อมาโก้ จํากัด ซึ� งเป็นบริษัทที�เกี�ยวข้องกันได้มีการ
ดาํเนินการจดเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในไตรมาส 1 ปี 2560 
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6. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น  

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี� อื�น ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วันที� 
 31 กรกฎาคม   31 ตุลาคม   31 กรกฎาคม   31 ตุลาคม  
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนี�การคา้  1,233,580 943,453  842,678  765,798 
ลูกหนี�ชาวไร่  469,673 309,238  199,161  130,431 
ลูกหนี� อื�น 23,966 15,689  20,106  12,123 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 54,941 37,652  22,132  17,232 
เงินทดรองจ่าย 23,343 16,574  19,206  4,767 
ลูกหนี�กรมสรรพากร 23,243 -    20,219  - 
รายไดค้า้งรับ 80,533 84,670  59,186  49,763 

รวมลกูหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น  1,909,279  1,407,276  1,182,688  980,114 

6.1 ลกูหนี�การคา้ ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วันที� 
 31 กรกฎาคม   31 ตุลาคม   31 กรกฎาคม   31 ตุลาคม  
 2560  2559  2560  2559 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 2  197,669  266,621 
กิจการอื�น 1,235,461 945,255  645,009  499,177 
รวม 1,235,461 945,257  842,678  765,798 
หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (1,881) (1,804)  -  - 

รวมลกูหนี�การคา้  1,233,580 943,453  842,678  765,798 

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี�การคา้ มีดงันี�  

6.1.1 ลกูหนี�การคา้-กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที� 
 31 กรกฎาคม   31 ตุลาคม   31 กรกฎาคม   31 ตุลาคม  
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนี�การคา้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 2 178,914 239,955 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - 18,755  26,666 

รวม - 2  197,669  266,621 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื�อแก่ลูกคา้ ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัของบริษทัและ
บริษทัย่อยมีระยะเวลาตั�งแต่ 7 วนั ถึง 90 วนั 
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6.1.2 ลกูหนี�การคา้-กิจการอื�น 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที� 
 31 กรกฎาคม   31 ตุลาคม   31 กรกฎาคม   31 ตุลาคม  
 2560  2559  2560  2559 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ� าตาลทรายและกากนํ�าตาล     
ลูกหนี�การคา้ในประเทศ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 193,763  181,966  70,573 58,378 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 57,884  59,742  30,792 21,541 

รวม 251,647  241,708  101,365 79,919 
       ลูกหนี�การคา้ต่างประเทศ       
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 494,669  442,321  418,457 417,908 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 267,114  1,350  125,187  1,350 

รวม 761,783  443,671  543,644 419,258 
รวมธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ�าตาลทราย 
 และกากนํ�าตาล 1,013,430 

 
685,379 

 
645,009 

 
499,177 

       ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอลแ์ละไฟฟ้า       
ลูกหนี�การคา้ในประเทศ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 151,962 187,547 - - 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 57,533  61,813  -  - 

รวมธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอลแ์ละไฟฟ้า 209,495  249,360  -  - 
       ธุรกิจอื�น       

ลูกหนี�การคา้ในประเทศ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,167  3,279  -  - 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 3,060  678  -  - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 444  -  -  - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือน 6,865  6,559  -  - 

รวมธุรกิจอื�น 12,536  10,516  -  - 
รวมทั�งสิ�น 1,235,461  945,255  645,009  499,177 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (1,881) (1,804)  -  - 
รวมลกูหนี�การคา้ - กิจการอื�น 1,233,580  943,451  645,009  499,177 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื�อแก่ลกูคา้ของบริษทัและบริษทัย่อยมีระยะเวลาตั�งแต่ 5 วนั ถึง 
90 วนั 
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6.2 ลกูหนี�ชาวไร่ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที� 
 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนี� ค่าออ้ย    
ฤดูการผลิตกอ่นปี 2556/2557 57,314  73,756  11,282  13,080 
ฤดูการผลิตปี 2556/2557 40,133  40,946  6,283  6,844 
ฤดูการผลิตปี 2557/2558 51,661  54,698  12,922  13,088 
ฤดูการผลิตปี 2558/2559 59,708  79,180  15,389  22,345 
ฤดูการผลิตปี 2559/2560 119,674  -  23,898  - 

รวมลกูหนี�คา่ออ้ย 328,490  248,580  69,774  55,357 
เงินทดรองจ่าย     

ฤดูการผลิตปี 2559/2560  -  95,891  -  93,021 
ฤดูการผลิตปี 2560/2561 170,677  -  143,877  - 

รวมเงินทดรองจ่ายคา่ออ้ย 170,677  95,891  143,877  93,021 
ลูกหนี� ค่านํ�ามนั คา่ปุ๋ ยและบริการอื�น 9,687  8,607  9,443  8,418 

รวม 508,854  353,078  223,094  156,796 
หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (39,181)  (43,840)  (23,933)  (26,365) 

รวมลกูหนี�ชาวไร่  469,673  309,238  199,161  130,431 

ลกูหนี� ค่าออ้ยเป็นลกูหนี�ชาวไร่ที�ยงัคา้งส่งค่าออ้ยตามสญัญา ซึ�งส่วนใหญ่จะมีหลกัทรัพยค์ํ�าประกนั 

7. เงนิให้กู้ยืมระยะสั�น 
เงินให้กูย้ืมระยะสั�นประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วันที� 
 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 
 2560  2559  2560  2559 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแกบ่ริษทัยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั       
(ดูหมายเหตุขอ้ 5.1) - - 1,829,032  2,136,233 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแกกิ่จการอื�น  169,139 - 169,139  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแกช่าวไร่ 937,094 965,448 399,663  247,908 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยที�ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึ�งปี      

(ดูหมายเหตุขอ้ 5.1) - - 2,000,000  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอื�นที�ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึ�งปี 41,983 41,333 41,983  41,333 
ลูกหนี� เงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ยที�ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึ�งปี 179,583 266,316 45,317  58,532 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั�น 1,327,799  1,273,097  4,485,134  2,484,006 
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เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่กิจการอื�น ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เป็นการให้กูย้ืมในรูปตั�วสัญญาใชเ้งินอายุไม่เกิน 90 วนั อตัราดอกเบี�ย MLR - 1.50% ต่อปี โดย
ชาํระดอกเบี�ยเป็นรายเดือน คํ�าประกนัโดยกรรมการของบริษทัดงักล่าว 

เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่ชาวไร่ ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และวนัที� 31 ตุลาคม 2559 ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นการใหกู้ย้ืมในรูปการรับซื�อลดเช็คสาํหรับเช็คลงวนัที�ล่วงหนา้ที�บริษทั                   
และบริษทัย่อยออกให้แก่ชาวไร่ในการรับซื�อออ้ย โดยชาวไร่นํามาขายลดให้กับบริษทัและบริษทัย่อย                           
ซึ�งมีการคิดดอกเบี�ยในอตัราอา้งอิงกบัอตัราดอกเบี�ยเงินกูข้องธนาคารพาณิชยโ์ดยเฉลี�ย 

8. สินทรัพย์ชีวภาพ 
รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยชี์วภาพ สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวด  250,734  11,502 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุติธรรม 4,425  3,391 
เพิ�มขึ�นเนื�องจากการปลกูในระหวา่งงวด 131,473  10,692 
ลดลงเนื�องจากการเกบ็เกี�ยวในระหวา่งงวด (205,218)  (14,893) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (10,656)  - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด  170,758  10,692 

การประมาณการมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพคาํนวณโดยใชว้ิธีอา้งอิงจากราคามูลค่ายุติธรรม
หกัตน้ทุนในการขาย การประเมินมลูค่ายุติธรรมดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการ
บางประการเกี�ยวกบัราคาออ้ยขั�นสุดทา้ยสําหรับฤดูกาลปัจจุบนั ระดบัความหวาน และปริมาณออ้ย   
(ดูหมายเหตุขอ้ 14)  การวดัมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวจดัเป็นลาํดบัชั�นที� 3 
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9. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม 
หน่วย : พนับาท 

ชื�อบริษทั ทุนที� สัดส่วนการลงทุน ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2560  ณ วันที� 31 ตุลาคม 2559 
 ชําระแล้ว ร้อยละ ร้อยละ เงินลงทุน  เงินปันผล เงินลงทุน  เงินปันผล 
 2560 2559 2560 2559 วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  สําหรับงวด วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  สําหรับปี 
        2560     2559 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  433,229  5,478 90,267  340,157  4,227 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061 - 2,061  2,061 - 
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั* 500,000 500,000 0.62 0.62 3,089  3,089 - 3,089  3,089 - 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)* 342,260 342,051 0.06 0.07 313  260 16 313  276 37 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509 - 509  509 - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จาํกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508 - 40,508  40,508 - 

รวม     136,747  479,656  5,494 136,747  386,600  4,264 

* บริษทัร่วมโดยพิจารณาจากการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัของบริษทัตอ่บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งนี�   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน่วย : พนับาท 
ชื�อบริษทั   เงินลงทุนวิธรีาคาทุน  เงินปันผล 

 ทุนที�ชําระแล้ว สัดส่วนการลงทุน ณ วันที�  ณ วันที�  สําหรับงวดสิ�นสุด สําหรับปีสิ�นสุด 
 2560 2559 ร้อยละ ร้อยละ 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  วันที� 31 กรกฎาคม วันที� 31 ตุลาคม 
   2560 2559 2560  2559  2560  2559 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  90,267 5,478 4,227 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061 - - 
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั* 500,000 500,000 0.62 0.62 3,089  3,089 - - 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)* 342,260 342,051 0.06 0.07 313  313 16 37 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509 - - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จาํกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508 - - 

รวม     136,747  136,747 5,494 4,264 

* บริษทัร่วมโดยพิจารณาจากการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัของบริษทัตอ่บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งนี�   
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยประกอบดว้ย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หน่วย : พนับาท 

