
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) 

 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 
งบก้าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ และงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ ส้าหรับงวดสามเดือน
และงวดหกเดือนสิ นสุดวันเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส้าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท้าและน้าเสนอข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่านี ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง “งบการเงินระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 
ขอบเขตการสอบทาน 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานนี มีขอบเขตจ้ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท้าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถ
ได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยส้าคัญทั งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ 

 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ี
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ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท้าขึ นตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง “งบการเงินระหว่างกาล” ในสาระส้าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
 
 
 วิมลพร  บุณยัษเฐียร  
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 
วันที่ 10 มิถุนายน 2556 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ้ากัด 



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 เมษายน 31 ตุลาคม 30 เมษายน 31 ตุลาคม

2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.2 274,823      289,455      31,485        21,506        
เงินลงทุนชัว่คราว 522             274             - -
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 6 1,801,062   1,197,959   484,944      736,340      
เงินให้กูยื้มระยะสัน้ 7 863,222      909,373      3,961,655   1,485,604   
สินค้าคงเหลอื 9,819,564   3,492,966   3,030,904   807,855      
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 167,866      144,167      17,279        24,463        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,927,059 6,034,194   7,526,267   3,075,768   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 42,015        37,299        73,800        73,800        
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 8 - - 6,136,311   5,695,234   
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 21,802        16,825        6,565          6,574          
เงินให้กูยื้มระยะยาว 347,907      398,950      14,840        14,736        
ต้นทุนการเพาะปลกูอ้อยรอตัดบัญชี 355,315      569,984      18,898        59,431        
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 9 2,461,701   625,710      283,243      285,163      
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 10 23,162,889 21,424,187 5,630,139   4,277,150   
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 24,507        17,405        7,608          4,291          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 599,593      492,536      78,435        42,684        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 27,015,729 23,582,896 12,249,839 10,459,063 
รวมสินทรัพย์ 39,942,788 29,617,090 19,776,106 13,534,831 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

สินทรัพย์

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

หน่วย :  พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

2555 2555

หนีส้ินหมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 12,604,108     5,896,935    6,135,845     595,172       
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 11 1,777,967       2,798,532    665,095        953,618       
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 13 999,842          1,999,491    999,842        1,999,491    
ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 14 1,158,203       1,125,418    520,633        201,800       
เงินกูยื้มระยะสัน้ - - 139,000        1,441,500    
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 229,090          349,066       28,355          199,548       
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลติค้างจ่าย 12 1,385,628       - 454,654        -
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 147,109          153,415       17,488          12,564         

18,301,947     12,322,857  8,960,912     5,403,693    

หนีส้ินไม่หมุนเวียน

หุน้กูร้ะยะยาว 13 2,496,867       1,498,093    2,496,867     1,498,093    
เงินกูยื้มระยะยาว 14 5,254,367       3,502,481    2,062,167     909,000       
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 180,187          175,547       72,264          69,674         
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 170,486          85,980         108,143        75,050         
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 8,101,907       5,262,101    4,739,441     2,551,817    

รวมหนีส้ิน 26,403,854     17,584,958  13,700,353   7,955,510    

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

ณ วันที่

30 เมษายน

2556

รวมหนีส้ินหมุนเวียน

บริษัท น้้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

30 เมษายน

2556



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

2555

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 15
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามัญ  1,870,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,870,000       1,870,000    1,870,000     1,870,000    

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามัญ 1,704,646,884 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 
ช าระครบแลว้ 1,704,647       1,704,647     

หุน้สามัญ 1,575,768,083 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 
ช าระครบแลว้ 1,575,768    1,575,768    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 2,946,439       1,786,530    2,946,439     1,786,530    
ก าไรสะสม

จัดสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 187,000          187,000       187,000        187,000       
ส ารองเพ่ือหุน้ทุนซือ้คืน 16 40,648            - 40,648          -

ยังไม่ได้จัดสรร 5,570,004       5,492,937    704,880        1,500,645    
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุน้ 1,221,039       1,236,808    532,787        529,378       

11,669,777     10,279,043  6,116,401     5,579,321    
หัก  หุน้ทุนซือ้คืน (3,200,000 หุน้) 16 (40,648)           - (40,648)         -
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 11,629,129     10,279,043  6,075,753     5,579,321    

1,909,805       1,753,089    - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,538,934     12,032,132  6,075,753     5,579,321    
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 39,942,788     29,617,090  19,776,106   13,534,831  

-                  -               -                -               

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

2556 2555

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

2556

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : พันบาท

ณ วันที่

30 เมษายน

ณ วันที่

30 เมษายน

บริษัท น้้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ

2556 2555 2556 2555

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้จากการขาย 4,675,341     6,121,973    1,510,171    1,521,595     
รายได้จากการให้บริการ 106,093        99,499         2,034           2,149            

4,781,434     6,221,472    1,512,205    1,523,744     
ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ

ต้นทุนขาย (3,741,994)   (4,820,429)  (1,334,528)  (1,199,320)    
ต้นทุนการให้บริการ (48,731)        (38,158)       (922)            (1,652)           

(3,790,725)   (4,858,587)  (1,335,450)  (1,200,972)    
ก าไรขัน้ต้น 990,709        1,362,885    176,755       322,772        
รายได้อ่ืน 382,876        234,470       144,428       99,370          
ค่าใช้จ่ายในการขาย (407,518)      (404,667)     (166,134)     (167,319)       
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (134,585)      (129,203)     (50,572)       (37,126)         
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 18 (36,785)        (32,164)       (7,919)         (6,428)           
ต้นทุนทางการเงิน (172,997)      (145,161)     (89,178)       (60,717)         
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,597            1,276           - -
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 624,297        887,436       7,380           150,552        
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้/โอนกลบั (36,529)        (200,869)     616              (68,450)         
ก าไรส าหรับงวด  587,768        686,567       7,996           82,102          

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 554,836        666,662       7,996           82,102          
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 32,932          19,905         - -

587,768        686,567       7,996           82,102          

ก าไรต่อหุ้น 20
ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน บาท 0.333            0.424           0.005           0.052            
ก าไรต่อหุน้ปรับลด บาท 0.333            0.414           0.005           0.051            
จ านวนหุน้สามัญขัน้พ้ืนฐาน พันหุ้น 1,668,566     1,573,347    1,668,566    1,573,347     
จ านวนหุน้สามัญเทียบเท่าปรับลด พันหุ้น 1,668,566     1,611,553    1,668,566    1,611,553     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2556
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2556 2555 2556 2555

ก ำไรส ำหรับงวด 587,768       686,567       7,996           82,102          
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน : 

ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน (13,292)       (9,454)         -          -            
ก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 514              47                -          -            
ก าไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ 3,363           -          3,409           -            
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทย่อย (7,180)         -          -          -            

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 571,173       677,160       11,405         82,102          

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 538,944       664,859       11,405         82,102          
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 32,229         12,301         -          -            

571,173       677,160       11,405         82,102          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

บริษัท น  ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พันบำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



หมายเหตุ

2556 2555 2556 2555

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้จากการขาย 9,070,289     11,012,188  2,941,326    3,085,175     
รายได้จากการให้บริการ 128,289        150,426       5,157           9,035            

9,198,578     11,162,614  2,946,483    3,094,210     
ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ

ต้นทุนขาย (7,156,018)   (8,316,512)  (2,488,904)  (2,389,112)    
ต้นทุนการให้บริการ (72,123)        (80,346)       (3,077)         (6,084)           

(7,228,141)   (8,396,858)  (2,491,981)  (2,395,196)    
ก าไรขัน้ต้น 1,970,437     2,765,756    454,502       699,014        
รายได้อ่ืน 536,708        314,608       235,144       148,185        
ค่าใช้จ่ายในการขาย (824,151)      (835,496)     (315,359)     (373,266)       
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (305,003)      (421,979)     (114,030)     (83,647)         
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 18 (100,168)      (91,545)       (23,282)       (21,077)         
ต้นทุนทางการเงิน (309,458)      (279,232)     (158,367)     (117,648)       
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 5,041            (3,670)         - -
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 973,406        1,448,442    78,608         251,561        
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (81,126)        (338,460)     (22,027)       (108,642)       
ก าไรส าหรับงวด  892,280        1,109,982    56,581         142,919        

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 929,413        1,082,563    56,581         142,919        
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (37,133)        27,419         - -

892,280        1,109,982    56,581         142,919        

ก าไรต่อหุ้น 20
ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน บาท 0.569            0.690           0.035           0.091            
ก าไรต่อหุน้ปรับลด บาท 0.569            0.675           0.035           0.089            
จ านวนหุน้สามัญขัน้พ้ืนฐาน พันหุ้น 1,634,292     1,568,123    1,634,292    1,568,123     
จ านวนหุน้สามัญเทียบเท่าปรับลด พันหุ้น 1,634,292     1,603,491    1,634,292    1,603,491     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2556
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท



2556 2555 2556 2555

ก ำไรส ำหรับงวด 892,280       1,109,982    56,581         142,919        
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน : 

ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน (45,902)       (30)               -          -            
ก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 598              248              -          -            
ก าไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ 8,182           -          3,409           -            
ก าไรจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทย่อย 14,598         -          -          -            

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 869,756       1,110,200    59,990         142,919        

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 913,644       1,087,417    59,990         142,919        
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (43,888)       22,783         -          -            

869,756       1,110,200    59,990         142,919        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

บริษัท น  ำตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หน่วย : พันบำท



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ รวม

สว่นเกิน รวม หุ้นทนุ ทีไ่มม่ี สว่นของ

มลูค่าหุ้น รวมองค์ สว่นของ ซื้อคืน ผู้ถือหุ้น

สามญั ส ารองเพ่ือ ผลตา่งของ ประกอบ ผู้ถือหุ้น

หุ้นทนุซื้อคืน อัตราแลกเปล่ียน จากการวัดมลูค่า อ่ืนของ บรษัิทใหญ่

จากการแปลงค่า เงินลงทนุเผ่ือขาย สว่นของ

งบการเงิน บรษัิทย่อย ผู้ถือหุ้น

ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวันที ่30 เมษายน 2555

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2554 1,551,065   1,564,204  187,000    - 4,069,296   (66,330) (503) 2,747,184            (264,043) (25,205) 2,391,103        9,762,668      - 1,888,800   11,651,468   

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

    และการใชม้าตรฐานการบญัชใีหม่ 3

- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - - - - (154,267) - - - - - - (154,267)       - (24,899) (179,166)       

- อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - - - - - - - (239,447) - - (239,447)         (239,447)       - (201,023) (440,470)       

- ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ - - - - - - - (1,830,645) - - (1,830,645)      (1,830,645)     - (159,811) (1,990,456)    

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2554 

  หลังรายการปรับปรุง 1,551,065   1,564,204  187,000    - 3,915,029   (66,330) (503) 677,092               (264,043) (25,205) 321,011          7,538,309      - 1,503,067   9,041,376     

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

- เพ่ิมทนุหุ้นสามญั 15 22,544        202,893     - - - - - - - - - 225,437         - - 225,437        

- จ่ายเงินปนัผล 17 - - - - (786,522) - - - - - - (786,522)       - (626) (787,148)

- ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 1,087,370   (12) 59                 - - - 47                   1,087,417      - 22,783        1,110,200     

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที ่30 เมษายน 2555 1,573,609   1,767,097  187,000    - 4,215,877   (66,342) (444) 677,092               (264,043) (25,205) 321,058          8,064,641      - 1,525,224   9,589,865     

สว่นได้เสยี

อ านาจก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน

ถือหุ้นในสนิทรพัย์ ภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกัน

ควบคุมผลก าไร (ขาดทนุ)

จากการตรีาคา

เปล่ียนแปลงผลก าไร (ขาดทนุ) ปรบัโครงสรา้ง

สดัสว่นการ

ผลขาดทนุจากการยังไมไ่ด้

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น

จัดสรร

ภายในกิจการ

ทนุส ารอง

ตามกฎหมาย

บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 เมษายน 2556

ทนุทีอ่อก

และช าระแล้ว

สว่นของผู้ถือหุ้นบรษัิทใหญ่

ผลขาดทนุจากการ

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ รวม

สว่นเกิน รวม หุ้นทนุ ทีไ่มม่ี สว่นของ

มลูค่าหุ้น รวมองค์ สว่นของ ซื้อคืน ผู้ถือหุ้น

สามญั ส ารองเพ่ือ ผลตา่งของ ประกอบ ผู้ถือหุ้น

หุ้นทนุซื้อคืน อัตราแลกเปล่ียน จากการวัดมลูค่า อ่ืนของ บรษัิทใหญ่

จากการแปลงค่า เงินลงทนุเผ่ือขาย สว่นของ

งบการเงิน บรษัิทย่อย ผู้ถือหุ้น

ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวันที ่30 เมษายน 2556

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2555 1,575,768   1,786,530  187,000    - 5,492,937   (62,844) (383) 1,589,283            (264,043) (25,205) 1,236,808        10,279,043    - 1,753,089 12,032,132   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

- เพ่ิมทนุหุ้นสามญั 15 128,879      1,159,909  - - - - - - - - - 1,288,788      - - 1,288,788     

- หุ้นทนุซื้อคืน 16 - - - - - - - - - - - - (40,648) - (40,648)

- ส ารองเพ่ือหุ้นทนุซื้อคืน 16 - - - 40,648         (40,648) - - - - - - - - - -

- เพ่ิมขึ้นในส่วนได้เสียทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - - - - - - - - - - - - 238,858      238,858        

- จ่ายเงินปนัผล 17 - - - - (811,698) - - - - - - (811,698)       - (38,254)       (849,952)       

- ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 929,413      (35,071) 143               4,561                   - 14,598          (15,769)           913,644         - (43,888) 869,756        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที ่30 เมษายน 2556 1,704,647   2,946,439  187,000    40,648         5,570,004   (97,915) (240) 1,593,844            (264,043) (10,607) 1,221,039        11,669,777 (40,648) 1,909,805   13,538,934   

และช าระแล้ว

จากการตรีาคา

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"