ชื�อบริษทั   เงินลงทุนวิธรีาคาทุน  เงินปันผล 
 ทุนที�ชําระแล้ว สัดส่วนการลงทุน ณ วันที�  ณ วันที�  สําหรับงวดสิ�นสุด สําหรับปีสิ�นสุด 
 2560 2559 ร้อยละ ร้อยละ 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  วันที� 31 กรกฎาคม วันที� 31 ตุลาคม 
   2560 2559 2560  2559  2560  2559 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 1,000,000 1,000,000 95.78 95.78 834,394  834,394 -  - 
บริษทั นํ� าตาลท่ามะกา จาํกดั 600,000 600,000 90.21 90.21 523,337  523,337 - - 
บริษทั นํ� าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั 500,000 500,000 98.61 98.61 569,284  569,284 - - 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จาํกดั 480,000 480,000 100.00 100.00 479,119  479,119 - - 
บริษทั โรงไฟฟ้านํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั 800,000 800,000 100.00 100.00 799,972  799,972 - - 
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน) 610,000 610,000 100.00 100.00 609,986  609,986 - 304,993 
บริษทั เคเอสแอล. อะโกรแอนด ์เทรดดิ�ง จาํกดั 300,000 300,000 100.00 100.00 300,000  300,000 - - 
บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั 250 250 100.00 100.00 250  250 - - 
บริษทั นํ� าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั 684,757 684,757 98.49 98.49 674,178  674,178 - - 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.* 1,167,660 1,167,660 80.00 80.00 932,589 932,589 - - 
Wynn In Trading Co., Ltd. 487,497 487,497 100.00 100.00 487,497  487,497 - - 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จาํกดั 840,000 840,000 40.77 40.77 319,134  319,134 - - 
บริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต เทรดดิ�ง จาํกดั 20,000 20,000 33.88 33.88 6,775  6,775 - 3,049 
บริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั 208,000 - 100.00 - 208,000  - - - 
     รวม     6,744,515  6,536,515 - 308,042 
หกั  คา่เผื�อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     (750,419)  (750,419)  - - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      5,994,096 5,786,096 - 308,042 

* เป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ� งรวมถึง Koh Kong Plantation Company Limited ซึ� งบริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 80     
โดย Koh Kong Plantation Company Limited มีขอ้กาํหนดใหเ้ลิกกิจการหากมีผลขาดทุนเกินกวา่ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และไมส่ามารถแกไ้ข การขาดทุนดงักล่าว ไดภ้ายใน 1 ปี  

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัย่อยสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดยกมาตน้งวด 5,786,096 
ลงทุนเพิ�ม  

บริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั 208,000 
ยอดคงเหลือปลายงวด 5,994,096 
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เมื�อวนัที� 19 กรกฎาคม 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 6/2559-2560 มีมติดงันี�  
-  อนุมตัิการจดัตั�งบริษทัย่อยของบริษทั คือ บริษทั เคเอสแอลจีไอ จํากดั โดยมีทุนจดทะเบียน 

832.00 ลา้นบาท (จาํนวนหุ้น 83.20 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) และใหบ้ริษทัย่อยดงักล่าว
เรียกชาํระค่าหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย  

-   อนุมตัิใหบ้ริษทัขายหุ ้นของบริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั �น จํากดั (มหาชน) จํานวน 
609,985,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที�ออกและชาํระทั�งหมดของบริษทั เคเอสแอล กรีน 
อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)) ใหก้บับริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั  

- อนุมติัการควบรวมกิจการ (Amalgamation) ระหว่างบริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั กบับริษทั บีบีพี 
โฮลดิ�ง จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทัและ
บริษทั บีบีพี โฮลดิ�ง จาํกดั จะถือหุน้ในบริษทัใหม่ที�จะเกิดจากการควบรวมกิจการเท่ากบัร้อยละ 
40 และร้อยละ 60 ตามลาํดบั 

เมื�อวนัที� 19 กรกฎาคม 2560 บริษทัไดล้งนามในสัญญาควบรวมกิจการกบับริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั�น 
จาํกดั (มหาชน) เพื�อจะควบรวมกิจการระหว่างบริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั กบับริษทั บีบีพี โฮลดิ�ง 
จาํกดั ซึ� งการควบรวมกิจการดงักล่าวคาดว่าจะดาํเนินการแลว้เสร็จภายในปี 2560 

เมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม 2560 บริษทัไดช้าํระเงินค่าหุ้นจาํนวน 208.00 ลา้นบาทให้กบับริษทั เคเอสแอลจีไอ 
จาํกดั (บริษทัย่อย) สาํหรับร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยดงักล่าวซึ�งมีการเรียกชาํระ 
บริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม 
2560 และค่าหุน้ส่วนที�เหลือทั�งหมดไดมี้การเรียกชาํระและรับชาํระแลว้ในเดือนสิงหาคม 2560  

ในเดือนกรกฎาคม 2560  บริษทัไดรั้บชาํระเงินล่วงหนา้ค่าหุน้จาํนวน 207.93  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 25 
ของราคาขายที�ตกลงกนัของหุ้นของบริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน) (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 
และจาํนวนที�เหลือจะไดรั้บภายในไตรมาส 4 ปี 2560 

11. เงนิลงทุนระยะยาวอื�น 
เงินลงทุนระยะยาวอื�น ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 อตัราของการถอืหุ้น     
 ทั�งทางตรงและทางอ้อม  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที� 
 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 ร้อยละ ร้อยละ  
  เงินลงทุนทั�วไป    

-  บริษทั ออ้ยและนํ�าตาลไทย จาํกดั 3.93 3.93 787 787 323 323 
-  บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จาํกดั 7.36 7.36 8 8 2 2 
-  บริษทั มดัแมน จาํกดั - 9.46 - 350,000 - 350,000 
- กองทุนเปิด ทิสโก ้ESG เพื�อสงัคม  20,000 20,000 20,000 20,000 

รวม  20,795 370,795 20,325 370,325 
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หน่วย : พนับาท 

 อตัราของการถอืหุ้น     
 ทั�งทางตรงและทางอ้อม  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที� 
 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 ร้อยละ ร้อยละ  

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย      
-  บริษทั มดัแมน จาํกดั (มหาชน) 7.46 - 350,000 - 350,000 - 

กาํไรจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน  82,952 - 82,952 - 
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม  (44,082) - (44,082) - 

สุทธิ  388,870 - 388,870 - 
ตราสารหนี�ที�จะถือจนครบกาํหนด - พนัธบตัรรัฐบาล  6,749 2,724 - - 
หกั คา่ตดัจาํหน่ายสะสม  (64) (22) - - 
 ส่วนที�จะถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี   - (2,702) - - 

สุทธิ  6,685 - - - 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื�น   416,350 370,795 409,195 370,325 

ในระหวา่งงวดไตรมาส 2 ปี 2560 เงินลงทุนในบริษทั มดัแมน จาํกดั ไดมี้การโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน
จากเงินลงทุนทั�วไปเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายเนื�องจากบริษทั มดัแมน จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การ
จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเริ� มมีการซื�อขายครั� งแรก เมื�อวนัที� 11 เมษายน 2560 
โดยบริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 82.95 ลา้นบาท  

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื�อขาย เป็นราคาเสนอซื�อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ�งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 1 

12. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 
รายการเคลื�อนไหวของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนซึ�งประกอบดว้ยที�ดิน ส่วนปรับปรุงที�ดิน และอาคาร 
และโกดงั ซึ�งบนัทึกดว้ยมลูค่ายุติธรรม สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวด 4,496,184 1,499,684  
จดัประเภท/ปรับปรุง (4,849) -  
ซื�อเพิ�ม 2,756 36  
จาํหน่าย (301) -  
ราคาตามบญัชีปลายงวด 4,493,790 1,499,720  
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สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์
เพื�อการลงทุน ซึ� งรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในงบการเงินรวมจาํนวน 151.52 ลา้นบาท และ 145.51 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 38.40 ลา้นบาท และ 35.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหนึ� งที�ได้รับ 
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใช้วิธีคิดรายได้
ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) และวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Approach) ซึ� งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3  

13. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเคลื�อนไหวของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ราคาตามบญัชีตน้งวด - ตามที�รายงานไวเ้ดิม 26,029,479  7,937,194 
ปรับปรุงใหม่ - เพิ�มขึ�นจากรายการพืชเพื�อการใหผ้ลิตผล 156,510  10,485 
ราคาตามบญัชีตน้งวด - หลงัรายการปรับปรุง 26,185,989  7,947,679 
จดัประเภท/ปรับปรุง (76,595)  (16,142) 
ซื�อสินทรัพย ์(รวมงานระหว่างก่อสร้างและพืชเพื�อการใหผ้ลิตผล) 2,228,465  1,074,567 
โอนเขา้ - ราคาทุน 535,749  138,792 
โอนออก - ราคาทุน (535,749)  (138,792) 
ราคาทุนของสินทรัพยที์�จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (88,798)  (6,216) 
ค่าเสื�อมราคาสะสม - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย 51,613  4,779 
ค่าเสื�อมราคา (1,017,512)  (311,765) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (105,856)  - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด  27,177,306  8,692,902 

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และวนัที� 31 ตุลาคม 2559 อาคารและสิ�งปลูกสร้าง และอาคารระหว่างก่อสร้าง
ของบริษทัย่อยสองแห่งในต่างประเทศ ซึ�งมีราคาตามบญัชีในงบการเงินรวม จาํนวน 448.38 ลา้นบาท 
และ 487.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตั�งอยู่บนที�ดินสัมปทานซึ�งเมื�อครบกาํหนดสญัญากรรมสิทธิ� จะตกเป็น
ของผูใ้หเ้ช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 24.7.3) 
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ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และวนัที� 31 ตุลาคม 2559 สินทรัพยร์าคาทุนในงบการเงินรวม จาํนวน 
4,544.09  ลา้นบาท และ 4,013.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 2,495.30 ลา้นบาท 
และ 2,260.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดต้ดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้ทั�งจาํนวนแต่ยงัคงใชง้านอยู ่