สว่นของผู้ถือหุ้นบรษัิทใหญ่

จัดสรรแล้ว

สดัสว่นการ

สนิทรพัย์ ภายใตก้าร ถือหุ้นใน

ทนุส ารอง

ตามกฎหมาย

เปล่ียนแปลง ควบคุม

ผลขาดทนุจากการ ผลขาดทนุจากการ

ภายในกิจการ

จัดสรร ผลก าไร (ขาดทนุ)

ดหูมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ควบคุมเดียวกัน

อ านาจ

ผลก าไร (ขาดทนุ) ปรบัโครงสรา้ง

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 เมษายน 2556

ยังไมไ่ด้ ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน

สว่นได้เสยี

ทนุทีอ่อก ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ ส่วนเกิน หุ้นทนุ รวม

มลูค่าหุ้น ยังไมไ่ด้ ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน รวมองค์ ซื้อคืน ส่วนของ

สามญั ทนุส ารอง ส ารองเพ่ือ จัดสรร ประกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น

ตามกฎหมาย หุ้นทนุซื้อคืน ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 เมษายน 2555

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2554 1,551,065      1,564,204       187,000          - 1,344,429   1,006,489       1,006,489       - 5,653,187     

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี

      และการใชม้าตรฐานการบญัชใีหม่ 3

-  ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน - - - - (70,712) - - - (70,712)

-  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - - - - - (176,572) (176,572) - (176,572)

-  ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ - - - - - (513,483) (513,483) - (513,483)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2554 หลังรายการปรับปรุง 1,551,065      1,564,204       187,000          - 1,273,717   316,434          316,434          - 4,892,420     

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

- เพ่ิมทนุหุ้นสามัญ 15 22,544           202,893          - - - - - - 225,437        

- จ่ายเงินปนัผล 17 - - - - (786,522) - - - (786,522)

- ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 140,569      - - - 140,569

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที ่30 เมษายน 2555 1,573,609      1,767,097       187,000          - 627,764      316,434          316,434          - 4,471,904     

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ตีราคาสินทรัพย์

ผลก าไรจากการ

จัดสรรแล้วและช าระแล้ว

บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 เมษายน 2556

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

ทนุทีอ่อก ก าไรสะสม



หมายเหตุ ส่วนเกิน หุ้นทนุ รวม

มลูค่าหุ้น ยังไมไ่ด้ ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน รวมองค์ ซื้อคืน ส่วนของ

สามญั ทนุส ารอง ส ารองเพ่ือ จัดสรร ประกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น

ตามกฎหมาย หุ้นทนุซื้อคืน ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 เมษายน 2556

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2555 1,575,768      1,786,530       187,000          - 1,500,645   529,378          529,378          - 5,579,321     

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

- เพ่ิมทนุหุ้นสามัญ 15 128,879         1,159,909       - - - - - 1,288,788     

- หุ้นทนุซื้อคืน 16 - - - - - - - (40,648) (40,648)

- ส ารองเพ่ือหุ้นทนุซื้อคืน 16 - - - 40,648        (40,648) - - - -

- จ่ายเงินปนัผล 17 - - - - (811,698) - - - (811,698)

- ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 56,581        3,409              3,409              - 59,990          

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที ่30 เมษายน 2556 1,704,647      2,946,439       187,000          40,648        704,880      532,787          532,787          (40,648) 6,075,753     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

จัดสรรแล้ว

ทนุทีอ่อก

ผลก าไรจากการ

ตีราคาสินทรัพย์

และช าระแล้ว

บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 เมษายน 2556

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
หน่วย : พันบาท

ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

973,406      1,448,442   78,608        251,561      

- - (2,357)        (1,447)         
(1,862)         (4,224)         (263)           -

ส่วนแบ่ง (ก ำไร) ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม (5,041)         3,671          - -
(11)              24                9                 9                 

คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชน์พนักงำน 4,864          10,365        2,785          2,739          
17,120        89,977        - -
74,267        375,616      (21,597)      129,003      

624,342      554,166      207,173      187,169      
(2,796)         (10,012)       (372)           (19,809)       

ขำดทุนจำกสินทรัพย์เสียหำย - 103,714      - -
(21,138)       - (21,138)      -

(291)            - - -
(13,062)       (125)            (1,697)        -
303,615      279,232      158,299      117,580      

1,953,413   2,850,846   399,450      666,805      

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อ่ืน (601,538)     (111,505)     (141,125)    174,855      
สินคำ้คงเหลอื (6,400,190)  (6,124,454)  (2,201,453) (2,509,651)  
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 20,542        (122,356)     7,185          5,535          
ต้นทุนกำรเพำะปลกูอ้อยรอตัดบัญชี 204,812      223,827      41,638        13,059        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (81,628)       (14,156)       (35,751)      (147)            

(751,004)     (55,392)       (116,292)    66,854        
1,385,628   2,082,262   454,654      759,585      

(6,973)         (41,786)       4,925          (11,109)       
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (224)            - (195)           -

47,961        26,700        33,093        26,815        
เงินสดจ่ำยจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (4,229,201)  (1,286,014)  (1,553,871) (807,399)     

(310,514)     (283,216)     (161,672)    (113,222)     
(201,700)     (465,427)     (193,220)    (267,489)     

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมด ำเนินงำน (4,741,415)  (2,034,657)  (1,908,763) (1,188,110)  

โอนกลบัหนี้สงสัยจะสูญ - ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อ่ืน 

ส่วนเกนิมูลคำ่พันธบัตร (เพ่ิมขึน้) ตัดจ ำหน่ำย 

ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกดิขึน้
ต้นทุนทำงกำรเงิน

ขำดทุนจำกอ้อยเสียหำยและปรับลดมูลคำ่ต้นทุนกำรเพำะปลกูอ้อย

คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำย

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ขำดทุนจำกกำรลดมูลคำ่ของสินคำ้คงเหลอื (โอนกลบั)

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน

บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนสิ นสดุวันที่ 30 เมษายน 2556

ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้
ปรับปรุงด้วย :

หนี้สินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

จ่ำยคำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

รำยได้เงินปันผล

ประมำณกำรคำ่ใชจ่้ำยในกำรผลติคำ้งจ่ำย
เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อ่ืน

จ่ำยดอกเบี้ย

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพ่ิมขึน้) ลดลง



หน่วย : พันบาท

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นและระยะยำว 97,194        (229,406)     (2,476,155) (131,699)     

เงินสดจ่ำยลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย (18,718)       - (459,795)    -

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 39,856        - 39,856        -

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 2,454          - - -

เงินสดจ่ำยเพ่ือซื้อเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (6,780)         - - -

เงินสดรับจำกเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน 325             227             2,357          217,962      

เงินสดจ่ำยซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (2,160,707)  (1,350,864)  (1,398,326) (699,288)     

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,893          20,152        374             22,126        

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 714             - - -

เงินสดจ่ำยคำ่ซื้ออสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน (1,841,632)  - - -

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใชด้ ำเนินงำน 1,468          3,326          - -

เงินสดจ่ำยคำ่ซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใชด้ ำเนินงำน (3,684)         (17,708)       - -

เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (8,340)         - (3,386)        -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (3,893,957)  (1,574,273)  (4,295,075) (590,899)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพ่ิมขึน้ 6,714,736   5,300,373   5,541,334   -

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกกจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนั (ลดลง) เพ่ิมขึน้ - - (910,228)    1,793,374   

เงินสดจ่ำยเจ้ำหนี้คำ่ซื้อสินทรัพย์ (625,896)     (345,212)     (323,820)    (50,319)       

เงินสดรับจำกหุน้กูร้ะยะยำว 998,089      1,497,305   998,089      1,497,305   

เงินสดจ่ำยคนืหุน้กูร้ะยะยำว (1,000,000)  (780,000)     (1,000,000) (780,000)     

เงินสดรับจำกเงินกูยื้มระยะยำว 2,367,000   28,600        1,572,000   17,300        

เงินสดจ่ำยคนืเงินกูยื้มระยะยำว (545,175)     (1,519,420)  (100,000)    (164,000)     

เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทุนหุน้สำมัญ 1,288,788   225,437      1,288,788   225,437      

เงินสดจ่ำยคำ่หุน้ทุนซื้อคนื (40,648)       - (40,648)      -

เงินสดจ่ำยปันผลแกผู้่ถอืหุน้ของบริษัทใหญ่ (811,698)     (786,522)     (811,698)    (786,522)     

เงินสดจ่ำยแกส่่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ (1,042)         (626)            - -

เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทุนของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ 253,457      - - -

เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 8,597,611   3,619,935   6,213,817   1,752,575   

ส่วนปรับปรุงจำกกำรแปลงคำ่เงินสดของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 23,129        (3,060)         - -

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (ลดลง) เพ่ิมขึน้สุทธิ (14,632)       7,945          9,979          (26,434)       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด 289,455      280,926      21,506        42,732        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันปลำยงวด 274,823      288,871      31,485        16,298        

ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล -              -              -             -              

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"

บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับงวดหกเดือนสิ นสดุวันที่ 30 เมษายน 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส้ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทั่วไปและกำรด้ำเนินงำนของบริษัท 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ้ำกัด ตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ตำมทะเบียนเลขที่  1163/2519 เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2519 และจดทะเบียนกับ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2548 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนจ้ำกัด เมื่อวันที่ 
18 มีนำคม 2547 ทะเบียนบมจ. เลขที่ 0107547000214 โดยมีส้ำนักงำนใหญ่ตั งอยู่ที่เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล 
ทำวเวอร์ ชั น 9 ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร และมีโรงงำน (ส้ำนักงำนสำขำ) 2 แห่ง ดังนี  

สำขำที่ 1 เลขที่ 43 หมู่ 10 ต้ำบลน ้ำพอง อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  
สำขำที่ 2 เลขที่ 255 หมู่ 4 ต้ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ้ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

บริษัทด้ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย และกำกน ้ำตำล และบริษัทย่อยด้ำเนิน
ธุรกิจหลักตำมหมำยเหตุข้อ 2.4 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ได้แก่ บริษัท เคเอสแอล ซูกำร์ โฮลดิ ง จ้ำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั งขึ นในประเทศไทย
ถือหุ้นร้อยละ 32.26 

2. เกณฑ์กำรจัดท้ำและน้ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำร 
2.1 งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี จัดท้ำขึ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง

งบกำรเงินระหว่ำงกำล และเป็นไปตำมวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และ
เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตำมข้อก้ำหนดของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ 

บริษัทเลือกที่จะเสนองบกำรเงินแบบย่อ ดังนั นข้อมูลบำงประกำรซึ่งควรจะแสดงอยู่ในงบกำรเงินประจ้ำปี
ที่ได้จัดท้ำขึ นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป มิได้น้ำมำแสดงไว้ ณ ที่นี  เนื่องจำกมิได้มีกำรก้ำหนดให้
มีกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวในงบกำรเงินระหว่ำงกำล ดังนั น งบกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวข้ำงต้น 
จึงควรอ่ำนประกอบกับงบกำรเงินส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2555 ซึ่งได้มีกำรตรวจสอบแล้ว 
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2.2 ผลกำรด้ำเนนิงำนซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรำกฎส้ำหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556 

ไม่เป็นข้อบ่งชี และไม่ใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรด้ำเนินงำนของทั งปี 

2.3 ตัวเลขที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ตุลำคม 
2555 เป็นตัวเลขที่น้ำมำแสดงเปรียบเทียบซึ่งได้มำจำกงบกำรเงินส้ำหรับปีสิ นสุดวันเดียวกัน ที่ตรวจสอบ
แล้ว 

2.4 งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลนี จัดท้ำขึ นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และได้จัดท้ำขึ น
โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบกำรเงินรวมส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2555 โดยมีโครงสร้ำง 
ของกลุ่มบริษัท ดังนี  

ช่ือบริษัท อัตรำของกำรถือหุ้น จัดตั งขึ น ประเภทกิจกำร 
 ณ วันท่ี  

30 เมษำยน 
ณ วันท่ี  

31 ตุลำคม 
ในประเทศ  

 2556 
ร้อยละ 

2555 
ร้อยละ 

  

บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม     
บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด (มหำชน)* 23.82 23.82 ไทย ให้บริกำรขนถ่ำยและขนส่งสินค้ำเกษตรกรรมบำงประเภท    

ให้เช่ำคลังสินค้ำ ค้ำท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน และท้ำกำรก่อสร้ำง    
สิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นบนท่ีดินเพื่อจ้ำหน่ำยและให้เช่ำ 

บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ้ำกัด 95.78 95.78 ไทย ผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ้ำกัด 90.21 90.21 ไทย ผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
บริษัท น ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ้ำกัด 98.61 98.61 ไทย ผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ้ำกัด 91.02 80.31 ไทย ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ จัดสรรท่ีดินเพื่อกำรอยู่อำศัยและ

กำรเกษตรท้ำกิจกำรรีสอร์ทเพื่อกำรพักผ่อน และเป็นศูนย์
ฝึกอบรมและสัมมนำ 

บริษัท เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จ้ำกัด 79.55 79.55 ไทย ส่งออกน ้ำตำลทรำย โดยเป็นตัวแทนในกำรส่งออก 
บริษัท เคเอสแอล เคมี จ้ำกัด 100.00 100.00 ไทย น้ำเข้ำและจ้ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ 
บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจ้ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ำกัด 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจ้ำหน่ำยแอลกอฮอล์หรือเชื อเพลิงจำกผลผลิต

กำรเกษตรและปุ๋ยชีวภำพหรือปุ๋ยอินทรีย์ 
บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง จ้ำกัด 
 

100.00 100.00 ไทย ซื อมำขำยไปน ้ำตำลทรำยในประเทศ และด้ำเนินกิจกำร
ทำงกำรเกษตร 

บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขด จ้ำกัด 98.49 98.49 ลำว ด้ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร ผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย
และกำกน ้ำตำล 

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 70.00 70.00 กัมพูชำ ผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย และกำกน ้ำตำล 
Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซื อมำขำยไปและบริกำรให้ค้ำปรึกษำ 
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ช่ือบริษัท อัตรำของกำรถือหุ้น 
ทำงอ้อม 

อัตรำของกำรถือหุ้น 
ทำงตรงและทำงอ้อม 

จัดตั งขึ น 
ในประเทศ 

ประเภทกิจกำร 

 ณ วันท่ี  
30 เมษำยน 

ณ วันท่ี  
31 ตุลำคม 

ณ วันท่ี  
30 เมษำยน 

ณ วันท่ี  
31 ตุลำคม 

  

 2556 
ร้อยละ 

2555 
ร้อยละ 

2556 
ร้อยละ 

2555 
ร้อยละ 

  

บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่ำนบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด (มหำชน) 
 บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ้ำกัด* 19.00 19.00 23.11 23.11 ไทย ธุรกิจให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 
 บริษัท ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมัน จ้ำกัด* 
 

27.86 34.83 28.48 35.44 ไทย ธุรกิจซื อ-ขำย ให้เช่ำ พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 
และประกอบธุรกิจโรงกลั่นน ้ำมันปำล์ม 

 บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ้ำกัด (มหำชน) * 
 

16.52 23.54 16.59 23.63 ไทย ธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยแป้งข้ำวสำลี และ
ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 

 บริษัท ที เอส คลังสินค้ำ จ้ำกัด* 15.28 15.28 19.30 19.30 ไทย ธุรกิจรับฝำกและขนถ่ำยสินค้ำ 
 บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส ์จ้ำกัด* 20.46 20.46 30.58 30.58 ไทย ธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยกระสอบพลำสติก 

เส้นใยพลำสติก และผลิตภัณฑ์จำกเม็ดพลำสติก 
รวมทั งซื อและจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำก      
เม็ดพลำสติก ให้บริกำรขนส่ง บริกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย 

บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd. 
Koh Kong Plantation Company Limited 70.00 70.00 70.00 70.00 กัมพูชำ ด้ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร 

* บริษัทมีส่วนร่วมในอ้ำนำจกำรควบคุม ดังนั นจึงถือว่ำบริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทย่อย ตำมค้ำนิยำมท่ีระบุในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

รอบระยะเวลำบัญชีของบริษัทย่อยสิ นสุดวันเดียวกันกับบริษัท (รอบบัญชีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม) 
ยกเว้นบริษัทย่อย 10 แห่ง ซึ่งรอบระยะเวลำบัญชีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม มีดังนี  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบกำรเงินรวมจัดท้ำขึ นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกัน ส้ำหรับรำยกำรบัญชีที่เหมือนกันหรือ
เหตุกำรณ์บัญชีที่คล้ำยคลึงกัน 

ยอดคงค้ำงและรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระส้ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัท และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว 

- บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ้ำกัด 
- บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ้ำกัด 
- บริษัท น ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ้ำกัด 
- บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง จ้ำกัด 
- บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด (มหำชน) 
- บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ้ำกัด 
- บริษัท ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมัน จ้ำกัด 
- บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ้ำกัด (มหำชน) 
- บริษัท ที เอส คลังสินค้ำ จ้ำกัด 
- บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ้ำกัด 
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2.5 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศที่เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ส้ำหรับ 

งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2556 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี  

มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับที่ 12 ภำษีเงินได้ 
ฉบับที่ 20  กำรบัญชีส้ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

 ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
ฉบับที่ 8 ส่วนงำนด้ำเนินงำน 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับที่ 10 ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับ 

 กิจกรรมด้ำเนินงำน 
ฉบับที่ 21 ภำษีเงินได้ - กำรได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่ำเส่ือมรำคำที่ตีรำคำใหม่ 
ฉบับที่ 25 ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ตั งแต่
วันที่ 1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัช ี
ฉบับที่ 29 กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 

 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบับที่ 13  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 

ผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยจะน้ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัท
ย่อยมำเร่ิมถือปฏิบัติในกำรจัดท้ำงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษัท เมื่อมำตรฐำนดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ นอกจำกนี ผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยยังได้
ประเมินผลกระทบและคำดว่ำกำรน้ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติจะไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส้ำคัญต่องบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษัทในงวดที่เร่ิมถือปฏิบัติ  ยกเว้นมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง “ภำษีเงินได้”                
ซึ่งผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีที่ เร่ิมใช้
มำตรฐำนดังกล่ำว 
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2.6 ในกำรจัดท้ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู้บริหำรของบริษัทต้อง

อำศัยดุลยพินิจในกำรก้ำหนดนโยบำยกำรบัญชี กำรประมำณกำรและตั งข้อสมมติฐำนหลำยประกำร 
ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ้ำนวนสินทรัพย์ หนี สินและกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และ
หนี สินที่อำจเกิดขึ น ณ วันสิ นงวด รวมทั งกำรแสดงรำยได้ และค่ำใช้จ่ำยของงวดบัญชี ถึงแม้ว่ำกำร
ประมำณกำรของผู้บริหำรได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้เหตุกำรณ์ ณ ขณะนั นผลที่เกิดขึ นจริงอำจมี
ควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั น 

3. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส้ำคัญ 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี ได้จัดท้ำขึ นโดยใช้หลักเกณฑ์นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรค้ำนวณ เช่นเดียวกับที่ใช้
ส้ำหรับกำรจัดท้ำงบกำรเงินส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2555  

ในไตรมำสที่หนึ่งของงวดบัญชีปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยได้น้ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง 
“ผลประโยชน์ของพนักงำน” และฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน” มำใช้
เป็นครั งแรก ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยปรับปรุงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส้ำหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2555 ส้ำหรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ว 

ในไตรมำสที่สี่ของงวดบัญชีปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีส้ำหรับรำยกำร
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และยำนพำหนะและเคร่ืองมือกลทุ่นแรงจำกรำคำที่ตีใหม่
เป็นรำคำทุน เนื่องจำกผู้บริหำรของบริษัทเห็นว่ำนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวเหมำะสมกับสถำนกำรณ ์
และกำรด้ำเนินงำนในปัจจุบันของบริษัทและบริษัทย่อยมำกกว่ำ  ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยดังกล่ำวท้ำให้
บริษัทและบริษัทย่อยปรับย้อนหลังงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 
2555 โดยถือเสมือนว่ำได้มีกำรน้ำนโยบำยบัญชีใหม่มำถือปฏิบัติโดยตลอด ดังนั น งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นส้ำหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2555 และข้อมูลทำงกำรเงินส้ำหรับปีสิ นสุด
วันที่ 30 เมษำยน 2555 ส้ำหรับกำรประกอบธุรกิจที่มีขึ นลงตำมฤดูกำลอย่ำงเห็นได้ชัด (ดูหมำยเหตุข้อ 24) 
ซึ่งน้ำมำแสดงเป็นตัวเลขเปรียบเทียบกับงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี ได้ปรับปรุงใหม่ส้ำหรับผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ว  
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4. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำกระแสเงินสด 

4.1 รำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสำระส้ำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส้ำหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556 และ 2555 มีดังนี  

 หน่วย : พันบำท 

ประเภทรำยกำร งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
รำยกำรก้ำไรที่ยังไม่เกิดขึ นจำกหลักทรัพย์เผื่อขำย 597  248  -  - 
โอนค่ำเสื่อมรำคำเป็นต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 22,031  48,518  1,105  1,743 
ซื อสินทรัพย์ถำวรและอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนซึ่งยังไม่ได้จ่ำยช้ำระ 348,093  233,139  153,136  129,597 
ดอกเบี ยจ่ำยที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์ 21,298  6,121  4,409  104 
เงินปันผลรับหักกลบกับเงินกู้ยืมระยะสั นบริษัทย่อย -  -  392,272  - 
โอนเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนเป็นเงินลงทุนชั่วครำว 248  256  -  - 
โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,357  -  -  - 
โอนหนี สินหมุนเวียนอ่ืนเป็นหนี สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 36,545  -  -  - 
โอนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเป็นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 31  -  -  - 
โอนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 66,000  -  -  - 
โอนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ด้ำเนินงำน -  33,623  -  - 
โอนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นสินค้ำคงเหลือ -  135,532  -  - 
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนเป็นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ -  99,490  -  - 
โอนก้ำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นส้ำรองเพื่อหุ้นทุนซื อคืน 40,648  -  40,648  - 
เงินปันผลค้ำงจ่ำยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้ำนำจควบคุม 37,212  -  -  - 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบำท 

ประเภทรำยกำร งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 

เงินสด 9,494  3,295  4,602  1,647 
เงินฝำกธนำคำรออมทรัพย์ 223,055  250,179  19,341  7,502 
เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวัน 29,274  35,397  7,542  7,149 
เงินฝำกประจ้ำอำยุไม่เกิน 3 เดือน 13,000  -  -  - 
รวม 274,823  288,871  31,485  16,298 
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5. รำยกำรกับบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ นกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 
หรือมีกรรมกำรร่วมกัน ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่ส้ำคัญระหว่ำงบริษัทและกับบริษัทย่อย 
กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี  
5.1 ยอดคงเหลือที่ส้ำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 เมษำยน  31 ตุลำคม  30 เมษำยน  31 ตุลำคม 
 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อื่น        
บริษัทย่อย -  -  108.55  57.78 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 15.08  1.23  0.01  0.03 

รวม 15.08  1.23  108.56  57.81 

        
เงินปันผลจำกบริษัทย่อยค้ำงรับ (รวมอยู่ในลูกหนี อื่น)        
บริษัทย่อย -  -  -   392.27 

        
เงินให้กู้ยืมระยะสั น        
บริษัทย่อย -  -  3,842.89  1,313.50 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 245.00  -  -  - 

รวม 245.00  -  3,842.89  1,313.50 

        
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน        
บริษัทย่อย -  -  5.53  4.93 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0.06  5.15  -  0.01 

รวม 0.06  5.15  5.53  4.94 

        
เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี อื่น        
บริษัทย่อย -  -  79.22  14.38 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2.15  1.24  1.24  0.01 

รวม 2.15  1.24  80.46  14.39 

        
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในเจ้ำหนี อื่น)        
บริษัทย่อย -  -  5.19  1.32 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0.53  0.01  -  - 

รวม 0.53  0.01  5.19  1.32 
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หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทของยอดคงเหลือ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 เมษำยน  31 ตุลำคม  30 เมษำยน  31 ตุลำคม 
 2556  2555  2556  2555 

เงินกู้ยืมระยะสั น        
บริษัทย่อย -  -  139.00  1,441.50 

        
หนี สินหมุนเวียนอ่ืน         
บริษัทย่อย -  -  0.14  - 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 18.37  4.00  18.37  - 

รวม 18.37  4.00  18.51  - 

        
หนี สินไม่หมุนเวียนอ่ืน         
บริษัทย่อย -  -  0.93  0.62 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0.91  0.84  0.91  0.84 

รวม 0.91  0.84  1.84  1.46 

ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่บริษัทย่อยและกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญำใช้เงินชนิดไม่มีหลักประกันจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม                           
คิดดอกเบี ยในอัตรำร้อยละ 1.75 - 4.13 ต่อปี และร้อยละ 3.15 - 3.75 ต่อปี ตำมล้ำดับ  

ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 เงินกู้ยืมจำกบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญำ
ใช้เงินชนิดไม่มีหลักประกันจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม คิดดอกเบี ยในอัตรำร้อยละ 2.96 - 3.34 ต่อปี และร้อยละ 
3.18 ต่อปี ตำมล้ำดับ 
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5.2 รำยกำรค้ำที่ส้ำคัญระหว่ำงบริษัทกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ส้ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือน

สิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556 และ 2555 มีดังนี  
หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทรำยกำร งบกำรเงินรวม 
ส้ำหรับงวดสำมเดือน 
สิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส้ำหรับงวดสำมเดือน 
สิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 

 2556  2555  2556  2555 
รำยได้จำกกำรขำยและจำกกำรให้บริกำร        

บริษัทย่อย -  -  474.14  496.04 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 9.77  30.34  -  - 

รวม 9.77  30.34  474.14  496.04 

        ต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร        
บริษัทย่อย -  -  374.82  207.74 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3.92  0.15  1.06  1.21 

รวม 3.92  0.15  375.88  208.95 

        รำยได้อ่ืน        
บริษัทย่อย -  -  23.87  114.81 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -  1.57  -  0.98 

รวม -  1.57  23.87  115.79 

        ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย        
บริษัทย่อย -  -  8.20  12.20 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -  7.23  -  1.31 

รวม -  7.23  8.20  13.51 

        ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร        
บริษัทย่อย -  -  0.59  11.22 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2.52  0.99  0.91  1.42 
นิติบคุคลที่เกี่ยวข้องกัน 2.46  0.81  2.14  0.67 

รวม 4.98  1.80  3.64  13.31 

        ต้นทุนทำงกำรเงิน        
บริษัทย่อย -  -  2.71  4.12 
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หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทรำยกำร งบกำรเงินรวม 
ส้ำหรับงวดหกเดือน 

สิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส้ำหรับงวดหกเดือน 

สิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 
 2556  2555  2556  2555 

รำยได้จำกกำรขำยและจำกกำรให้บริกำร        
บริษัทย่อย -  -  979.93  1,199.80 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 10.77  39.19  -  - 

รวม 10.77  39.19  979.93  1,199.80 

        ต้นทนุขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร        
บริษัทย่อย -  -  608.58  330.36 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 11.53  1.96  6.20  1.88 

รวม 11.53  1.96  614.78  332.24 

        รำยได้อ่ืน        
บริษัทย่อย -  -  45.79  145.26 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0.70  2.28  0.70  1.68 

รวม 0.70  2.28  46.49  146.94 

        ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย        
บริษัทย่อย -  -  22.22  14.28 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -  7.25  -  1.31 