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และ วนัที� 31 ตุลาคม 2559 ที�ดินบนัทึกดว้ยราคาที�ตีใหม่มีมูลค่าสุทธิใน
งบการเงินรวมจาํนวน 3,263.28 ลา้นบาท และ 3,160.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการ
จาํนวน 1,402.33 ลา้นบาท และ 1,360.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นมูลค่ายุติธรรมของที�ดินซึ�งมีการประเมิน
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหนึ�งที�ไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ� งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3 
และมูลค่าสุทธิตามบญัชีโดยวิธีราคาทุน ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และ วนัที� 31 ตุลาคม 2559 ใน
งบการเงินรวมมีจาํนวน 953.29 ลา้นบาท และ 850.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มีจาํนวน 449.37 ลา้นบาท และ 407.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

14. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที� 
 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 
 2560  2559  2560  2559 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 216 2,325  114,692  87,341 
เจา้หนี�การคา้ - อื�นๆ       

- เจา้หนี� ค่าออ้ย 93,463 724,238  6,538  230,566 
- เจา้หนี�การคา้อื�น 72,654 61,470  5,209  21,687 

เงินรับล่วงหนา้คา่สินคา้ 106,750 20,442  67,726  13,714 
เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ (ดูหมายเหตุขอ้ 10) - -  207,929  - 
คา่ธรรมเนียมนาํส่งสาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ� าตาลทรายคา้งจ่าย 34,150 38,842  19,205  5,456 
คา่รักษาเสถียรภาพคา้งจ่ายสาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ�าตาลทราย 43,960 -  23,370  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื�น 195,944 178,212  169,309  109,894 
เจา้หนี�คา่ซื�อสินทรัพย ์ 175,312 242,030  42,377  45,541 
เจา้หนี� อื�น 433,403 444,051  389,380  391,567 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 1,155,852 1,711,610  1,045,735  905,766 
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ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 เจ้าหนี� ค่าออ้ยมาจากการรับซื�ออ้อยของบริษทัและบริษทัย่อยสามแห่ง
สําหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั�นต้นของฤดูการผลิตปี 2559/2560 ตาม
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ�าตาลทรายที�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวนัที� 17 เมษายน 
2560 เท่ากบั 1,050.00 บาทต่อตนัออ้ย ณ ระดบัความหวานที� 10 ซี.ซี.เอส. และกาํหนดให้อตัราขึ�น/ลงของ
ราคาออ้ยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากบั 63.00 บาทต่อตนัออ้ย และจนถึงวนัที�กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั
ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินนี�  สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ�าตาลทรายยงัไม่ไดป้ระกาศราคาออ้ย
ขั�นสุดทา้ยสําหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 บริษทัและบริษทัย่อยจึงบนัทึกประมาณการค่าใชจ่้ายการผลิต
คา้งจ่ายในส่วนค่าออ้ยตามหมายเหตุขอ้ 15 และคาํนวณตน้ทุนขายและสินคา้คงเหลือ สาํหรับงวดเกา้เดือน
สิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 จากการประมาณการขึ�นโดยผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย โดยอา้งอิง
วิธีการคาํนวณจากสาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ� าตาลทรายในราคา 1,277.56 - 1,373.52 บาทต่อตนัออ้ย 
ณ ระดบัความหวานเฉลี�ยที� 11.06 - 12.81 ซี.ซี.เอส. 

15. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตค้างจ่าย 
ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยสามแห่ง บนัทึกประมาณการค่าใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่าย 
โดยคาํนวณจากประมาณการตน้ทุนการผลิตทั�งฤดูการผลิต เพื�อใชใ้นการประมาณการตน้ทุนการผลิต
ต่อหน่วย ซึ�งคาํนวณจากประมาณการค่าออ้ย ค่าแรงงานทางตรงและค่าใชจ่้ายในการผลิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
หารดว้ยประมาณการปริมาณการผลิตที�คาดว่าจะผลิตในแต่ละฤดูการผลิต โดยการประมาณการค่าออ้ย
จะประมาณตามราคาตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 และปริมาณออ้ยที�เขา้หีบในแต่ละฤดูการผลิต 
ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตประมาณการโดยผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย 
ซึ� งพิจารณาจากขอ้มลูในอดีตตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายที�จะเกิดในแต่ละรายการและกาํลงัการผลิตในแต่ละ
ฤดูการผลิตโดยผลต่างระหว่างประมาณการตน้ทุนการผลิตของหน่วยสินคา้ที�ผลิตไดก้บัตน้ทุนการผลิต
ที�เกิดขึ�นจริงแลว้ในแต่ละรอบระยะเวลาการรายงาน จะแสดงรายการเป็น “ประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการผลิตคา้งจ่าย” ซึ�งจะลดลงตามตน้ทุนการผลิตที�เกิดขึ�นจริงที�เพิ�มขึ�นและจะหมดไปเมื�อสิ�นฤดกูารผลิต   

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยจะมี
การประเมินทบทวนอย่างต่อเนื�องซึ� งอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอื�นๆ ซึ�งรวมถึง
การคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั�น 
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16. หุ้นกู้ระยะยาว 

หุน้กูร้ะยะยาว มีรายละเอียดดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที� 31 กรกฎาคม ณ วนัที� 31 ตุลาคม 
 2560 2559 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 9,492,755 9,993,070 
หกั  ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (1,999,293) (2,999,307) 
สุทธิ 7,493,462 6,993,763 

การเปลี�ยนแปลงของหุน้กูร้ะยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 มีดงัต่อไปนี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวด 9,993,070 
กูเ้พิ�มระหวา่งงวด 2,500,000 
ไถ่ถอนระหวา่งงวด (3,000,000) 
ตดัจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูส้าํหรับงวด (315) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 9,492,755 

ขอ้ปฏิบติัอื�นที�สาํคญัตามขอ้กาํหนดในการออกหุ้นกู ้มีดงันี�  

- บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินที�มีดอกเบี� ยต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตามงบการเงินรวม ณ วนัที� 
31 ตุลาคมของทุกปีไม่เกินกวา่ 2 : 1 ตลอดอายุของหุ้นกู ้

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2559 อตัราส่วนหนี�สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 1.13 : 1.00 

- บริษทัตอ้งจดัลาํดบัความน่าเชื�อถือของหุ้นกูต้ลอดอายุของหุ้นกู ้กรณีที�อนัดบัความน่าเชื�อถือ
ของหุน้กูอ้ยู่ต ํ�ากว่าอนัดบัความน่าเชื�อถือของบริษทั ณ ขณะนั�น บริษทัตอ้งดาํเนินการจดัหาทรัพยสิ์น
ไปเป็นหลกัประกนัให้กบัผูถื้อหุ้นกูห้รือดาํเนินการใดๆ เพื�อแกไ้ขอนัดบัความน่าเชื�อถือของหุ้นกู้
ใหอ้ยูใ่นอนัดบัเดียวกนัหรือดีกว่าอนัดบัความน่าเชื�อถือของบริษทั  

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 อนัดบัความน่าเชื�อถือของหุน้กูไ้มต่ํ�ากวา่อนัดบัความน่าเชื�อถือของบริษทั 
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17. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาว สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 มีดงัต่อไปนี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวด 5,067,466 3,409,666 
จ่ายคืนเงินกูร้ะหว่างงวด (1,411,633) (905,833) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 3,655,833 2,503,833 
หกั ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (1,853,833) (1,153,833) 

เงินกูย้ืมระยะยาว  1,802,000 1,350,000 

อตัราดอกเบี�ยของเงินกูย้ืมระยะยาว มีรายละเอียดดงันี�  

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที�   ณ วันที�   ณ วันที�   ณ วันที�  
 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

เงินกูย้มื - สกุลบาท 2.00 - 4.25  2.00 - 4.25  2.00 - 3.80  2.00 - 3.86 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูยื้มระยะยาวมีดงันี�  

     หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที�   ณ วันที�   ณ วันที�   ณ วันที�  
 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 
 2560  2559  2560  2559 

ภายใน 1 ปี 1,853,833  2,011,633  1,153,833  1,205,833 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,802,000  3,055,833  1,350,000  2,203,833 
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 วงเงิน ยอดคงเหลือ อัตราดอกเบี�ย การชําระ การชําระ เริ�มชําระ ครบกําหนดชําระ 
  ณ วันที�  ณ วนัที�  คืนเงินต้น คืนดอกเบี�ย   
  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม      
  2560  2559      
  พันบาท  พันบาท      

เฉพาะบริษทั         
1. 2,500 ลา้นบาท 550,000 850,000 AMLR-อตัราคงที� ทุก 6 เดือน รายเดือน พฤษภาคม 2556 มีนาคม 2562 
2. 1,500 ลา้นบาท 750,000 1,050,000 AMLR-อตัราคงที� ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน พฤษภาคม 2558 พฤศจิกายน 2562 
3. 1,000 ลา้นบาท 700,000 900,000 AMLR-อตัราคงที� ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มิถุนายน 2559 ธนัวาคม 2563 
4. 1,000 ลา้นบาท 500,000 600,000 AMLR-อตัราคงที� ทุก 6 เดือน รายเดือน เมษายน 2558 ตุลาคม 2562 
5. 11.30 ลา้นบาท - 2,000 อตัราคงที� รายปี รายเดือน มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2560 
6. 23 ลา้นบาท 3,833 7,666 อตัราคงที� รายปี รายปี มิถุนายน 2556 มิถุนายน 2562 

 รวม 2,503,833 3,409,666      
บริษทัยอ่ย        

7. 800 ลา้นบาท 100,000 200,000 AMLR-อตัราคงที� ทุก 6 เดือน รายเดือน กุมภาพนัธ์ 2557 กุมภาพนัธ์ 2562 
8. 1,000 ลา้นบาท 500,000 600,000 อตัราคงที� ทุก 6 เดือน รายเดือน เมษายน 2558 ตุลาคม 2562 
9. 1,000 ลา้นบาท 200,000 400,000 AMLR-อตัราคงที� ทุก 6 เดือน รายเดือน มีนาคม 2555 มิถุนายน 2561 

10. 1,000 ลา้นบาท 352,000 452,000 AMLR-อตัราคงที� ทุก 6 เดือน รายเดือน สิงหาคม 2557 กุมภาพนัธ์ 2562 
11. 33.90 ลา้นบาท - 5,800 อตัราคงที� รายปี รายปี มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2560 