รวม -  7.25  22.22  15.59 

        ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร        
บริษัทย่อย -  -  1.05  11.42 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 6.18  3.85  1.94  2.28 
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 4.99  2.57  4.36  2.17 

รวม 11.17  6.42  7.35  15.87 

        ต้นทุนทำงกำรเงิน        
บริษัทย่อย -  -  12.22  12.94 

นโยบำยกำรก้ำหนดรำคำระหว่ำงกัน 
- กำรซื อ-ขำยและยืม-คืนน ้ำตำลทรำยดิบระหว่ำงกันในกลุ่มบริษัท ก้ำหนดรำคำจำกรำคำตลำดโลก

ที่ท้ำกำรซื อขำยระหว่ำงกันครั งแรกในปี 
 

- กรณีสัญญำซื อขำยน ้ำตำลทรำยที่จัดท้ำในนำมของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้จัดสรรปริมำณกำรขำยใน
แต่ละบริษัทแล้ว หำกบริษัทใดในกลุ่มมีน ้ำตำลทรำยไม่พอขำย จะซื อสินค้ำจำกบริษัทในกลุ่ม
ด้วยรำคำเดียวกันกับสัญญำซื อขำยน ้ำตำลทรำยดังกล่ำว 

 

- สินค้ำอ่ืนๆ (นอกเหนือจำกน ้ำตำลทรำย) ที่ซื อ-ขำยระหว่ำงกันใช้รำคำตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งสูงกว่ำรำคำทุน 
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- รำคำซื อ-ขำยสินทรัพย์กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตำมรำคำที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งสูงกว่ำรำคำทุน 

 

- รำยได้จำกกำรขำยวัสดุสิ นเปลืองเป็นไปตำมรำคำที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งสูงกว่ำรำคำทุน 
 

- รำยได้จำกกำรให้เช่ำที่ดินแก่บริษัทย่อยเป็นไปตำมสัญญำเช่ำ ซึ่งมีอำยุ 30 ปี นับแต่วันที่ 25 มกรำคม 2548 
ถึงวันที่  24 มกรำคม 2578 อัตรำค่ำเช่ำปีละ 0.11 ล้ำนบำท และเพิ่มขึ นร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี  
เมื่อครบก้ำหนดสัญญำ กรรมสิทธิ์ในบรรดำสิ่งปลูกสร้ำงทั งหมดที่ได้ก่อสร้ำงในที่ดินที่เช่ำจะตกเป็น
ของผู้ให้เช่ำ 

 

- รำยได้จำกกำรให้เช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงมีอำยุสัญญำเช่ำ 1-3 ปี ซึ่งเป็นไปตำมรำคำที่ตกลงร่วมกัน 
 

- รำยได้ค่ำบริกำร รำยได้อื่น และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน เป็นไปตำมรำคำปกติที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป 
 

- ค่ำฝำกสินค้ำคิดตำมปริมำณสินค้ำและระยะเวลำกำรฝำกซึ่งเป็นไปตำมรำคำตลำด 
 

- ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยแทนกันจะเรียกเก็บตำมที่จ่ำยจริง 
 

- ไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อระหว่ำงกัน 

5.3 ลักษณะควำมสัมพันธ์ของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน นอกเหนือจำกบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประกอบด้วย 

รำยชื่อบริษัท ลักษณะควำมสัมพันธ์ เกี่ยวข้องโดย 
 บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ้ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหำรร่วมกัน 
 บริษัท รำชำเซรำมิค จ้ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหำรร่วมกัน 
 บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ้ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหำรร่วมกัน 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ้ำกัด (มหำชน) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผูถ้ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหำรร่วมกัน 
บริษัท พำรำไฮเท็ค จ้ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหำรร่วมกัน 

 บริษัท เค.เค.วู้ด อินดัสตรี จ้ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 
 บริษัท อมำโก้ จ้ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผูถ้ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 
 บริษัท รำชำชูรส จ้ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 
 บริษัท น ้ำตำลรำชบุรี จ้ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหำรร่วมกันในบริษัทย่อย 
 บริษัท อุตสำหกรรมมิตรเกษตร จ้ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหำรร่วมกันในบริษัทย่อย 
 นิติบุคคลอำคำรชุด เค เอส แอล ทำวเวอร์  นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เจ้ำของร่วมในอำคำรชุด 

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันข้ำงต้นทั งหมดเป็นนิติบุคคลที่จัดตั งขึ นในประเทศไทย 

บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ้ำกัด ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรของกลุ่มบริษัท แต่เป็นบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมกำรของบริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ้ำกัด บำงท่ำนเป็นกรรมกำรใน
บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จ้ำกัด  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
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6. ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อื่น  

ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อื่น ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 เมษำยน  31 ตุลำคม   30 เมษำยน  31 ตุลำคม  
 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี กำรค้ำ  1,415,908  835,629  279,425  122,649 
ลูกหนี ชำวไร่  246,742  194,554  144,650  134,871 
ลูกหนี อื่น - ค่ำตอบแทนกำรผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย -  39,041  -  36,607 
ลูกหนี อื่น 9,003  33,501  25,403  28,491 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 48,670  25,833  14,489  7,229 
เงินทดรองจ่ำย 38,223  27,454  10,207  6,396 
เงินปันผลจำกบริษัทย่อยค้ำงรับ -  -  -  392,272 
รำยได้ค้ำงรับ 42,516  41,947  10,770  7,825 
รวมลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อื่น  1,801,062  1,197,959  484,944  736,340 

6.1   ลูกหนี กำรค้ำ ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 เมษำยน  31 ตุลำคม   30 เมษำยน  31 ตุลำคม  
 2556  2555  2556  2555 

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 15,055  4,928  85,689  57,810 
กิจกำรอ่ืน 1,408,896  838,853  193,736  64,839 
รวมลูกหนี กำรค้ำ 1,423,951  843,781  279,425  122,649 
หัก  ค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญ (8,043)  (8,152)  -  - 

รวมลูกหนี กำรค้ำ  1,415,908  835,629  279,425  122,649 
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กำรวิเครำะห์อำยุของลูกหนี กำรค้ำ มีดังนี  
6.1.1 ลูกหนี กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 เมษำยน   31 ตุลำคม   30 เมษำยน   31 ตุลำคม  
 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี กำรค้ำในประเทศ        
ยังไม่ถึงก้ำหนดช้ำระ 15,055  3,666  85,689  57,810 
เกินก้ำหนดช้ำระไม่เกิน 3 เดือน -  1,262  -  - 

รวมลูกหนี กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 15,055  4,928  85,689  57,810 
 

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำ  ซึ่งเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและ
บริษัทย่อยมีระยะเวลำตั งแต่ 7 วันถึง 365 วัน 

6.1.2 ลูกหนี กำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 เมษำยน   31 ตุลำคม   30 เมษำยน   31 ตุลำคม  
 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี กำรค้ำในประเทศ        
ยังไม่ถึงก้ำหนดช้ำระ 844,409  671,302  107,656  62,974 
เกินก้ำหนดช้ำระไม่เกิน 3 เดือน 111,570  127,593  2,427  - 
เกินก้ำหนดช้ำระมำกกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 3,576  1,657  -  - 
เกินก้ำหนดช้ำระมำกกว่ำ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 417  127  -  - 
เกินก้ำหนดช้ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 7,442  7,173  -  - 

รวม 967,414  807,852  110,083  62,974 
ลูกหนี กำรค้ำต่ำงประเทศ        
ยังไม่ถึงก้ำหนดช้ำระ 273,803  31,001  37,330  1,865 
เกินก้ำหนดช้ำระไม่เกิน 3 เดือน 166,537  -  46,323  - 
เกินก้ำหนดช้ำระมำกกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 1,142  -  -  - 

รวม 441,482  31,001  83,653  1,865 
รวม 1,408,896  838,853  193,736  64,839 

หัก  ค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญ (8,043)  (8,152)  -  - 
รวมลูกหนี กำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน 1,400,853  830,701  193,736  64,839 

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำของบริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลำตั งแต่ 5 วัน
ถึง 90 วัน 
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6.2  ลูกหนี ชำวไร่ ประกอบด้วย 

 หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 เมษำยน  31 ตุลำคม   30 เมษำยน  31 ตุลำคม  
 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี ค่ำอ้อย        
ฤดูกำรผลิตก่อนปี 2552/2553 43,161  44,518  77  77 
ฤดูกำรผลิตปี 2552/2553 4,253  4,278  3,116  3,131 
ฤดูกำรผลิตปี 2553/2554 11,705  13,042  2,282  2,380 
ฤดูกำรผลิตปี 2554/2555 42,440  52,480  4,350  7,169 
ฤดูกำรผลิตปี 2555/2556 59,295  -  14,857  - 

รวมลูกหนี ค่ำอ้อย 160,854  114,318  24,682  12,757 
เงินทดรองจ่ำยค่ำอ้อย        
ฤดูกำรผลิตปี 2555/2556 5,725  112,598  -  110,427 
ฤดูกำรผลิตปี 2556/2557 112,747  14,777  109,196  14,777 

รวมเงินทดรองจ่ำยค่ำอ้อย 118,472  127,375  109,196  125,204 
ลูกหนี ค่ำน ้ำมัน ค่ำปุ๋ยและบริกำรอ่ืน 20,529  7,727  18,574  4,975 

รวม 299,855  249,420  152,452  142,936 
หัก  ค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญ (53,113)  (54,866)  (7,802)  (8,065) 

รวมลูกหนี ชำวไร่  246,742  194,554  144,650  134,871 

7. เงินใหกู้้ยืมระยะสั น 
เงินให้กู้ยืมระยะสั น ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 เมษำยน   31 ตุลำคม   30 เมษำยน   31 ตุลำคม  
 2556  2555  2556  2555 

เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 244,995  -  3,842,888  1,313,500 
เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่ชำวไร่ 448,123  747,693  89,468  137,919 
ลูกหนี เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยที่ถึงก้ำหนดรับช้ำระภำยในหนึ่งปี 170,104  161,680  29,299  34,185 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั น 863,222  909,373  3,961,655  1,485,604 

เงินใหกู้้ยืมระยะสั นแก่ชำวไร่ ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 ในงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นกำรให้กู้ยืมในรูปเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำ ซึ่งชำวไร่ได้น้ำมำขำยลดให้กับบริษัท
และบริษัทย่อย โดยคิดดอกเบี ยอิงกับอัตรำดอกเบี ยเงินกู้ของธนำคำรพำณิชย์  
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประกอบด้วย 
งบกำรเงินรวม 

หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท   ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2555 
 ทุนที ่ สัดส่วนกำรลงทุน เงินลงทุน  เงินลงทุน 

 ช้ำระแล้ว ร้อยละ ร้อยละ วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผล  วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผล 
 2556 2555 2556 2555            
บริษัทร่วม                
บริษัท แชมเปี้ยนฟอร์เมนเตช่ัน จ้ำกัด 200,000 200,000 32.50 32.50 73,800  42,015  325  73,800  37,299  228 
รวม     73,800  42,015  325  73,800  37,299  228 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
หน่วย : พันบำท 

ช่ือบริษัท   เงินลงทุนวิธีรำคำทุน  เงินปันผล 
 ทุนที ่ สัดส่วนกำรลงทุน ณ วันที ่  ณ วันที ่  ส้ำหรับงวดหกเดือน  ส้ำหรับปีสิ นสดุ 
 ช้ำระแล้ว ร้อยละ ร้อยละ 30 เมษำยน  31 ตุลำคม   สิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน  วันที ่31 ตุลำคม 
 2556 2555 2556 2555 2556  2555  2556  2555 
บริษัทร่วม            
บริษัท แชมเปี้ยนฟอร์เมนเตช่ัน จ้ำกัด 200,000 200,000 32.50 32.50 73,800  73,800  325  228 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม     73,800  73,800  325  228 
            
บริษัทย่อย            
บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด (มหำชน) 132,000 132,000 23.82 23.82 81,967  81,967  -  7,545 
บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ้ำกัด 1,000,000 1,000,000 95.78 95.78 834,394  834,394  -  - 
บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ้ำกัด 600,000 600,000 90.21 90.21 523,337  523,337  -  324,772 
บริษัท น ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ้ำกัด 500,000 500,000 98.61 98.61 569,284  569,284  -  - 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ้ำกัด 840,000 140,000 91.02 80.31 319,134  89,134  -  - 
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ ง จ้ำกัด 20,000 20,000 33.88 33.88 6,775  6,775  2,033  1,220 
บริษัท เคเอสแอล เคมี จ้ำกัด 10,000 10,000 100.00 100.00 9,119  9,119  -  - 
บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด 800,000 800,000 100.00 100.00 799,972  799,972  -  - 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ำกัด 610,000 610,000 100.00 100.00 609,986  609,986  -  - 
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง จ้ำกัด 280,000 280,000 100.00 100.00 280,000  280,000  -  67,500 
บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขด จ้ำกัด 684,757 684,757 98.49 98.49 674,178  674,178  -  - 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 798,900 798,900 70.00 70.00 563,829  563,829  -  - 
Wynn In Trading Co., Ltd.* 487,497 368,957 100.00 100.00 487,497  368,957  -  - 
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ้ำกัด 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061  -  - 
บริษัท ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมัน จ้ำกัด 500,000 400,000 0.62 0.62 3,089  2,472  -  - 
บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ้ำกัด (มหำชน) 285,000 200,000 0.10 0.10 196  196  -  98 
บริษัท ที เอส คลังสินค้ำ จ้ำกัด 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509  -  - 
บริษัท ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ้ำกัด 80,000 80,000 10.12 10.12 8,108  8,108  -  - 
     รวม     5,773,435  5,424,278  2,033  401,135 
บวก เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำหุ้น - Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.    368,760  276,840  -  - 
     6,142,195  5,701,118  2,033  401,135 
หัก  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน     (5,884)  (5,884)  -  - 
     รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      6,136,311  5,695,234  2,033  401,135 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม      6,210,111  5,769,034  2,358  401,363 