 รวม 1,152,000 1,657,800      
 รวมทั�งหมด 3,655,833 5,067,466     

* AMLR คือ อตัราดอกเบี�ย MLR เฉลี�ยของสถาบนัการเงินในประเทศไทยขนาดใหญ่ 4 แห่ง 

เงินกูย้ืมส่วนใหญ่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และ
วนัที� 31 ตุลาคม 2559 คํ�าประกนัโดยบริษทัและบริษทัย่อย โดยบริษทัย่อยไดท้าํประกนัภยัสิ�งปลูกสร้าง 
และเครื�องจกัรบางส่วน โดยยกประโยชน์ให้ธนาคารผูใ้หกู้ ้ยกเวน้วงเงินที� 5 ที� 6 และที� 11 ซึ� งเป็นเงินกูย้ืม
เพื�อซื�ออุปกรณ์ในการเกษตร มีกรรมการบริหารของบริษทั และเชค็ของบริษทัคํ�าประกนั 

ทั�งนี�  บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการ โดยบริษทัและบริษทัย่อยตอ้ง
ดาํรงอตัราส่วนหนี� สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น และบริษทัย่อยตอ้งดาํรงสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษทัในบริษทัย่อย การดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�  ขอ้จาํกดัในการก่อหนี� ระยะยาว
เพิ�มเติม การเพิ�มทุนจดทะเบียนและขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย เป็นตน้ ซึ�ง ณ วนัที� 
31 กรกฎาคม 2560 และวนัที� 31 ตุลาคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยสามารถดาํรงสดัส่วนต่างๆ ตามที�ระบุ
ในสญัญาดงักล่าว 
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18. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีและหนี�สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

18.1 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่” 
 2560  2559  2560  2559 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั     
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 159,598 97,351  (3,713) - 

     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
กบัผลตา่งชั�วคราวที�เกิดขึ�น 17,683 (34,312)  (1,349) (15,223) 

รวม 177,281 63,039  (5,062) (15,223) 

การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้สาํหรับงวดเกา้เดือน
สิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่”  
 2560  2559  2560  2559 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้      

- ส่วนที�ไดรั้บการส่งเสริมยกเวน้ภาษีเงินได ้ 427,647  244,954  - - 
- ส่วนที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริม 912,213  436,348  8,518  (74,669) 

รวมกาํไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 1,339,860  681,302  8,518  (74,669) 
อตัราภาษีตามกฎหมาย (ร้อยละ)  20  20  20 20 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       

- ส่วนที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริม 182,443  87,270  1,704 - 
รวมภาษีเงินได ้ 182,443  87,270  1,704 - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับคา่ใชจ่้ายที�ไม่สามารถ 
หกัเป็นคา่ใชจ่้ายในทางภาษีและรายไดท้ี�ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี (37,737) 

  
22,689 

 
(1,704) 

 
- 

 144,706  109,959  - - 
รายไดภ้าษีเงินไดปี้ก่อน 14,892  (12,608)  (3,713) - 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,683  (34,312)  (1,349) (15,223) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 177,281  63,039  (5,062) (15,223) 
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18.2 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที� 
 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 
 2560  2559  2560  2559 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธ ิ     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 614 587 - - 
ขาดทุนสะสมยกไป 3,180 2,243 - - 
คา่เผื�อการลดมูลค่าของสินคา้ 50 - - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 3,844  2,830  -  - 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นในระหว่างงวดเกา้เดือนสิ�นสุด
วนัที� 31 กรกฎาคม มีดงันี�  
2560 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที� 

1 พฤศจิกายน  
2559 

รายการที�รับรู้ 
ในกาํไร 
ขาดทุน 

 
รายการที�รับรู้ 

ในกาํไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื�น 

 ณ วนัที� 
31 กรกฎาคม 

2560 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 587  27  -  614 
ขาดทุนสะสมยกไป 2,243  937  -  3,180 
คา่เผื�อการลดมูลค่าของสินคา้ -  50  -  50 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 2,830  1,014  -  3,844 
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2559 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 “ปรับปรุงใหม่”     “ปรับปรุงใหม่” 
 ณ วนัที� 

1 พฤศจิกายน  
2558 

รายการที�รับรู้ 
ในกาํไร 
ขาดทุน 

 
รายการที�รับรู้ 

ในกาํไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื�น 

 ณ วนัที� 
31 กรกฎาคม 

2559 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,281  7,964  -  9,245 
ขาดทุนสะสมยกไป 1,208  60,835  -  62,043 
คา่เสื�อมราคา (269)  4,606  -  4,337 
คา่เผื�อการลดมูลค่าของสินคา้ 11,655  (1,530)  -  10,125 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ (14,455)  -  (51,413)  (65,868) 
คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 361  4,044  -  4,405 
การเปลี�ยนแปลงมูลคา่ยติุธรรม 9,768  (27,829)  -  (18,061) 
อื�น ๆ 391  959  -  1,350 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 9,940  49,049  (51,413)  7,576 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดที้�ยงัไมไ่ดร้ับรู้ของบริษทัย่อยในต่างประเทศ 3 แห่ง ณ วนัที� 31 กรกฎาคม มีดงันี�  

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงนิรวม 
 2560  2559 
รายการดงัต่อไปนี�ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี    

ผลแตกต่างชั�วคราว (155,197)  (145,018) 
ขาดทุนสะสม 264,554  266,638 
 109,357  121,620 

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 ผูบ้ริหารของบริษทัประเมินว่าจะไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีไดท้ั�งจาํนวน เนื�องจากบริษทัย่อยจะมีกาํไรสุทธิทางภาษีในอนาคต 
ไม่เพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีดงักล่าว โดยขาดทุนทางภาษีจาํนวน 
264.55 ลา้นบาท ที�ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดด้งักล่าวจะสิ�นอายุในปี 2560 และ 2565 จาํนวน 
61.09 ลา้นบาท และจาํนวน 203.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที� 
 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม 
 2560  2559  2560  2559 
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธ ิ        
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (21,447) (18,702) (6,727) (7,213) 
ค่าเผื�อการลดมูลคา่ของสินคา้ (23,385) (1,226) (10,398)  (1,226) 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (150,084) (148,907) 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื�น - (1,177) - (1,177) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (53,725) (51,385) (22,511) (21,485) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 551,270 551,270 194,858 194,858 
ขาดทุนสะสมยกไป (150,434)  (178,919)  (97,719)  (94,696) 
ค่าเสื�อมราคา 46,602  37,383  14,853  5,595 
การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายติุธรรม 431,981  425,368  233,018  230,738 
อื�น ๆ (14,828)  (23,049)  (591)  (8,213) 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 766,034  739,563  154,699  148,274 

รายการเคลื�อนไหวของหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นในระหว่างงวดเกา้เดือนสิ�นสุด
วนัที� 31 กรกฎาคม มีดงันี�  

2560 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที� 

1 พฤศจิกายน  
2559 

 รายการที�รับรู้ 
ในกาํไร 
ขาดทุน 

รายการที�รับรู้ 
ในกาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื�น 
 

ณ วนัที� 
31 กรกฎาคม 

2560 
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธ ิ        
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (18,702)  (2,745)  -  (21,447) 
ค่าเผื�อการลดมูลคา่ของสินคา้ (1,226)  (22,159)  -  (23,385) 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื�น (1,177)  1,177  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (51,385)  (2,340)  -  (53,725) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 551,270  - -  551,270 
ขาดทุนสะสมยกไป (178,919)  28,485  -  (150,434) 
ค่าเสื�อมราคา 37,383  9,219  -  46,602 
การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายติุธรรม 425,368  6,613  -  431,981 
อื�น ๆ (23,049) 447 7,774  (14,828) 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 739,563  18,697  7,774  766,034 
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2559 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 “ปรับปรุงใหม่”     “ปรับปรุงใหม่” 
 ณ วนัที� 

1พฤศจกิายน  
2558 

 รายการที�รับรู้ 
ในกาํไร 
ขาดทุน 

รายการที�รับรู้ 
ในกาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื�น 
 

ณ วนัที� 
31 กรกฎาคม 

2559 
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธ ิ        
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (11,290)  2,747  -  (8,543) 
ค่าเผื�อการลดมูลคา่ของสินคา้ (20,386)  19,160  -  (1,226) 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื�น (1,177)  - -  (1,177) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (42,640)  5,656  -  (36,984) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 294,692  - (51,521)  243,171 
ขาดทุนสะสมยกไป (229,712)  110,971  -  (118,741) 
ค่าเสื�อมราคา 124,765  (102,558)  -  22,207 
การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายติุธรรม 136,516  (22,849)  -  113,667 
อื�น ๆ (3,578) 1,610 - (1,968) 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 247,190  14,737  (51,521)  210,406 

2560 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที� 

1 พฤศจิกายน  
2559 

 รายการที�รับรู้ 
ในกาํไร 
ขาดทุน 

รายการที�รับรู้ 
ในกาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื�น 
 

ณ วนัที� 
31 กรกฎาคม 

2560 
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธ ิ        
คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (7,213)  486  -  (6,727) 
คา่เผื�อการลดมูลคา่ของสินคา้ (1,226)  (9,172)  -  (10,398) 
คา่เผื�อการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (148,907)  (1,177)  -  (150,084) 
คา่เผื�อการดอ้ยคา่เงินลงทุนระยะยาวอื�น (1,177)  1,177  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (21,485)  (1,026)  -  (22,511) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 194,858 - - 194,858 
ขาดทุนสะสมยกไป (94,696) (3,023) -  (97,719) 
คา่เสื�อมราคา 5,595 9,258 - 14,853 
การเปลี�ยนแปลงมูลคา่ยติุธรรม 230,738 2,280 -  233,018 
อื�น ๆ (8,213) (152) 7,774 (591) 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 148,274  (1,349)  7,774  154,699 
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2559 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 “ปรับปรุงใหม่”     “ปรับปรุงใหม่” 
 ณ วนัที� 