* บริษัทถือหุ้นของ  Koh Kong Plantation Company Limited ผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 70 โดย Koh Kong Plantation Company Limited  
มีข้อก้ำหนดให้เลิกกิจกำรหำกมีผลขำดทุนเกินกว่ำร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และไม่สำมำรถแก้ไขกำรขำดทุนดังกล่ำวได้ภำยใน 1 ปี  

เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2556 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2556  ครั งที่ 1/2556 ของบริษัท เคเอสแอล 
เรียลเอสเทต จ้ำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ้ำนวน 700 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท เป็นจ้ำนวน 700 
ล้ำนบำท บริษัทย่อยดังกล่ำวด้ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำแล้วเมื่อวันที่ 11 มีนำคม 
2556 และได้รับค่ำหุ้นเต็มจ้ำนวนแล้วเมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2556 

เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2556 Wynn In Trading Co., Ltd .ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีกำรเพิ่มทุน
จ้ำนวน 4 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐ เป็นจ้ำนวนเงิน 4 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 
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9. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  
รำยกำรเคลื่อนไหวของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ส้ำหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556                 
มีดังนี  

หน่วย: พันบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รำคำตำมบัญชีต้นงวด  625,710  285,163 
จัดประเภทระหว่ำงงวด (66,031)  - 
ซื อเพิ่มระหว่ำงงวด 1,908,720  - 
จ้ำหน่ำยระหว่ำงงวด (702)  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส้ำหรับงวด (5,996)  (1,920) 
รำคำตำมบัญชีสิ นงวด  2,461,701  283,243 

ส้ำหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้ค่ำเช่ำจำก
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ซึ่งรับรู้ในงบก้ำไรขำดทุนตำมงบกำรเงินรวมจ้ำนวน 39.60 ล้ำนบำท 
และ 31.52 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ และตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ้ำนวน 22.22 ล้ำนบำท และ 20.25 ล้ำนบำท 
ตำมล้ำดับ 

ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยได้น้ำสินทรัพย์ให้เช่ำรำคำ
ตำมบัญชีตำมงบกำรเงินรวม จ้ำนวน 172.44 ล้ำนบำท และ 101.74 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ ไปค ้ำประกันสินเชื่อ 
กับธนำคำรพำณิชย์สองแห่ง 

10. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  
รำยกำรเคลื่อนไหวของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส้ำหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556 มีดังนี  

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รำคำตำมบัญชีต้นงวด  21,424,187  4,277,150 
ซื อสินทรัพย์ (รวมงำนระหว่ำงก่อสร้ำง) 2,441,666  1,551,102 
ดอกเบี ยจ่ำยซ่ึงรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ 21,298  4,410 
โอนเข้ำ - รำคำทุน 427,070  149,111 
โอนออก - รำคำทุน (427,070)  (149,111) 
รับโอนจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 31  - 
รำคำทุนของสินทรัพย์ที่จ้ำหน่ำย/ตัดจ้ำหน่ำย (21,297)  (1,729) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - จ้ำหน่ำย/ตัดจ้ำหน่ำย 19,333  1,726 
ส่วนเกินจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่มขึ น 8,227  3,409 
ค่ำเส่ือมรำคำ (639,150)  (205,929) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (91,406)  - 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด  23,162,889  5,630,139 

ส้ำหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556 สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ นส่วนใหญ่เป็นงำนระหว่ำงก่อสร้ำง 
จ้ำนวน 1,949.40 ล้ำนบำท 
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ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงและเคร่ืองจักร ซึ่งมีรำคำตำมบัญชี     
ในงบกำรเงินรวม จ้ำนวน 816.37 ล้ำนบำท และ 934.98 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ ใช้เป็นหลักทรัพย์ค ้ำประกัน
สินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรพำณิชย์ทั งระยะสั นและระยะยำวตำมหมำยเหตุข้อ 14 และข้อ 22.5 

ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง และอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำงของ
บริษัทย่อยสำมแห่งในต่ำงประเทศ ซึ่งมีรำคำตำมบัญชีในงบกำรเงินรวม จ้ำนวน 645.00 ล้ำนบำท และ 660.85 
ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ ตั งอยู่บนที่ดินสัมปทำนซึ่งเมื่อครบก้ำหนดสัญญำ กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ให้เช่ำ 
(ดูหมำยเหตุข้อ 22.7) 

ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 สินทรัพย์รำคำทุนในงบกำรเงินรวม จ้ำนวน 3,332.34 
ล้ำนบำท และ 2,695.64 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ้ำนวน 1,507.95 ล้ำนบำท และ 
1,008.73 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ ได้ตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วทั งจ้ำนวนแต่ยังคงใช้งำนอยู่ 

11. เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี อื่น 
เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี อ่ืน ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 เมษำยน  31 ตุลำคม  30 เมษำยน  31 ตุลำคม 
 2556  2555  2556  2555 

เจ้ำหนี กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 89  13  78,674  14,394 
เจ้ำหนี กำรค้ำ - อ่ืน        

- เจ้ำหนี ค่ำอ้อย 243,880  734,268  40,982  193,151 
- เจ้ำหนี กำรค้ำอ่ืน 381,606  394,227  113,018  87,144 

เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ 63,827  27,784  29,666  17,388 
ค่ำธรรมเนียมน้ำส่งส้ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำยค้ำงจ่ำย 76,471  74,028  32,280  30,041 
ค่ำรักษำเสถียรภำพค้ำงจ่ำยส้ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย 82,221  54,915  36,679  26,292 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอ่ืน 194,049  235,037  78,470  77,826 
เจ้ำหนี ค่ำซื อสินทรัพย์ 553,269  837,286  191,576  363,808 
เจ้ำหนี อื่น 182,555  440,974  63,750  143,574 

รวมเจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี อื่น 1,777,967  2,798,532  665,095  953,618 

ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 บริษัทและบริษัทย่อยสำมแห่งรับซื ออ้อยส้ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2555/2556 
โดยใช้ประกำศรำคำอ้อยขั นต้นของฤดูกำรผลิตปี 2555/2556 ตำมประกำศส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อย
และน ้ำตำลทรำยลงวันที่ 7 ธันวำคม 2555 เท่ำกับ 950.00 บำทต่อตันอ้อย  ณ ระดับควำมหวำนที่ 10 ซี.ซี.เอส. 
และก้ำหนดให้อัตรำขึ น/ลงของรำคำอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ำกับ 57.00 บำทต่อตันอ้อย และจนถึงวันที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินนี  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย
ยังไม่ได้ประกำศรำคำอ้อยขั นสุดท้ำยส้ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2555/2556 บริษัทและบริษัทย่อยจึงบันทึก
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตค้ำงจ่ำยในส่วนค่ำอ้อยตำมหมำยเหตุข้อ 12  และค้ำนวณต้นทุนขำยและสินค้ำ
คงเหลือ ส้ำหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556 จำกกำรประมำณกำรขึ นโดยผู้บริหำรของบริษัทและ
บริษัทย่อยในรำคำ 1,068.71 - 1,186.74 บำทต่อตันอ้อย ณ ระดับควำมหวำนเฉลี่ยที่ 10.51 - 12.26 ซี.ซี.เอส. 
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12. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตค้ำงจ่ำย 

บริษัทและบริษัทย่อยสำมแห่งบันทึกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตค้ำงจ่ำยโดยค้ำนวณจำกประมำณ
กำรต้นทุนกำรผลิตทั งฤดูกำรผลิต เพื่อหำต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วย ซึ่งค้ำนวณจำกประมำณกำรค่ำอ้อย 
ค่ำแรงงำนทำงตรงและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ นหำรด้วยประมำณกำรปริมำณกำรผลิตที่คำดว่ำ
จะผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิต โดยค่ำอ้อยประมำณกำรรำคำตำมหมำยเหตุข้อ 11 และปริมำณอ้อยที่เข้ำหีบ
ในแต่ละฤดูกำรผลิต ค่ำแรงงำนทำงตรงและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตประมำณกำรโดยผู้บริหำรของบริษัท
และบริษัทย่อย ซึ่งพิจำรณำจำกข้อมูลในอดีตตำมลักษณะของค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดในแต่ละรำยกำรและก้ำลัง
กำรผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิต โดยผลต่ำงระหว่ำงประมำณกำรต้นทุนกำรผลิตของหน่วยสินค้ำที่ผลิตได้
กับต้นทุนกำรผลิตที่เกิดขึ นจริง จะแสดงรำยกำรเป็น “ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตค้ำงจ่ำย” ซึ่งจะลดลง
ตำมต้นทุนกำรผลิตที่เกิดขึ นจริงที่เพิ่มขึ นและจะหมดไปเมื่อสิ นฤดูกำรผลิต 

กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บน
พื นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจัยอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำ
มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั น 

13. หุ้นกูร้ะยะยำว  
หุ้นกู้ระยะยำว ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 มีรำยละเอียดดังนี  

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่30 เมษำยน   ณ วันที่ 31 ตุลำคม  

 2556  2555 
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ 3,496,709  3,497,584 
หัก  ส่วนที่ถึงก้ำหนดช้ำระภำยในหนึ่งปี (999,842)  (1,999,491) 

 2,496,867  1,498,093 

กำรเปลี่ยนแปลงของหุ้นกู้ระยะยำวส้ำหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556 มีดังต่อไปนี  
    หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
รำคำตำมบัญชีต้นงวด   3,497,584  
ออกหุ้นเพิ่มระหว่ำงงวด   998,089  
ไถ่ถอนระหว่ำงงวด   (1,000,000)  
ตัดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้ส้ำหรับงวด   1,036  
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด   3,496,709  
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หุ้นกู้ที่ออกเพิ่มในระหว่ำงงวดเป็นหุ้นกู้สกุลเงินบำทชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี
หลักประกันแก่ผู้ลงทุนในวงจ้ำกัด ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี  

หน่วย : พันบำท 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ชื่อย่อ อำยุ ครบก้ำหนด อัตรำดอกเบี ย จ้ำนวนหน่วย มูลค่ำรวม ค่ำใช้จ่ำย สุทธิ มูลค่ำยุติธรรม 
   ต่อปี ที่ออก  ในกำรออก   
      หุ้นกู้รอตัดจ่ำย   

KSL15DA 3 ปี 4 ธ.ค. 2558 3.87 1,000,000 1,000,000 1,911 998,089 1,002,464 

ข้อปฏิบัติอ่ืนที่ส้ำคัญตำมข้อก้ำหนดในกำรออกหุ้นกู้ 
-  บริษัทต้องด้ำรงอัตรำส่วนหนี สินที่มีดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ตำมงบกำรเงินรวม ตำมเงื่อนไขดังนี  
 ตลอดอำยุ  ณ วันที่ 31 ตุลำคม  
   ของทุกป ี

หนี สินที่มีดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -  2 : 1 
หนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3 : 1  2 : 1 

-  กรณีที ่อันดับควำมน่ำเชื ่อถือของหุ้นกู้อยู ่ต่้ำกว่ำอันดับควำมน่ำเชื ่อถือของบริษัท ณ ขณะนั น 
บริษัทต้องด้ำเนินกำรจัดหำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันให้กับผู้ถือหุ้นกู้หรือด้ำเนินกำรใดๆ เพื่อแก้ไข
อันดับควำมนำ่เชื่อถือของหุ้นกู้ให้อยู่ในอันดับเดียวกันหรือดีกว่ำอันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริษัท 

ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดง
อัตรำส่วนหนี สินที่มีดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตรำส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีดังนี  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 30 เมษำยน 31 ตุลำคม 30 เมษำยน 31 ตุลำคม 
 2556 2555 2556 2555 

หนี สินที่มีดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.66 : 1.00 1.17 : 1.00 2.03 : 1.00 1.19 : 1.00 
หนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.95 : 1.00 1.46 : 1.00 2.25 : 1.00 1.43 : 1.00 

 



 
- 20 - 

 
14. เงินกู้ยืมระยะยำว  

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยำว ส้ำหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556 มีดังต่อไปนี  
 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบัญชีต้นงวด 4,627,899  1,110,800 
กู้เพิ่มระหว่ำงงวด 2,367,000  1,572,000 
จ่ำยคืนเงินกู้ระหว่ำงงวด (545,175)  (100,000) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (37,154) ( - 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด 6,412,570  2,582,800 
หัก  ส่วนของเงินกู้ยืมถึงก้ำหนดช้ำระภำยในหนึ่งปี (1,158,203)  (520,633) 

เงินกู้ยืมระยะยำว  5,254,367  2,062,167 

ในระหว่ำงงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556 บริษัทย่อยได้ช้ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวบำงวงเงิน 
ก่อนครบก้ำหนดช้ำระตำมสัญญำ ท้ำให้ ณ วันที่  30 เมษำยน 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจำก
ธนำคำรพำณิชย์ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคงเหลือตำมสัญญำซึ่งมีเงื่อนไขที่ส้ำคัญ ดังนี  
วงเงินที ่ วงเงิน เงื่อนไขกำรช้ำระเงิน กำรค ้ำประกัน/หลักประกัน 

1 1,000 ล้ำนบำท - ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด  
งวดละ 100.00 ล้ำนบำท เร่ิมช้ำระงวดแรกเดือนมกรำคม 2556 

ไม่ม ี

2 500 ล้ำนบำท - ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด  
งวดละ 50.00 ล้ำนบำท เร่ิมช้ำระงวดแรกเดือนพฤษภำคม 2556  

ไม่ม ี

500 ล้ำนบำท - ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด  
งวดละ 50.00 ล้ำนบำท เร่ิมช้ำระงวดแรกเดือนกันยำยน 2556  

ไม่ม ี

500 ล้ำนบำท - ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด  
งวดละ 50.00 ล้ำนบำท เร่ิมช้ำระงวดแรกเดือนกันยำยน 2556  

ไม่ม ี

3 2,000 ล้ำนบำท - ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด  
งวดละ 200.00 ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำปลอดช้ำระเงินต้น 2 ปี  
เร่ิมช้ำระงวดแรกเดือนธันวำคม 2554 