1พฤศจกิายน  
2558 

 รายการที�รับรู้ 
ในกาํไร 
ขาดทุน 

รายการที�รับรู้ 
ในกาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื�น 
 

ณ วนัที� 
31 กรกฎาคม 

2559 
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธ ิ        
คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (5,591)  (953)  -  (6,544) 
ค่าเผื�อการลดมูลคา่ของสินคา้ (4,980)  3,754  -  (1,226) 
คา่เผื�อการดอ้ยคา่เงินลงทุนระยะยาวอื�น (1,177)  -  -  (1,177) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (18,355)  (742)  -  (19,097) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 93,305 - - 93,305 
ขาดทุนสะสมยกไป (89,776) (16,843) -  (106,619) 
คา่เสื�อมราคา (3,525) (224) - (3,749) 
การเปลี�ยนแปลงมูลคา่ยติุธรรม 94,167 417 - 94,584 
อื�น ๆ 629 (632) - (3) 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 64,697  (15,223)  -  49,474 

19. เงนิปันผลจ่ายและทุนสํารองตามกฎหมาย 
ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติใหจ่้ายเงินปันผล ดงันี�  

เงินปันผล  อนุมัติโดย จํานวนหุ้น เงินปันผล หุ้นปันผล เงินปันผลจ่าย วนัที�จ่าย จัดสรรทุนสํารอง 
   พันล้านหุ้น จ่ายต่อหุ้น จ่ายต่อหุ้น ล้านบาท เงินปันผล ตามกฎหมาย 

- จ่ายปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทั   ครั� งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2560 4.41 0.10 - 441.02 23 มีนาคม 2560 - 
ตั�งแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน 2558         
ถึงวนัที� 31 ตุลาคม 2559        

        

- จ่ายปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทั   ครั� งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2559 4.01 0.06 0.05 423.21 25 มีนาคม 2559 20.05 
ตั�งแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน 2557         
ถึงวนัที� 31 ตุลาคม 2558       

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทัจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ� ง             
ไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา  
(ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมาย
ดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้โดยวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และวนัที� 31 ตุลาคม 2559 
ทุนสาํรองตามกฎหมายของบริษทัมีจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษทั 
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20. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดร้วมค่าตอบแทนกรรมการ ซึ�งเป็นผลประโยชน์ที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทั
และบริษทัย่อยที�ไม่รวมเงินเดือน และประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญติับริษทั
มหาชนจาํกดั ดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   2560 2559 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม   1,692 1,713 
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม   7,420 7,279 

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที�สําคัญสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวันที�  31 กรกฎาคม 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดสามเดอืน 
 สิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม  สิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 
   “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
 2560  2559  2560  2559 
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 140,124 155,677 37,842 64,604 
คา่เสื�อมราคา 180,990 151,696 37,834 19,494 
คา่ธรรมเนียมนาํส่งกองทุนออ้ยและนํ�าตาลทราย 238,638 289,729 97,625 124,803 
คา่ซ่อมแซมบาํรุงรักษา 59,419 54,157 12,596 22,378 
คา่ใชจ่้ายในการขนส่ง 107,831 169,416 60,664 84,799 
วตัถดิุบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 262,596 181,036 59,008 38,478 
ซื�อสินคา้สาํเร็จรูป 56,485 7,560 476,870 395,390 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 2,731,193 3,106,091 1,537,739 1,285,511 
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 30,707 27,728 11,454 9,463 
ตน้ทุนทางการเงิน 174,124 184,881 131,943 138,307 
คา่ใชจ่้ายดาํเนินงานอื�น 169,509 148,538 109,977 95,197 

รวม 4,151,616 4,476,509 2,573,552 2,278,424 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดเก้าเดือน  สําหรับงวดเก้าเดือน 
 สิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม  สิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 
   “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
 2560  2559  2560  2559 
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 1,205,656 1,237,779 480,397 499,521 
คา่เสื�อมราคา 1,017,512 1,054,834 311,765 390,361 
คา่ธรรมเนียมนาํส่งกองทุนออ้ยและนํ�าตาลทราย 832,347 910,517 312,491 424,556 
คา่ซ่อมแซมบาํรุงรักษา 626,956 648,928 239,201 248,303 
คา่ใชจ่้ายในการขนส่ง 363,577 412,655 104,363 210,627 
วตัถดิุบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 10,183,853 8,442,494 4,923,052 4,506,584 
ซื�อสินคา้สาํเร็จรูป 163,972 18,067 1,666,695 1,130,708 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (4,473,479) (2,235,449) (2,446,471) (1,205,671) 
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 115,158 112,501 40,177 38,611 
ตน้ทุนทางการเงิน 508,073 545,625 387,262 420,052 
คา่ใชจ่้ายดาํเนินงานอื�น 523,836 670,801 434,445 302,476 

รวม 11,067,461 11,818,752 6,453,377 6,966,128 

22. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญั
ของบริษทัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด กาํไร (ขาดทุน)
ต่อหุน้ขั�นพื�นฐานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 มีดงันี�  

2560 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 กาํไร 

สําหรับงวด 
 จํานวนหุ้น  กาํไร 

ต่อหุ้น 
 กาํไร (ขาดทุน) 

สําหรับงวด 
 จํานวนหุ้น  กาํไร (ขาดทุน) 

ต่อหุ้น 
 พันบาท  พันหุ้น  บาท  พันบาท  พันหุ้น  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน         
สาํหรับงวดสามเดือนที�เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั 58,339  4,410,233*  0.013  (69,852)  4,410,233*  (0.016) 
สาํหรับงวดเกา้เดือนที�เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั 1,151,248  4,410,233*  0.261  13,580  4,410,233*  0.003 

2559 (ปรับปรุงใหม่) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 กาํไร 

สําหรับงวด 
 จํานวนหุ้น  กาํไร 

ต่อหุ้น 
 ขาดทุน 

สําหรับงวด 
 จํานวนหุ้น  ขาดทุน 

ต่อหุ้น 
 พันบาท  พันหุ้น  บาท  พันบาท  พันหุ้น  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน         
สาํหรับงวดสามเดือนที�เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั 93,197  4,410,244  0.021  (3,450)  4,410,244  (0.001) 
สาํหรับงวดเกา้เดือนที�เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั 634,632  4,410,244  0.144  (59,446)  4,410,244  (0.013) 

* จาํนวนหุ้น ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 มีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนหุ้น ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2559 อย่างไรก็ตาม จาํนวนหุ้น ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2559 ได้มีการ
เปลี�ยนแปลงซึ�งเป็นผลจากการปรับตวัเลขจาํนวนหุ้นปันผลที�จ่ายให้ถกูตอ้ง 
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23. การเสนอข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนงานดาํเนินงาน 

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ไดน้าํเสนอขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนงานดาํเนินงานตามมุมมองผูบ้ริหาร 
โดยพิจารณาจากการบริหารการจดัการและโครงสร้างการบริหารและการรายงานภายในของกลุ่มบริษทั                
เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน  

กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งันี�  
กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล 
ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ� าตาลทรายและกากนํ� าตาลให้แก่ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
ผูป้ระกอบการที�เป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑเ์พื�อการส่งออก และบริษทัผูค้า้นํ�าตาลต่างประเทศ 

กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอล ์
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอลใ์หแ้ก่บริษทันํ�ามนัทั�งในและต่างประเทศ 

กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท             
ในกลุ่มบริษทั 

กลุ่มธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์
ดาํเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารสาํนกังานและกิจการรีสอร์ทเพื�อการพกัผ่อน สาํหรับเป็น
ศูนยอ์บรมและสมัมนา 

กลุ่มบริษทัจําแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ออกเป็นการประกอบการในประเทศ และต่างประเทศ            
โดยต่างประเทศ ประกอบดว้ย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพชูา 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัลกูคา้รายใหญ่ 
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากกิจการอื�น             
ในประเทศรายหนึ�งจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นจาํนวนรวมประมาณ 675.68 ลา้นบาท และ 607.49 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั จากยอดรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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ขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนงานดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั แสดงไดด้งันี�  

 งบกําไรขาดทุนรวม 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 

หน่วย : ล้านบาท 
 ธุรกิจผลิตและจําหน่าย 

นํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล 
ธุรกิจผลิตและ 

จําหน่ายแอลกอฮอล์ 
ธุรกิจผลิตและ 
จําหน่ายไฟฟ้า 

ธุรกิจให้เช่า 
อสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจอื�นๆ รายการระหว่างกัน รวม 

  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่” 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย 
รายไดจ้ากกิจการอื�น 8,300 472 8,863 826 1,657 1,489 676 608 125 117 494 322 - - 11,724 12,225 
รายไดจ้ากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4,761 136 4,755 153 - - 1,588 1,634 - - 1,527 907 (8,012) (7,449) - - 
รวม 13,061 608 13,618 979 1,657 1,489 2,264 2,242 125 117 2,021 1,229 (8,012) (7,449) 11,724 12,225 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 2,228 231 2,152 30 313 290 682 691 142 131 119 94 (161) (198) 3,554 3,190 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารและค่าใชจ่้ายอื�น               (1,806) (1,982) 
ตน้ทุนทางการเงิน (491) (70) (525) (65) (21) (27) (52) (57) (19) (23) - (3) 145 154 (508) (546) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม           99 19 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (177) (63) 
กาํไรสุทธิ           1,162 618 
(หัก) ขาดทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนของส่วนไดเ้สีย             

ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม           (11) 16 
กาํไรสาํหรับงวด            1,151 634 
ดอกเบี�ยรับ 223 5 219 7 - 6 - - - - 1 3 (145) (154) 84 81 
ค่าเสื�อมราคา (567) (69) (616) (76) (54) (40) (246) (244) - - (14) (24) - - (950) (1,000) 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และวนัที� 31 ตุลาคม 2559 

               