-   บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)               
ค ้ำประกัน 

-   ประกันภัยส่ิงปลูกสร้ำง และเคร่ืองจักรโดย 
ยกประโยชน์ให้ธนำคำรผู้ให้กู้ ทุนประกันสูงสุด
เท่ำท่ีบริษัทประกันภัยพึงรับ 

4 1,000 ล้ำนบำท 

 

- ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด 
งวดละ 100.00 ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำปลอดช้ำระเงินต้น 2 ปี  
เร่ิมช้ำระงวดแรกเดือนมีนำคม 2555 

5 190 ล้ำนบำท - ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 8 งวด  
งวดละ 23.75ล้ำนบำท เร่ิมช้ำระงวดแรกเดือนธันวำคม 2555 

-   ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษัทย่อยท่ีได้รับ
และใช้วงเงิน 

6 50 ล้ำนบำท - ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นรำยเดือน รวมทั งสิ น 60 งวด งวดท่ี 1- 59 
ช้ำระงวดละ 0.83 ล้ำนบำท งวดสุดท้ำยช้ำระคืนส่วนท่ีเหลือ
ทั งหมด โดยช้ำระเงินต้นงวดแรกเดือนพฤศจิกำยน 2555 

7 800 ล้ำนบำท - ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด  
งวดละ 37.50 - 92.50 ล้ำนบำท เร่ิมช้ำระงวดแรกเดือนเมษำยน 2553 

-   บริษัท น ้ ำตำลขอนแก่น จ้ ำกัด (มหำชน)  
ค ้ำประกัน 
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วงเงินที ่ วงเงิน เงื่อนไขกำรช้ำระเงิน กำรค ้ำประกัน/หลกัประกัน 

8 5 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ 

- ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด   
งวดละ 0.50 ล้ำนเหรียญสหรัฐ   ปลอดช้ำระเงินต้น 2 ปี เร่ิมช้ำระ
งวดแรกเดือนมีนำคม 2554 

-   บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)  
ค ้ำประกันตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

-   บริษัทย่อยสองแห่งร่วมกันค ้ำประกัน 
- ใบหุ้นของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหนึ่งท่ีถือ

โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย    
9 5 ล้ำนดอลลำร์

สหรัฐ 
- ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด       

งวดละ 0.50 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ปลอดช้ำระเงินต้น 2 ปี เร่ิมช้ำระงวด
แรกเดือนมีนำคม 2554 

10 30 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ 

- ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด   
งวดละ 3.00 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ปลอดช้ำระเงินต้น 2 ปี เร่ิมช้ำระ 
งวดแรกเดือนมิถุนำยน 2554 

11 

 

2,150 ล้ำนบำท - ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน งวดละเท่ำๆกัน  
เร่ิมช้ำระงวดแรกในสิ นเดือนท่ี 25 นับจำกเดือนท่ีมีกำรเบิก 
เงินกู้งวดแรก และต้องช้ำระเงินต้นพร้อมดอกเบี ยทั งจ้ำนวน 
ให้เสร็จสิ นภำยใน 84 เดือนนับจำกเดือนท่ีเบิกเงินกู้งวดแรก  
(เดือนมีนำคม 2555) 

-   บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงต้องไม่น้ำทรัพย์สิน
หลักไปก่อภำระผูกพัน (Negative Pledge) 

-   ประกันภัย ส่ิงปลูกสร้ำง และเคร่ืองจักรพร้อม
อุปกรณ์ในวงเงินสูงสุดท่ีบริษัทประกันภัยจะพึงรับ
ได้โดยยกประโยชน์ในสิทธิประกันภัยทรัพย์สิน
ให้แก่ธนำคำรผู้ให้กู้เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

12 45.20 ล้ำนบำท -   ก้ำหนดช้ ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำยปี  รวมทั งสิ น 6 งวด 
เร่ิมช้ำระงวดแรกเดือนมิถุนำยน 2555  

-   กรรมกำรบริหำรบริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด 
(มหำชน) ค ้ำประกัน 

13 23 ล้ำนบำท -   ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำยปี รวมทั งสิ น 6 งวด งวดละ 
3.83 ล้ำนบำท เร่ิมช้ำระงวดแรกเดือนมิถุนำยน 2556  

-   เช็คค ้ำประกัน 6 ฉบับ 

โดยวงเงินที่ 1 ถึงวงเงินที่ 7 และวงเงินที่ 11 เป็นเงินกู้ยืมระยะยำวในสกุลเงินบำทมีอัตรำดอกเบี ยร้อยละ 
AMLR-2.875 (AMLR คืออัตรำดอกเบี ย MLR เฉลี่ยของสถำบันกำรเงิน 4 แห่ง) ถึงร้อยละ 4.98 ต่อปี วงเงินที่ 8 
ถึงวงเงินที่ 10 เป็นเงินกู้ยืมระยะยำวสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐมีอัตรำดอกเบี ยร้อยละ LIBOR+2 ต่อปี และ
วงเงินที่ 12 และวงเงินที่ 13 เป็นเงินกู้ยืมระยะยำวเพื่อซื ออุปกรณ์ในกำรเกษตรมีอัตรำดอกเบี ยร้อยละ 2.00 ต่อปี 

นอกจำกนี  บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำรด้ำรงอัตรำส่วนหนี สินที่มี
ดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กำรด้ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย กำรด้ำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำร
ช้ำระหนี  ข้อจ้ำกัดในกำรก่อหนี ระยะยำวเพิ่มเติม กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและข้อจ้ำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผล เป็นต้น 

15. ทุนเรือนหุ้น 
บริษัทได้ออกหุ้นสำมัญใหม่จ้ำนวน 128.88 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท เป็นจ้ำนวนรวม 128.88 ล้ำนบำท  
เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพซึ่งแปลงเป็นหุ้นสำมัญในรำคำแปลงสภำพ 10 บำทต่อ 1 หุ้นสำมัญ  

ณ วันที่ 15 มีนำคม 2556 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิของใบส้ำคัญแสดงสิทธิครั งสุดท้ำย คงเหลือใบส้ำคัญแสดงสิทธิที่
ยังไม่มีกำรใช้สิทธิ จ้ำนวน 352,510 หน่วย ใบส้ำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือดังกล่ำวจึงสิ นสภำพลงทันที 

รำยกำรเคลื่อนไหวของหุ้นสำมัญส้ำหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556 และ 2555 มีดังนี  
  2556  2555 
 มูลค่ำหุ้นละ จ้ำนวนหุ้น  จ้ำนวนเงิน  จ้ำนวนหุ้น  จ้ำนวนเงิน 
 บำท ล้ำนหุ้น  ล้ำนบำท  ล้ำนหุ้น  ล้ำนบำท 

ทุนที่ออกและช้ำระแล้ว         
ณ วันต้นงวด 1 1,575.77  1,575.77  1,551.07  1,551.07 
ออกหุ้นสำมัญในระหว่ำงงวด 1 128.88  128.88  22.54  22.54 
หัก  หุ้นทุนซื อคืน 12.703 (3.20)  (40.65)  -  - 
ณ วันปลำยงวด  1,701.45  1,664.00  1,573.61  1,573.61 
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16. หุ้นทุนซื อคืนและส้ำรองส้ำหรับหุ้นทุนซื อคืน 

เมื่อวันที่  25 มกรำคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั งที่ 1/2556 มีมติอนุมัติโครงกำรซื อคืน              
หุ้นสำมัญจ้ำนวน 78,788,404 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของจ้ำนวนหุ้นที่ออกและเรียกช้ำระแล้ว
ทั งหมด) โดยเป็นกำรซื อคืนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในรำคำไม่เกินรำคำปิดถัวเฉลี่ย 5 วัน
ท้ำกำรก่อนกำรซื อหุ้นบวกด้วยร้อยละ 15 ของรำคำปิดถัวเฉลี่ยนั น วงเงินในกำรซื อหุ้นคืนไม่เกิน 1,000 
ล้ำนบำท โดยมีก้ำหนดระยะเวลำในกำรซื อหุ้นคืนตั งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2556 ถึงวันที่ 30 สิงหำคม 2556 
ส่วนระยะเวลำในกำรจ้ำหน่ำยหุ้นที่ซื อคืนจะพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรของบริษัท ภำยหลัง 6 เดือนนับ
จำกวันที่ซื อหุ้นคืนเสร็จสิ นแต่ไม่เกิน 3 ปี และก้ำหนดรำคำจ้ำหน่ำยไม่ต่้ำกว่ำร้อยละ 85 ของรำคำปิดเฉลี่ย 
5 วันท้ำกำรซื อขำยก่อนกำรขำยหุ้นซื อคืน  

ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 มีหุ้นทุนซื อคืนในบัญชีจ้ำนวน 3.20 ล้ำนหุ้น มีต้นทุนเฉลี่ยหุ้นละ 12.703 บำท 
เป็นต้นทุนรวม 40.65 ล้ำนบำท หุ้นทุนซื อคืนจ้ำนวน 3.20 ล้ำนหุ้นนี เมื่อค้ำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
1.00 บำท จะเป็นร้อยละ 1.88 ของทุนที่ช้ำระแล้ว โดยบริษัทสำมำรถถือหุ้นทุนซื อคืนจ้ำนวนดังกล่ำวได้
ไม่เกิน 3 ปีนับจำกวันที่ซื อคืน (ระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยน 2559) 

17. เงินปันผลจ่ำย 
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้จ่ำยเงินปันผลดังนี  

เงินปันผล อนุมัติโดย จ้ำนวนหุ้น เงินปันผล เงินปันผลจ่ำย วันท่ีจ่ำยเงินปันผล 
  พันล้ำนหุ้น จ่ำยต่อหุ้น ล้ำนบำท  

-  จ่ำยปันผลจำกกำรด้ำเนินงำนของบริษทั ตั งแต่วนัที่  
 1 พฤศจิกำยน 2554 ถึงวันที ่31 ตุลำคม 2555 

ครั งที ่1/2556 เมื่อวันที ่28 กุมภำพันธ์ 2556  1.62 0.50 811.70 28 มีนำคม 2556 
 

      
-  จ่ำยปันผลจำกกำรด้ำเนินงำนของบริษทั ตั งแต่วนัที่  

 1 พฤศจิกำยน 2553 ถึงวันที ่31 ตุลำคม 2554 
ครั งที ่1/2555 เมื่อวันที ่28 กุมภำพันธ์ 2555  1.57 0.50 786.53 28 มีนำคม 2555 

 

18. ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรได้รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษัท
และบริษัทย่อย ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ้ำกัด โดยไม่รวมเงินเดือน และประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องที่จำ่ยให้กับกรรมกำรบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี  

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

ส้ำหรบังวดสำมเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 4.17 4.12 1.64 1.64 
ส้ำหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 11.32 11.94 5.48 5.46 
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19. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่ส้ำคัญส้ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556 
และ 2555 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 

ส้ำหรับงวดสำมเดือนสิ นสุด 
วันที่ 30 เมษำยน 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส้ำหรับงวดสำมเดือนสิ นสุด 

วันที่ 30 เมษำยน 
 2556  2555  2556  2555 

เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนักงำน 458,682  417,140  122,805  113,905 
ค่ำเสื่อมรำคำ 381,634  384,858  129,456  114,285 
ค่ำเชื อเพลิง 177,633  119,534  121,126  32,155 
ค่ำธรรมเนียมน้ำส่งกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย 249,388  269,479  115,575  130,907 
ค่ำซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ 239,315  203,991  77,586  74,398 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง 159,153  134,972  51,984  37,527 
วัตถุดิบและวัสดุสิ นเปลืองใช้ไป 5,820,009  6,307,652  1,642,230  2,166,058 
ซื อสินค้ำส้ำเร็จรูป 68,384  35,420  323,199  149,051 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส้ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิต (3,469,581)  (2,682,267)  (1,104,319)  (1,492,987) 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 36,785  32,164  7,919  6,428 
ดอกเบี ยจ่ำย 168,751  144,121  88,606  60,093 
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินอ่ืน 4,246  1,457  572  624 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำเนินงำนอ่ืน 248,211  201,261  72,514  80,118 

รวม 4,542,610  5,569,782  1,649,253  1,472,562 
 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 

ส้ำหรับงวดหกเดือนสิ นสุด 
วันที่ 30 เมษำยน 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส้ำหรับงวดหกเดือนสิ นสุด 

วันที่ 30 เมษำยน 
 2556  2555  2556  2555 

เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนักงำน 895,788  803,278  245,883  219,785 
ค่ำเสื่อมรำคำ 733,661  660,964  225,100  200,170 
ค่ำเชื อเพลิง 307,756  204,757  189,202  56,403 
ค่ำธรรมเนียมน้ำส่งกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย 545,400  573,409  230,802  310,652 
ค่ำซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ 426,648  373,043  149,183  125,846 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง 280,853  271,717  87,088  69,053 
วัตถุดิบและวัสดุสิ นเปลืองใช้ไป 10,461,197  11,638,543  3,106,621  3,824,785 
ซื อสินค้ำส้ำเร็จรูป 199,522  81,688  553,923  262,377 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส้ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิต (5,965,552)  (5,546,689)  (2,036,948)  (2,371,565) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 100,168  91,545  23,282  21,077 
ดอกเบี ยจ่ำย 302,579  276,585  157,262  116,404 
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินอ่ืน 6,879  2,150  1,105  1,244 
ขำดทุนจำกสินค้ำและเครื่องจักรเสียหำย -  137,300  -  - 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำเนินงำนอ่ืน 472,022  456,820  170,516  154,603 

รวม 8,766,921  10,025,110  3,103,019  2,990,834 
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20. ก้ำไรต่อหุ้น 

ก้ำไรต่อหุ้นขั นพื นฐำน ค้ำนวณโดยกำรหำรก้ำไรส้ำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญด้วยจ้ำนวนหุ้นสำมัญ    
ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี 