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น  2,022 52 1,452 72 156 198 175 168 18 12 333 166 (847) (661) 1,909 1,407 
สินคา้คงเหลือ  5,444 344 1,423 145 686 334 97 62 - - 574 637 (37) (49) 7,108 2,552 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  15,261 3,266 14,437 3,413 880 907 7,487 7,041 - 1 732 757 (449) (370) 27,177 26,186 
สินทรัพยส่์วนกลาง 17,195 410 17,342 375 22 15 31 104 3,641 3,635 518 455 (13,297) (13,696) 8,520 8,230 
สินทรัพยร์วม  39,922 4,072 34,654 4,005 1,744 1,454 7,790 7,375 3,659 3,648 2,157 2,015 (14,630) (14,776) 44,714 38,375 
                 
หนี� สินรวม 26,729 3,028 21,467 2,907 1,035 948 2,266 2,363 907 964 498 461 (7,035) (7,386) 27,428 21,724 
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24. ภาระผูกพนั หนี�สินที�อาจเกดิขึ�นและสัญญาที�สําคัญ 

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และวนัที� 31 ตุลาคม 2559 นอกจากหนี� สินที�ปรากฏในงบการเงินระหว่างกาลแลว้ 
บริษทัและบริษทัย่อยยงัมีภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น ดงันี�  
24.1 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสัญญาขายสินคา้ที�ยงัไม่ไดส่้งมอบสาํหรับงบการเงินรวม

จาํนวน 4,907.05 ลา้นบาท และ 1,455.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั และสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวน 2,355.85 ลา้นบาท และ 816.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

24.2 บริษทัและบริษทัย่อยสามแห่ง ไดท้าํสัญญาเพื�อรับซื�อออ้ยโดยไดอ้อกเช็คลงวนัที�ล่วงหนา้แก่ชาวไร่
ทั�งนี�  บริษทัและบริษทัย่อยยงัมิไดบ้นัทึกภาระหนี� สินดงักล่าว เนื�องจากเช็คยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ
และยงัไม่ไดรั้บออ้ยตามรายละเอียดดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� 
 31 กรกฎาคม 

2560 
31 ตุลาคม 

2559 
31 กรกฎาคม 

2560 
31 ตุลาคม 

2559 
สาํหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 - 1,106.95 - 370.17 
สาํหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 1,013.36 - 378.55 - 

24.3 บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง ทาํสัญญาซื�อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
จาํนวน 2 สัญญา ดงันี�  
- สัญญาลงวนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2548 กฟผ. ตกลงซื�อพลงังานไฟฟ้าจากบริษทัย่อย ณ อาํเภอนํ� าพอง 

จงัหวดัขอนแก่น ตามราคาที�ตกลงร่วมกนัในสัญญาเป็นระยะเวลา 21 ปี นบัตั�งแต่เดือนแรกที�มีการ
ขายไฟฟ้า (เดือนธันวาคม 2549) ในปริมาณ 20 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดนัไฟฟ้า 115 กิโลโวลท ์ 
โดยในปีที� 2 จนถึงปีก่อนปีสุดทา้ย กฟผ. ตกลงที�จะซื�อพลงังานไฟฟ้าในปริมาณไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของปริมาณพลงังานไฟฟ้าตามสญัญา 

- สัญญาลงวนัที� 12 มกราคม 2553 กฟผ. ตกลงซื�อปริมาณพลงังานไฟฟ้า 22 เมกะวตัต ์ณ ระดบั
แรงดนั 115 กิโลโวลทจ์ากบริษทัย่อย ณ อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ตามราคาที�ตกลง
ร่วมกันในสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั� งแต่วนัที�  1 เมษายน 2554 บริษทัย่อยต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อ กฟผ. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนครบกาํหนดอายุสัญญาเพื�อต่ออายุสัญญา
ต่อไปอีกคราวละ 5 ปี บริษทัย่อยไดย้ื�นหนงัสือคํ�าประกนัการเสนอขายไฟฟ้า เป็นจาํนวนเงิน 
4.40 ลา้นบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 2 มิถุนายน 2557 กฟผ. ไดต้กลงซื�อปริมาณพลงังานไฟฟ้าเพิ�มอีก 
8 เมกะวตัตร์วมเป็น 30 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต ์ตามราคาที�ตกลงร่วมกนัใน
สญัญา เริ�มตั�งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2557 สิ�นสุดวนัที� 2 พฤศจิกายน 2561 



 
- 38 - 

 
24.4 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งทาํสญัญาซื�อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื�อวนัที� 18 กนัยายน 2555 

โดยตกลงซื�อปริมาณพลงังานไฟฟ้า 2.12 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 22,000 โวลท ์ณ อาํเภอวงัสะพุง 
จงัหวดัเลย ตามราคาที�ตกลงร่วมกนัในสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั�งแต่วนัที� 20 พฤศจิกายน 2555 
และมีการขอเลื�อนการขายพลงังานไฟฟ้าเป็นวนัที� 27 ธันวาคม 2557 โดยบริษทัย่อยตอ้งแจ้งเป็น
หนงัสือต่อ กฟภ. เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนครบกาํหนดอายุสญัญาเพื�อต่ออายุสัญญาต่อไปอีก
คราวละ 5 ปี 

24.5 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีภาระผกูพนัและวงเงินสินเชื�อ ดงันี�  
หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินรวม 
  ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560  ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2559 
 สกุลเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภาระผูกพัน         

สญัญาคํ�าประกนัการชาํระหนี�ของบริษทัยอ่ย 
 สาํหรับคํ�าหนี� สินทุกประเภทที�อาจจะเกิดขึ�น 

 
บาท - 4,176.60 - 

 
- 3,417.35 - 

สญัญาคํ�าประกนัการชาํระหนี�ของบริษทัยอ่ย 
   สาํหรับคํ�าหนี� สินทุกประเภทที�อาจจะเกิดขึ�น 

 
ดอลลาร์สหรัฐ - 8.79 - 

 
- 1.97 -          

วงเงินสินเชื�อ         
หนงัสือคํ�าประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 90.95 -  - 81.45 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจา้หนี�ทรัสตรี์ซีท บาท 120.00 - 120.00  170.00 - 170.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลาร์สหรัฐ 10.00 - 10.00  11.90 1.90 10.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ยโูร - - -  2.01 2.01 - 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�น บาท 25,006.70 8,101.56 16,905.14  21,512.20 2,720.73 18,791.47 
เงินกูยื้มระยะสั�น ดอลลาร์สหรัฐ 50.50 8.22 42.28  50.50 0.04 50.46 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูยื้มระยะสั�น บาท 3,875.50 2,970.50 905.00  2,365.00 1,035.00 1,330.00 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูยื้มระยะสั�น ดอลลาร์สหรัฐ - - -  20.00 - 20.00 
เงินกูยื้มระยะยาว บาท 3,655.83 3,655.83 -  5,067.47 5,067.47 - 

 
 

หน่วย : ล้าน 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560  ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2559 
 สกุลเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภาระผูกพัน         

สญัญาคํ�าประกนัการชาํระหนี�ของบริษทัยอ่ย 
  สาํหรับคํ�าหนี� สินทุกประเภทที�อาจจะเกิดขึ�น 

 
บาท - 2,940.60 - 

 
- 1,642.85 - 

สญัญาคํ�าประกนัการชาํระหนี�ของบริษทัยอ่ย  
  สาํหรับคํ�าหนี� สินทุกประเภทที�อาจจะเกิดขึ�น 

 
ดอลลาร์สหรัฐ - 8.07 - 

 
- 1.93 -          

วงเงินสินเชื�อ         
หนงัสือคํ�าประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 4.53 -  - 4.13 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจา้หนี�ทรัสตรี์ซีท บาท 30.00 - 30.00  30.00 - 30.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ยโูร - - -  2.01 2.01 - 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�น บาท 11,394.70 6,241.57 5,153.13  9,545.20 1,108.00 8,437.20 
เงินกูยื้มระยะสั�น ดอลลาร์สหรัฐ 10.50 - 10.50  10.50 - 10.50 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูยื้มระยะสั�น บาท 3,875.50 2,970.50 905.00  2,365.00 1,035.00 1,330.00 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูยื้มระยะสั�น ดอลลาร์สหรัฐ - - -  20.00 - 20.00 
เงินกูยื้มระยะยาว บาท 2,503.83 2,503.83 -  3,409.67 3,409.67 - 
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วงเงินสินเชื�อดงักล่าวขา้งตน้บางส่วนคํ�าประกนัโดยบริษทัและบริษทัย่อยคํ�าประกนัระหว่างกนั และ
การโอนสิทธิประกันภัยของสิ� งปลูกสร้างและเครื� องจักรแก่ผู ้ให้กู้ บางส่วนคํ� าประกันโดย
กรรมการบริหารบริษทับางท่านและเช็คของบริษทั นอกจากนี� บางวงเงินหากมีการเบิกใช ้บริษทัและ
บริษทัย่อยจะตอ้งนาํสินคา้บางส่วนเขา้ร่วมคํ�าประกนัดว้ย อย่างไรก็ตาม บริษทัและบริษทัย่อยไม่มี
การใชว้งเงินดงักล่าว ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และวนัที� 31 ตุลาคม 2559 

ทั�งนี�  บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการ สําหรับภาระผูกพนัและ
วงเงินสินเชื�อขา้งตน้ โดยบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้
และบริษทัย่อยตอ้งดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อย การดาํรงอตัราส่วนความสามารถ 
ในการชําระหนี�  ข้อจาํกัดในการก่อหนี� ระยะยาวเพิ�มเติม การเพิ�มทุนจดทะเบียนและขอ้จาํกัด 
ในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

24.6 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัคงเหลือตามสญัญาต่าง  ๆมีดงันี�   
หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินรวม 
  ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2560 ณ วันที� 31 ตุลาคม 2559 
 สกุลเงิน มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลอื 

ตามสัญญา 
มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ 

ตามสัญญา 
สญัญาก่อสร้างและจา้งเหมา บาท 1,249.67 255.36 1,070.15 207.36 
สญัญาซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ บาท 382.55 67.68 317.72 49.65 
 ดอลลาร์สหรัฐ 14.01 0.78 13.60 1.42 
 ยโูร - - 2.88 2.01 

หน่วย : ล้าน 
  งบการเงินรวม 
  ภาระผูกพันคงเหลอืตามสัญญา 
  ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2560 ณ วันที� 31 ตุลาคม 2559 
 สกลุเงิน ภายใน 1 ปี 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม ภายใน 1 ปี 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
สญัญาเช่าสมัปทาน ดอลลาร์สหรัฐ 0.17 0.68 11.52 12.37 0.17 0.68 11.69 12.54 
สญัญาเช่า บาท 15.66 30.84 - 46.50 5.61 11.87 - 17.48 

หน่วย : ล้าน 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2560 ณ วันที� 31 ตุลาคม 2559 
 สกุลเงิน มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลอื 

ตามสัญญา 
มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ 

ตามสัญญา 
สญัญาก่อสร้างและจา้งเหมา บาท 825.91 155.03 704.01 98.22 
สญัญาซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ บาท 366.75 60.72 304.59 40.46 
 ยโูร - - 2.88 2.01 

หน่วย : ล้าน 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ภาระผูกพันคงเหลอืตามสัญญา 
  ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2560 ณ วันที� 31 ตุลาคม 2559 
 สกลุเงิน ภายใน 1 ปี 1-5 ปี รวม ภายใน 1 ปี 1-5 ปี รวม 
สญัญาเช่า บาท 5.97 11.30 17.27 5.61 11.87 17.48 
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24.7 สญัญาอื�นที�สาํคญั 

24.7.1 บริษทัย่อยแห่งหนึ�งไดร้ับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลงังานเมื�อ
วนัที� 1 ตุลาคม 2548 ในเขตพื�นที� 43 หมู่ 10 ตาํบลนํ�าพอง อาํเภอนํ�าพอง จงัหวดัขอนแก่น 
โดยมีกาํหนดอายุ 21 ปี อย่างไรก็ตาม เมื�อพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน 
พ.ศ. 2550 มีผลใชบ้งัคบั บริษทัย่อยดงักล่าวไดร้ับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากคณะกรรมการ
กาํกบักิจกรรมพลงังาน ซึ� งมีอายุใบอนุญาต 19 ปี สิ�นสุดเดือนธันวาคม 2571 โดยบริษทั
ย่อยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 และ
เงื�อนไขประกอบใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

24.7.2 เมื�อวนัที� 16 กุมภาพนัธ์ 2549 บริษทั นํ� าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดท้าํ
สัญญาพฒันาพื�นที�ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัรัฐบาลของประเทศ
ดงักล่าว เพื�อใชเ้ป็นอาคารสาํนกังานของบริษทัย่อย อาคารโรงงาน ถนน และพื�นที�ปลูกออ้ย 
รวม 10,000 เฮกตาร์ โดยมีกาํหนดระยะเวลา 40 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอ้ีก 20 ปี 
หากไดรั้บความเห็นชอบจากคู่สัญญา ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และวนัที� 31 ตุลาคม 
2559 บริษทัย่อยไดใ้ชพื้�นที�แลว้ จาํนวน 5,053.61 เฮกตาร์ โดยมีอตัราค่าเช่าตามสัญญา 

24.7.3 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษทัย่อย)   
ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบัรัฐบาลของประเทศกมัพูชาเมื�อวนัที�                     
2 สิงหาคม 2549 เพื�อก่อตั�งโรงงานนํ�าตาลพร้อมทั�งไดรั้บสัมปทานพื�นที�เพาะปลูกออ้ยใน
จงัหวดัเกาะกง ประเทศกมัพูชา จาํนวน 19,100 เฮกตาร์ อายุสัมปทาน 90 ปี โดยไม่มีค่าเช่า
ใน 4 ปีแรก และหลังจากนั�นคิดค่าเช่าในอัตรา 1 - 4 ดอลลาร์สหรัฐต่อเฮกตาร์ต่อปี                   
ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และวนัที� 31 ตุลาคม 2559 บริษทัย่อยไดใ้ชพื้�นที�แลว้จาํนวน 
9,398.69 เฮกตาร์ เท่ากนัทั�งสองงวด อาคารและสิ�งปลูกสร้าง และอาคารระหว่างก่อสร้าง
ของบริษทัย่อยที�ตั�งอยู่บนที�ดินสัมปทาน เมื�อครบกาํหนดสัญญา กรรมสิทธิ� ในทรัพยสิ์น
จะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

24.7.4 บริษทัย่อยในประเทศกมัพูชาแห่งหนึ� งทาํสัญญาเช่าที�ดินระยะยาว 2 ฉบบั กบับุคคลภายนอก 
เพื�อสร้างท่าเรือและที�ดินรอการพฒันาในวนัที� 1 มิถุนายน 2550 และวนัที� 21 พฤษภาคม 2550 
ตามลาํดบั ระยะเวลา 90 ปี เท่ากนัทั�งสองสญัญา โดยบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินค่าเช่าล่วงหนา้
ไปแลว้ทั� งจาํนวน 0.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซึ� ง ณ วนัที�  31 กรกฎาคม 2560 และ
วนัที� 31 ตุลาคม 2559 มีคงเหลือค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้จาํนวน 0.43 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
เท่ากนัทั�งสองงวด ซึ� งแสดงรวมเป็นส่วนหนึ�งในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 
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25. เครื�องมอืทางการเงนิ 

นโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงอนัเกี�ยวเนื�องกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศในตลาด อตัราการเปลี�ยนแปลงของราคาสินค้าที� เกี�ยวเนื�อง และจากการที�คู่สัญญา          
ไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซึ� งบริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาใชเ้ครื�องมือทางการเงินที�เหมาะสมเพื�อป้องกนั
ความเสี�ยงดงักล่าว อย่างไรก็ตามบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายที�จะถือหรือออกเครื�องมือทางการเงิน
เพื�อการเก็งกาํไรหรือเพื�อการคา้ 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�เกิดขึ�นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยในตลาด
ในอนาคต ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อย  อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจดัสรรเงินกูย้ืมที�เป็นอตัรา
ดอกเบี�ยคงที�และลอยตวัให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทั ซึ� งมีรายละเอียด
ส่วนใหญ่ ดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 
 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย  รวม 

  ภายใน   มากกว่า   มากกว่า  ปรับขึ�นลง   
 1 ปี  1 ถงึ 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด   
สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ -  - -  74,019  74,019 
เงินฝากธนาคารแบบประจาํ 24  - -  -  24 
ลูกหนี� เงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ย 175,539  349,992  11,170  4,488  541,189 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแกช่าวไร่ 907,684  6,046  -  23,364  937,094 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแกกิ่จการอื�น 169,139  -  -  -  169,139 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื�น 41,983  37,477  -  -  79,460 
เงินลงทุนระยะยาวอื�น -  -  6,685  -  6,685 

รวม 1,294,369  393,515  17,855  101,871  1,807,610 
          

หนี�สินทางการเงิน          
เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 11,341,611  -  -  -  11,341,611 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,300  -  -  -  5,300 
หุน้กูร้ะยะยาว 1,999,293  7,493,462  -  -  9,492,755 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,453,833  1,650,000  -  552,000  3,655,833 

รวม 14,800,037  9,143,462  -  552,000  24,495,499 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2559 
 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย  รวม 

  ภายใน   มากกว่า   มากกว่า  ปรับขึ�นลง   
 1 ปี  1 ถงึ 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด   
สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ -  - -  62,504  62,504 
เงินฝากธนาคารแบบประจาํ 23  - -  -  23 
ลูกหนี� เงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ย 257,821  314,656  1,815  4,754  579,046 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแกช่าวไร่ 896,631  8,814  -  60,004  965,449 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื�น 41,333  45,334  -  -  86,667 
เงินลงทุนระยะยาวอื�น 2,702  -  -  -  2,702 

รวม 1,198,510  368,804  1,815  127,262  1,696,391 
          

หนี�สินทางการเงิน          
เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 3,757,026  -  -  -  3,757,026 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,900  -  -  -  6,900 
หุน้กูร้ะยะยาว 2,999,307  6,993,763  -  -  9,993,070 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,409,733  2,805,734  -  852,000  5,067,467 
หนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว 1,323  -  -  -  1,323 

รวม 8,174,289  9,799,497  -  852,000  18,825,786 

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 
ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนของบริษทัและบริษทัย่อย ส่วนใหญ่เกี�ยวขอ้งกบัการขายสินคา้และการนาํเขา้
เครื�องจกัร เนื�องจากรายการทางธุรกิจเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และวนัที� 
31 ตุลาคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศที�มีสาระสําคญั        
ซึ� งไม่ไดมี้การทาํสญัญาป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนดงันี�  

หน่วย : ล้าน 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� 
 31 กรกฎาคม 2560 31 ตุลาคม 2559 31 กรกฎาคม 2560 31 ตุลาคม 2559 

สกลุเงนิ สินทรัพย์ หนี�สิน สินทรัพย์ หนี�สิน สินทรัพย์ หนี�สิน สินทรัพย์ หนี�สิน 
ดอลลาร์สหรัฐ 24.49 10.67 15.60 2.58 43.52 - 11.91 - 
เยน - 2.50 - 2.50 - - - - 
เรียล 772.92 61.97 711.48 92.03 - - - - 
กีบ 149.85 10.18 252.97 489.34 - - - - 

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และวนัที� 31 ตุลาคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาซื�อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราแลกเปลี�ยนกบัธนาคารพาณิชย ์เพื�อป้องกนัความเสี�ยง
จากอตัราแลกเปลี�ยนในการรับและจ่ายชาํระหนี� สินในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ�งบริษทัและบริษทัย่อย
ยงัไม่ไดบ้นัทึกหนี� สินทางการเงินดงักล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราแลกเปลี�ยนที�เปิดสถานะไว้
โดยมีวนัครบกาํหนดอยูร่ะหวา่ง 6 - 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดงันี�  

หน่วย : ล้าน 
สกลุเงนิ จํานวนเงนิที�ทําสัญญา สกลุเงนิ จํานวนเงนิที�ได้ตามสัญญา 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�  ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� 
 31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม 31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม  31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม 31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม 
 2560 2559 2560 2559  2560 2559 2560 2559 