ส้ำหรับก้ำไรต่อหุ้นปรับลด จ้ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงงวดจะถูกปรับปรุงด้วย
จ้ำนวนหุ้นสำมัญเทียบเท่ำ โดยสมมุติว่ำหุ้นสำมัญเทียบเท่ำได้แปลงเป็นหุ้นสำมัญทั งหมด ส้ำหรับ           
งวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556 หุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดของบริษัท ได้แก่ 
สิทธิเลือกซื อหุ้นที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส้ำหรบังวดสำมเดือนสิ นสุด 

วันที่ 30 เมษำยน 2556 

 ส้ำหรบังวดสำมเดือนสิ นสุด 
วันที่ 30 เมษำยน 2556 

 ก้ำไรสุทธิ  จ้ำนวนหุ้น  ก้ำไรต่อหุ้น  ก้ำไรสุทธิ  จ้ำนวนหุ้น  ก้ำไรต่อหุ้น 
 พันบำท  พันหุ้น  บำท  พันบำท  พันหุ้น  บำท 
ก้ำไรต่อหุ้นขั นพื นฐำน            
ก้ำไรส้ำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ 554,836  1,668,566 * 0.333  7,996  1,668,566 * 0.005 

ก้ำไรต่อหุ้นปรับลด            
ก้ำไรท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญสมมติว่ำ 
   มีกำรใช้ใบส้ำคัญแสดงสิทธิซื อหุ้นสำมัญ 554,836  1,668,566  0.333  7,996  1,668,566  0.005 

 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส้ำหรบังวดหกเดือนสิ นสุด 

วันที่ 30 เมษำยน 2556 
 ส้ำหรบังวดหกเดือนสิ นสุด 

วันที่ 30 เมษำยน 2556 

 ก้ำไรสุทธิ  จ้ำนวนหุ้น  ก้ำไรต่อหุ้น  ก้ำไรสุทธิ  จ้ำนวนหุ้น  ก้ำไรต่อหุ้น 
 พันบำท  พันหุ้น  บำท  พันบำท  พันหุ้น  บำท 
ก้ำไรต่อหุ้นขั นพื นฐำน            
ก้ำไรส้ำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ 929,413  1,634,292 * 0.569  56,581  1,634,292 * 0.035 

ก้ำไรต่อหุ้นปรับลด            
ก้ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมัญสมมติว่ำ 
   มีกำรใช้ใบส้ำคัญแสดงสิทธิซื อหุ้นสำมัญ 929,413  

 
1,634,292 

  
0.569  56,581  

 
1,634,292  

 
0.035 

* เป็นจ้ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักค้ำนวณตำมสัดส่วนของเวลำกำรออกหุ้นสำมัญในระหว่ำงงวด 
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21. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ้ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลเกี่ยวกับกำรด้ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท แสดงดังนี  

งบกำรเงินรวม 
ส้ำหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันท่ี 30 เมษำยน 2556 และ 2555 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 ธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำย 

น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
ธุรกิจผลิตและ 

จ้ำหน่ำยแอลกอฮอล ์
ธุรกิจผลิตและ 
จ้ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

ธุรกิจให้เช่ำ 
อสังหำริมทรัพย ์

ธุรกิจ 
แป้งสำลี 

ธุรกิจอื่นๆ รำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
 ไทย ลำว กัมพูชำ ไทย ลำว กัมพูชำ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย     
รำยได้จำกกำรด้ำเนินงำนสุทธิ - ในประเทศ 4,443 - 133 4,699 - 242 846 280 1,356 1,180 105 210 509 578 1,095 1,248 (3,866) (3,633) 4,621 4,804 
รำยได้จำกกำรด้ำเนินงำนสุทธิ - ต่ำงประเทศ 4,307 7 34 5,901 - 6 383 665 - - - - - - 9 22 (163) (242) 4,577 6,352 
รวม 8,750 7 167 10,600 - 248 1,229 945 1,356 1,180 105 210 509 578 1,104 1,270 (4,029) (3,875) 9,198 11,156 
ก้ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด้ำเนินงำน 1,429 - (44) 2,229 (9) (184) 314 241 776 615 68 122 106 98 (30) 83 (112) (115) 2,507 3,080 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร                   (1,229) (1,349) 
ต้นทุนทำงกำรเงิน                   (309) (279) 
ส่วนแบ่งก้ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม                   5 (4) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้                   (81) (338) 
ก้ำไรสุทธิ                   893 1,110 
บวก(หัก) ขำดทุน (ก้ำไร) ส้ำหรับงวดหกเดือนของผู้ถือหุ้นสว่นน้อย                  37 (28) 
ก้ำไรส้ำหรับงวด                   930 1,082 

                     
ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และ 2555                     
ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อื่น  1,350 22 158 928 16 297 141 54 308 271 57 49 127 130 457 179 (819) (657) 1,801 1,267 
สินค้ำคงเหลือ  7,451 203 577 7,115 211 473 246 236 223 325 - - 385 500 747 381 (12) 14 9,820 9,255 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  11,889 1,093 1,919 7,658 1,072 2,000 915 891 5,625 3,966 792 412 401 420 1,133 1,036 (604) (533) 23,163 16,922 
สินทรัพย์ส่วนกลำง 12,229 186 274 8,781 205 983 27 38 230 30 576 369 83 34 2,860 762 (11,306) (7,957) 5,159 3,245 
สินทรัพย์รวม  32,919 1,504 2,928 24,482 1,504 3,753 1,329 1,219 6,386 4,592 1,425 830 996 1,084 5,197 2,358 (12,741) (9,133) 39,943 30,689 
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22. ภำระผูกพัน หนี สินท่ีอำจเกิดขึ นและสัญญำที่ส้ำคัญ 
ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 นอกจำกหนี สินที่ปรำกฏในงบกำรเงินแล้ว บริษัท
และบริษัทย่อย ยังมีภำระผูกพันและหนี สินที่อำจเกิดขึ น ดังนี  
22.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำขำยน ้ำตำลทรำยที่ยังไม่ได้ส่งมอบส้ำหรับ 

งบกำรเงินรวมจ้ำนวน 7,482.79 ล้ำนบำท และ 2,210.62 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ และส้ำหรับ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ้ำนวน 2,894.54 ล้ำนบำท และ 878.76 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ 

22.2 บริษัทและบริษัทย่อยสำมแห่ง ได้ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำแก่ชำวไร่เพื่อรับซื ออ้อย โดยบริษัทและ
บริษัทย่อยยังมิได้บันทึกภำระหนี สินดังกล่ำว เนื่องจำกเช็คยังไม่ถึงก้ำหนดช้ำระและยังไม่ได้รับอ้อย 
ตำมรำยละเอียดดังนี  

หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 

 30 เมษำยน 

2556 

31 ตุลำคม 

2555 

30 เมษำยน 

2556 

31 ตุลำคม 

2555 

ส้ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2555/2556 - 945.44 - 137.92 

ส้ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2556/2557 583.21 - 89.44 - 

22.3 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ท้ำสัญญำซื อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
จ้ำนวน 2 สัญญำ ดังนี  
- สัญญำลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2548 กฟผ. ตกลงซื อพลังงำนไฟฟ้ำจำกบริษัทย่อย ณ อ้ำเภอน ้ำพอง 

จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะเวลำ 21 ปี นับตั งแต่เดือนแรกที่มีกำรขำยไฟฟ้ำ (ธันวำคม 2549) 
ในปริมำณ 20 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดันไฟฟ้ำ 115 กิโลโวลท์ โดยในปีที่ 2 จนถึงปีก่อนปีสุดท้ำย 
กฟผ. ตกลงที่จะซื อพลังงำนไฟฟ้ำในปริมำณไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำ
ตำมสัญญำ 

- สัญญำลงวันที่ 12 มกรำคม 2553 กฟผ. ตกลงซื อปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำ 22 เมกะวัตต์ ณ ระดับ
แรงดัน 115 กิโลโวลท์ ณ อ้ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี ตำมรำคำที่ตกลงร่วมกันใน
สัญญำ เป็นระยะเวลำ 5 ปี ตั งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2554 และเมื่ออำยุสัญญำสิ นสุดลง บริษัทย่อย
ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ กฟผ. ส้ำหรับกำรต่ออำยุสัญญำล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
ก่อนครบก้ำหนดอำยุสัญญำ และเพื่อต่ออำยุสัญญำต่อไปอีกครำวละ 5 ปี บริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือ                
ค ้ำประกันกำรเสนอขำยไฟฟ้ำ เป็นจ้ำนวนเงิน 4.40 ล้ำนบำท  
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22.4 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสัมปทำนประกอบกิจกำรไฟฟ้ำจำกกระทรวงพลังงำน เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 
2548 ในเขตพื นที่ 43 หมู่ 10 ต้ำบลน ้ำพอง อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีก้ำหนดอำยุ 21 ปี 
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ บริษัทย่อย
ดังกล่ำวได้รับใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำจำกคณะกรรมกำรก้ำกับกิจกรรมพลังงำน ซึ่งมีอำยุใบอนุญำต 
19 ปี สิ นสุดเดือนธันวำคม 2571 โดยบริษัทย่อยดังกล่ำวต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
กิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 และเงื่อนไขประกอบใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำ  

22.5 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555  
มีภำระผูกพัน หนี สินที่อำจเกิดขึ น และวงเงินสินเชื่อ ดังนี  

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินรวม 
  ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2556 ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 
 สกุลเงิน ทั งสิ น ใช้ไป คงเหลือ ทั งสิ น ใช้ไป คงเหลือ 
ภำระผูกพัน        
สัญญำค ้ำประกันกำรช้ำระหนี ของบริษัทย่อย    
ส้ำหรับค ้ำหนี สินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดขึ น 

 
บำท - 6,495.14 - 

 
 - 

 
4,843.40 

 
- 

สัญญำค ้ำประกันกำรช้ำระหนี ของบริษัทย่อย 
  ส้ำหรับค ้ำหนี สินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดขึ น 

 
ดอลลำร์สหรัฐ - 40.96 - 

 
  - 

 
71.52 

 
- 

        
หนี สินท่ีอำจเกิดขึ น        
หนังสือค ้ำประกัน  (ไม่ระบุวงเงิน) บำท - 105.14 - - 95.06 - 
รับรองต๋ัวเงิน บำท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้ำหนี ทรัสต์รีซีท บำท 459.91 - 459.91 1,133.17 848.19 284.98 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลำร์สหรัฐ 16.60 4.28 12.32 26.58 12.45 14.13 
        
วงเงินสินเช่ือ        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั น บำท 19,115.99 9,827.10 9,288.89 16,700.83 4,594.81 12,106.02 
เจ้ำหนี ทรัสต์รีซีท บำท 241.09 241.09 - - - - 
เจ้ำหนี ทรัสต์รีซีท ดอลลำร์สหรัฐ 0.74 0.74 - - - - 
เงินกู้ยืมระยะสั น ดอลลำร์สหรัฐ 50.50 31.10 19.40 20.50 11.75 8.75 
วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั น บำท 2,768.00 1,604.00 1,164.00 3,027.77 2,040.31 987.46 
เงินกู้ยืมระยะยำว บำท 5,738.24 5,738.24 - 5,608.14 4,074.14 1,534.00 
เงินกู้ยืมระยะยำว ดอลลำร์สหรัฐ 23.00 23.00 - 27.00 27.00 - 
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หน่วย : ล้ำน 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2556 ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 
 สกุลเงิน ทั งสิ น ใช้ไป คงเหลือ ทั งสิ น ใช้ไป คงเหลือ 
ภำระผูกพัน        
สัญญำค ้ำประกันกำรช้ำระหนี ของบริษัทย่อย  
  ส้ำหรับค ้ำหนี สินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดขึ น 

 
บำท - 6,495.14 - 

 
  - 

 
4,843.40 

 
- 

สัญญำค ้ำประกันกำรช้ำระหนี ของบริษัทย่อย  
  ส้ำหรับค ้ำหนี สินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดขึ น 

 
ดอลลำร์สหรัฐ - 16.87 - 

 
  - 

 
32.77 

 
- 

        
หนี สินท่ีอำจเกิดขึ น        
หนังสือค ้ำประกัน (ไม่ระบุวงเงิน) บำท - 4.33 - - 4.33 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้ำหนี ทรัสต์รีซีท บำท 30.00 - 30.00 330.00 248.81 81.19 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลำร์สหรัฐ - - - 7.29 6.80 0.49 
        
วงเงินสินเช่ือ        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั น บำท 6,779.00 5,243.55 1,535.45 5,303.00 2,356.31 2,946.69 
เจ้ำหนี ทรัสต์รีซีท ดอลลำร์สหรัฐ 0.49 0.49 - - - - 
เงินกู้ยืมระยะสั น ดอลลำร์สหรัฐ 30.50 30.00 0.50 0.50 - 0.50 
วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั น บำท 2,768.00 1,604.00 1,164.00 3,027.77 2,040.31 987.46 
เงินกู้ยืมระยะยำว บำท 3,582.80 2,582.80 1,000.00 3,159.80 1,660.80 1,499.00 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่  
31 ตุลำคม 2555 มีอัตรำดอกเบี ยร้อยละ 1.83 - 4.80 ต่อปี และร้อยละ 3.15 - 4.75 ต่อปี ตำมล้ำดับ 

สินเชื่อดังกล่ำวข้ำงต้นบำงส่วนค ้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ซึ่งเป็นที่ตั งโรงงำนของบริษัทย่อย 
และใบหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อย
ค ้ำประกันระหว่ำงกัน และกำรโอนสิทธิประกันภัยของสิ่งปลูกสร้ำงและเคร่ืองจักรแก่ผู้ให้กู้ และบำงวงเงิน
หำกมีกำรเบิกใช้ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องน้ำสินค้ำบำงส่วนเข้ำร่วมค ้ำประกันด้วย  