ดอลลาร์สหรัฐ 15.19 30.99 20.00 47.74 บาท 540.09 1,098.04 700.57 1,693.00 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราแลกเปลี�ยน 
ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� 
 31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม 31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม 
 2560 2559 2560 2559 

มูลคา่ยติุธรรมสุทธิตามสญัญาซื�อขาย 
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  

 
35.01 

 
(6.35) 

 
34.63 

 
(13.33) 

ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคานํ�าตาลทรายและราคาออ้ย 

อุตสาหกรรมออ้ยและนํ� าตาลทรายในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกร
ชาวไร่ออ้ยและโรงงานนํ�าตาล ราคาขายนํ�าตาลโควตา ข. และอตัราแลกเปลี�ยนที�บริษทั ออ้ยและนํ�าตาลไทย
จาํกดั (อนท.) ขายไดจ้ริงมีผลอย่างมากต่อการคาํนวณราคาออ้ย ซึ� งเป็นตน้ทุนหลกัของการผลิตนํ�าตาลทราย
ดงันั�นเพื�อเป็นการบริหารความเสี�ยงจากความผนัผวนของกาํไรขั�นตน้ บริษทัจึงมีกระบวนการป้องกนัความเสี�ยง 
โดยจดัทาํสัญญาซื�อ-ขายหรือแลกเปลี�ยนสินคา้เกษตร (“Commodity Swap”) อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี ซึ� งเมื�อมี
การปิดสถานะของสัญญาหรือเมื�อสัญญาสิ�นสุดลงตามอายุ บริษทัจะรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�น
ในงบกาํไรขาดทุน 
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มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื�อ-ขายหรือแลกเปลี�ยนสินค้าเกษตรคงเหลือที�เปิดสถานะไว ้ณ วนัที� 
31 กรกฎาคม 2560 และวนัที� 31 ตุลาคม 2559 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงันี�  

หน่วย : ล้าน 
 สกุลเงิน งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ณ วันที� ณ วันที� 
  31 กรกฎาคม 31 ตุลาคม 
  2560 2559 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิตามสญัญาซื�อ-ขายหรือแลกเปลี�ยน   
 สินคา้เกษตร 

 
ดอลลาร์สหรัฐ (2.62) 

 
(0.85) 

ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 
บริษทัและบริษทัย่อย มีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี�การคา้ ลูกหนี�ชาวไร่ เงินให้กูย้ืม
ชาวไร่ เงินให้กูย้ืมแก่บุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั และลกูหนี� อื�น อย่างไรก็ตามเนื�องจากบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีลกูหนี�หลายรายและมีนโยบายการใหสิ้นเชื�อที�ระมดัระวงัรวมทั�งมีการพิจารณาตั�งค่าเผื�อหนี�
สงสัยจะสูญอย่างเหมาะสม นอกจากนี�  บริษทัและบริษทัย่อยได้ดําเนินการให้ชาวไร่นําที�ดินหรือ
สินทรัพย์อื�นมาเป็นหลกัทรัพยค์ํ� าประกนัหรือคํ� าประกนัด้วยบุคคล จึงเชื�อว่าบริษทัและบริษทัย่อยมี
ความเสี�ยงจากการที�ลกูหนี�จะไม่ชาํระหนี�อยูใ่นระดบัตํ�า 

มูลค่ายุติธรรม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั�วคราว ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น เงินให้กูย้ืมระยะสั�น 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น เงินกูย้ืมระยะสั�น 
ภาษีเงินไดค้้างจ่าย และหนี� สินหมุนเวียน มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี เนื�องจาก
เครื�องมือทางการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั�น 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวที�มีอตัราดอกเบี�ยลอยตวัมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 
ส่วนเงินกูย้ืมระยาวที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�มีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีเนื�องจากอตัรา
ดอกเบี� ยเฉลี�ย ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินที�สถาบันการเงินที�กลุ่มบริษทัใช้บริการเสนอให้กับ 
เงินกู้ยืมที�มีกาํหนดระยะเวลาชําระคืนใกลเ้คียงกับเงินกูยื้มของกลุ่มบริษทัมีอตัราใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบี�ยคงที�ที�ระบุตามสญัญา 
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รายการที�เปิดเผยตามตารางต่อไปนี�  พิจารณาว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สิน
ทางการเงินที�รับรู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม  

 งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ลาํดับชั�น 
มูลค่ายุติธรรม 

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท   

ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2560     
หนี�สินทางการเงิน     

หุน้กูร้ะยะยาว 9,493 9,671 ระดบั 2 คาํนวณจากราคาปิดครั� งล่าสุดของสมาคม
ตลาดตราสารหนี�ไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ย 

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2559     
หนี�สินทางการเงิน     
   หุน้กูร้ะยะยาว 9,993 10,227 ระดบั 2 คาํนวณจากราคาปิดครั� งล่าสุดของสมาคม

ตลาดตราสารหนี�ไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ย 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณมาจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที�สามารถสังเกตได ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าตามสัญญา                
ซึ� งคิดลดดว้ยอตัราที�สะทอ้นความเสี�ยงดา้นสินเชื�อของคู่สัญญาต่างๆ ซึ� งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3 และ
สัญญาแลกเปลี�ยนสินคา้เกษตร (Commodity Swap) ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคานํ� าตาลทรายดิบและ
นํ�าตาลทรายขาวจาก The Exchange and Bloomberg ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานเสมือนว่าบริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดปิ้ดสถานะสญัญาเหล่านั�น ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานซึ�งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 2 

26. ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 
การดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยที�ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ� าตาลมีลกัษณะขึ�นอยู่กบั
ฤดูกาล ซึ�งแบ่งเป็นฤดูการผลิต ระหว่างช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของแต่ละปี และ
นอกฤดูการผลิตระหว่างช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เพื�อประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน
ในการเปรียบเทียบขอ้มูลสําหรับการประกอบธุรกิจที�มีขึ�นลงตามฤดูกาลอย่างเห็นไดช้ดั บริษทัจึงแสดง
ขอ้มูลทางการเงินเปรียบเทียบสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 ดงัต่อไปนี�  
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที� 31 กรกฎาคม  ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 

  “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์     
สินทรัพยห์มุนเวียน     
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 257,687  125,031  24,272  27,894 
 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 1,909,279  1,492,262  1,182,688  801,704 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั�น 1,327,799  1,170,328  4,485,134  1,747,570 
 สินคา้คงเหลือ 7,107,568  5,765,473  3,687,142  3,310,815 
 สินทรัพยชี์วภาพ 170,758  248,847  10,692  10,542 
 สินทรัพยห์มนุเวียนอื�น 42,240  93,735  15,820  44,409 
 รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 10,815,331  8,895,676  9,405,748  5,942,934 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 399,083 417,784 2,339,170 4,390,390 
 อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 4,493,790  3,354,563  1,499,720  1,013,558 
 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 27,177,306  24,687,728  8,692,902  7,372,445 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 1,828,154  1,470,351  6,605,200  6,595,555 
 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 33,898,333  29,930,426  19,136,992  19,371,948 
รวมสินทรัพย ์ 44,713,664  38,826,102 28,542,740 25,314,882 
        

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น     
หนี� สินหมุนเวียน     
 เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 11,341,611 5,289,328 6,237,307 1,560,000 
 เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 1,155,852 1,331,788 1,045,735 688,499 
 ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 1,999,293 2,999,016 1,999,293 2,999,016 
 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 1,853,833 2,121,593 1,153,833 1,405,833 
 เงินกูย้มืระยะสั�น 5,300 7,000 397,500 508,000 
 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 88,806 35,091 - - 
 ประมาณการค่าใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่าย 477,997 1,006,299 119,394 379,973 
 หนี� สินหมนุเวียนอื�น 75,269 72,369 17,556 13,837 
 รวมหนี�สินหมุนเวียน 16,997,961 12,862,484 10,970,618 7,555,158 
 รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 10,429,671 11,165,114 9,148,031 9,669,076 
 รวมหนี� สิน 27,427,632 24,027,598 20,118,649 17,224,234 
 รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 17,286,032 14,798,504 8,424,091 8,090,648 
รวมหนี�สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 44,713,664  38,826,102 28,542,740  25,314,882 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีสิ�นสุด 

วันที� 31 กรกฎาคม 
 สําหรับปีสิ�นสุด 

วนัที� 31 กรกฎาคม 
   “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
 2560  2559  2560  2559 
 รายไดจ้ากการขาย 16,183,963 17,810,278  9,095,737  9,518,831 
 รายไดจ้ากการให้บริการ 225,915 162,786  200,575  115,655 
 รวมรายได ้ 16,409,878 17,973,064  9,296,312  9,634,486 
 ตน้ทุนขาย (12,637,607) (14,476,591)  (7,967,901)  (8,386,621) 
 ตน้ทุนการใหบ้ริการ (103,893) (121,389)  (132,567)  (74,693) 
 รวมตน้ทุน (12,741,500) (14,597,980)  (8,100,468)  (8,461,314) 
 กาํไรขั�นตน้ 3,668,378 3,375,084  1,195,844  1,173,172 
 รายไดอื้�น 1,826,796 540,062  1,348,248  1,529,560 
 กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 5,495,174 3,915,146  2,544,092  2,702,732 
 คา่ใชจ่้ายในการขาย (1,491,090) (1,792,062)  (589,345)  (826,999) 
 คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (854,860) (856,692)  (1,082,104)  (372,972) 
 คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร (143,970) (147,106)  (50,132)  (51,651) 
 ตน้ทุนทางการเงิน (672,431) (752,388)  (518,909)  (576,931) 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 136,512 25,481  -  - 
 กาํไรก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้ 2,469,335 392,379  303,602  874,179 
 รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (484,759) (14,838)  3,712  39,663 

 กาํไรสาํหรับปี 1,984,576 377,541 307,314  913,842 

27. การอนุมตัิงบการเงนิระหว่างกาล 
งบการเงินระหว่างกาลนี� ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผู ้มีอํานาจของบริษัท 
เมื�อวนัที� 11 กนัยายน 2560 