นอกจำกนี  ภำระผูกพันร่วมกันกับวงเงินกู้ระยะยำว บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงิน
บำงประกำร เช่น กำรด้ำรงอัตรำส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กำรด้ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย 
กำรด้ำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช้ำระหนี  ข้อจ้ำกัดในกำรก่อหนี ระยะยำวเพิ่มเติม กำรเพิ่มทุน         
จดทะเบียนและข้อจ้ำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผล เป็นต้น 
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22.6 ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำต่ำงๆ 
มีดังนี   

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินรวม 
  ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2555 
 สกุลเงิน มูลค่ำ 

ตำมสัญญำ 
ภำระผูกพันคงเหลือ 

ตำมสัญญำ 
มูลค่ำ 

ตำมสัญญำ 
ภำระผูกพันคงเหลือ 

ตำมสัญญำ 
สัญญำก่อสร้ำงและจ้ำงเหมำ บำท 658.34 220.75 1,081.50 459.28 
 ดอลลำร์สหรัฐ 5.00 4.00 - - 
สัญญำซื ออำคำร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ บำท 1,452.74 869.61 959.91 456.14 

 ดอลลำร์สหรัฐ 45.16 21.61 23.60 13.59 
 เยน 800.00 80.00 800.00 800.00 
 ยูโร - - 0.74 0.56 
สัญญำเช่ำ บำท 26.19 16.11 23.11 16.04 
สัญญำซื อวัตถุดิบ บำท 107.63 105.49 102.48 69.21 
 ดอลลำร์สหรัฐ 7.90 7.90 0.76 0.76 

 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2555 
 สกุลเงิน มูลค่ำ 

ตำมสัญญำ 
ภำระผูกพันคงเหลือ 

ตำมสัญญำ 
มูลค่ำ 

ตำมสัญญำ 
ภำระผูกพันคงเหลอื 

ตำมสัญญำ 
สัญญำก่อสร้ำงและจ้ำงเหมำ บำท 482.39 130.71 834.33 355.51 
สัญญำซื ออำคำร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ บำท 1,226.04 784.03 596.93 257.13 

 ดอลลำร์สหรัฐ 8.40 0.56 8.40 7.85 
 เยน 70.00 7.00 70.00 70.00 
สัญญำเช่ำ บำท 26.19 16.11 23.11 16.04 

 

22.7 สัญญำที่ส้ำคัญอ่ืน 
22.7.1 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2549 บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขด จ้ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ท้ำสัญญำ

พัฒนำพื นที่ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว กับรัฐบำลของประเทศดังกล่ำว เพื่อใช้
เป็นอำคำรส้ำนักงำน อำคำรโรงงำน ถนน และพื นที่ปลูกอ้อย รวม 10,000 เฮกตำร์ โดยมีก้ำหนด
ระยะเวลำ 30 ปี และสำมำรถต่อสัญญำได้อีก 20 ปี หำกได้รับควำมเห็นชอบจำกคู่สัญญำ                  
ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่  31 ตุลำคม 2555 บริษัทย่อยได้ใช้พื นที่แล้ว จ้ำนวน 
5,053.61 เฮกตำร์ โดยมีอัตรำค่ำเช่ำจ้ำนวน 6 ดอลลำร์สหรัฐ ต่อเฮกตำร์ต่อป ี 

 

22.7.2 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษัทย่อย) 
ได้เข้ำร่วมลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) กับรัฐบำลของประเทศกัมพูชำ เมื่อวันที่ 
2 สิงหำคม 2549 เพื่อก่อตั งโรงงำนน ้ำตำลพร้อมทั งได้รับสัมปทำนพื นที่เพำะปลูกอ้อย
ในจังหวัดเกำะกง ประเทศกัมพูชำ จ้ำนวน 19,100 เฮกตำร์ อำยุสัมปทำน 90 ปี โดยไม่มีค่ำเช่ำใน 
4 ปีแรก และหลังจำกนั นคิดค่ำเช่ำในอัตรำ 1 - 4 ดอลลำร์สหรัฐ ต่อเฮกตำร์ต่อปี ณ วันที่  
30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 บริษัทย่อยได้ใช้พื นที่แล้ว จ้ำนวน 10,481 เฮกตำร์ 



 
- 30 - 

 

22.7.3 บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชำแห่งหนึ่งท้ำสัญญำเช่ำที่ดินระยะยำว 2 ฉบับ กับบุคคลภำยนอก
เพื่อสร้ำงท่ำเรือและที่ดินรอกำรพัฒนำในวันที่ 31 พฤษภำคม 2550 และวันที่ 1 มิถุนำยน 2550 
ตำมล้ำดับ ระยะเวลำ 90 ปี เท่ำกันทั งสองสัญญำ โดยบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ำไปแล้ว
ทั งจ้ำนวนเป็นเงิน 476,953 ดอลลำร์สหรัฐ และ ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 
คงเหลือค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ จ้ำนวน 453,989 ดอลลำร์สหรัฐ เท่ำกันทั งสองงวด 

23. เครื่องมือทำงกำรเงิน 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงินและควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อและ
มูลค่ำยุติธรรมเป็นลักษณะเดียวกันกับงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2555 

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี ย 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี ยเกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ยในตลำดในอนำคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ผลกำรด้ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย  อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทบริหำรควำมเสี่ยงจำก
อัตรำดอกเบี ยโดยใช้วิธีกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตรำดอกเบี ยคงที่และลอยตัวให้เหมำะสม 
และสอดคล้องกับกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีรำยละเอียดส่วนใหญ่ ดังนี   

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 

 อัตรำดอกเบี ยคงที่  อัตรำดอกเบี ย  รวม 

  ภำยใน   มำกกว่ำ   มำกกว่ำ  ปรับขึ นลง   

 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด   

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินฝำกธนำคำรออมทรัพย ์ -  -  -  223,055  223,055 
เงินฝำกประจ้ำ 13,000  -  -  22  13,022 
ลูกหนี เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 167,361  323,937  22,433  3,976  517,707 
เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่ชำวไร่ 377,985  10,863  -  59,275  448,123 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 1,164  16,883  -  -  18,047 
รวม 559,510  351,683  22,433  286,328  1,219,954 
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หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 

 อัตรำดอกเบี ยคงที่  อัตรำดอกเบี ย  รวม 

  ภำยใน   มำกกว่ำ   มำกกว่ำ  ปรับขึ นลง   

 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด   

หนี สินทำงกำรเงิน          
เงินกู้ยืมระยะสั นจำกสถำบันกำรเงิน 11,523,925  -  -  1,080,183  12,604,108 
หุ้นกู้ 999,842  2,496,867  -  -  3,496,709 
เงินกู้ยืมระยะยำว 526,193  2,084,947  -  3,801,430  6,412,570 
หนี สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 1,655  7,434  -  -  9,089 

รวม 13,051,615  4,589,248  -  4,881,613  22,522,476 

 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2555 
 อัตรำดอกเบี ยคงที่  อัตรำดอกเบี ย  รวม 

  ภำยใน   มำกกว่ำ   มำกกว่ำ  ปรับขึ นลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด   
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          

เงินฝำกธนำคำรออมทรัพย ์ -  -  -  234,423  234,423 
เงินฝำกประจ้ำ 13,000  -  -  22  13,022 
ลูกหนี เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 158,580  350,719  51,027  -  560,326 
เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่ชำวไร่ 701,720  -  -  45,973  747,693 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 253  13,322  -  -  13,575 
รวม 873,553  364,041  51,027  280,418  1,569,039 

 
หนี สินทำงกำรเงิน 

         

เงินกู้ยืมระยะสั นจำกสถำบันกำรเงิน 4,786,874  -  -  1,110,060  5,896,934 
หุ้นกู้ระยะยำว 1,999,491  1,498,092  -  -  3,497,583 
เงินกู้ยืมระยะยำว 207,360  931,780  -  3,488,760  4,627,900 
หนี สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 1,667  8,459  -  -  10,126 
รวม 6,995,392  2,438,331  -  4,598,820  14,032,543 
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ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรขำยสินค้ำและกำรน้ำเข้ำ
เคร่ืองจักร เนื่องจำกรำยกำรทำงธุรกิจเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่มีสำระส้ำคัญซึ่ง ไม่ได้มี              
กำรท้ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนดังนี  

หน่วย : ล้ำน 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 30 เมษำยน 2556 31 ตุลำคม 2555 30 เมษำยน 2556 31 ตุลำคม 2555 
สกุลเงิน สินทรัพย์ หนี สิน สินทรัพย์ หนี สิน สินทรัพย์ หนี สิน สินทรัพย์ หนี สิน 
ดอลลำรส์หรัฐ 24.81 90.26 9.50 65.27 0.87 1.05 - 2.96 
เยน - 82.27 - 874.55 - 7.00 - 44.40 
เรียล 903.78 332.36 415.84 169.72 - - - - 
กีบ 49.00 192.20 63.30 1,055.93 - - - - 

ณ วันที่  30 เมษำยน 2556 และวันที่  31 ตุลำคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยได้ท้ำสัญญำซื อขำย                 
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับธนำคำรพำณิชย์ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในกำรรับ
และจ่ำยช้ำระหนี สินในรูปเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยยังไม่ได้บันทึกหนี สิ น              
ทำงกำรเงินดังกล่ำวในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร สัญญำซื อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ที่เปิดสถำนะไว้มีวันครบก้ำหนดช้ำระเงินไม่เกิน 12 เดือน โดยมีรำยละเอียดดังนี  

หน่วย : ล้ำน 
 จ้ำนวนเงินที่ท้ำสัญญำ  จ้ำนวนเงินที่ได้ตำมสัญญำ 

สกุลเงิน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร สกุลเงิน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 

30 เมษำยน 
2556 

ณ วันที่ 
31 ตุลำคม

2555 

ณ ณ วันที ่
30 เมษำยน 

2556 
 

ณ วันที่ 
31 ตุลำคม

2555 

 ณ วันที่ 
30 เมษำยน 

2556 

ณ วันที่ 
31 ตุลำคม

2555 

ณ วันที่ 
30 เมษำยน 

2556 

ณ วันที่ 
31 ตุลำคม

2555 

ดอลลำรส์หรัฐ 76.42 77.10 - 13.60 บำท 2,354.06 2,498.58 - 431.15 
เยน (73.00) 737.00 - 7.00 บำท (24.95) 279.25 - 2.65 
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มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของอนุพันธ์ทำงกำรเงิน ณ วันสิ นรอบระยะเวลำรำยงำนของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี  
หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 

 30 เมษำยน 

2556 

31 ตุลำคม  

2555 

30 เมษำยน 

2556 

31 ตุลำคม  

2555 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิตำมสัญญำซื อขำย 
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (ขำดทุน) 

 
84.12 

 
8.03 

 
- 

 
(11.36) 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำตำลทรำยและรำคำอ้อย 
อุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำยในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่ำงเกษตรกร
ชำวไร่อ้อยและโรงงำนน ้ำตำล รำคำขำยน ้ำตำลโควตำ ข. และอัตรำแลกเปลี่ยนที่บริษัท อ้อยและน ้ำตำลไทย 
จ้ำกัด (อนท.) ขำยได้จริงมีผลอย่ำงมำกต่อกำรค้ำนวณรำคำอ้อย ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของกำรผลิตน ้ำตำลทรำย 
ดังนั นเพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของก้ำไรขั นต้น บริษัทจึงมีกระบวนกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
โดยจัดท้ำสัญญำซื อ-ขำย Commodity Swap อำยุสัญญำไม่เกิน 2 ปี ซึ่งเมื่อมีกำรปิดสถำนะของสัญญำ
หรือเมื่อสัญญำสิ นสุดลงตำมอำยุ บริษัทจะรับรู้รำยกำรก้ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ นในงบก้ำไรขำดทุน  

ส้ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556 และ 2555 มีกำรรับรู้รำยกำรในงบกำรเงิน 
ดังนี  

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

ก้ำไรจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์     
- ส้ำหรับงวดสำมเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 202.48 119.93 73.16 34.80 
- ส้ำหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 202.48 120.89 73.16 35.15 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของอนุพันธ์ทำงกำรเงินคงเหลือที่เปิดสถำนะไว้ ณ วันที่  30 เมษำยน 2556 และวันที่ 
31 ตุลำคม 2555 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี  

หน่วย : ล้ำน 
 สกุลเงิน งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที ่

30 เมษำยน 
ณ วันที ่

31 ตุลำคม 
  2556 2555 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิตำมสัญญำ commodity swap ดอลลำรส์หรัฐ 0.36 1.43 
 บำท 12.27 121.68 
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มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสัญญำแลกเปลี่ยนสินค้ำเกษตร (Commodity Swap) ค้ำนวณโดยใช้รำคำน ้ำตำลทรำยดิบ
และน ้ำตำลทรำยขำวจำก The Exchange and Bloomberg ณ วันสิ นรอบระยะเวลำรำยงำนเสมือนว่ำบริษัทและ
บริษัทย่อยได้ยกเลิกสัญญำเหล่ำนั น ณ วันสิ นรอบระยะเวลำรำยงำน 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ 
บริษัทและบริษัทย่อย มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี กำรค้ำ ลูกหนี ชำวไร่ เงินให้กู้ยืม
ชำวไร่ เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี อ่ืน อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริษัทและ
บริษัทย่อยมีลูกหนี หลำยรำยและมีนโยบำยกำรให้สินเชื่อที่ระมัดระวังรวมทั งมีกำรพิจำรณำตั งส้ำรองหนี 
สงสัยจะสูญอย่ำงเหมำะสม จึงเชื่อว่ำบริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ลูกหนี จะไม่ช้ำระหนี  
อยู่ในระดับต่้ำ 

24. ข้อมูลทำงกำรเงินส้ำหรับปีสิ นสุดวันท่ี 30 เมษำยน 2556 และ 2555 
กำรด้ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลมีลักษณะขึ นอยู่กับ
ฤดูกำล ซึ่งแบ่งเป็นฤดูกำรผลิต ระหว่ำงช่วงประมำณเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนเมษำยนของแต่ละปี และ
นอกฤดูกำรผลิตระหว่ำงช่วงประมำณเดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบกำรเงิน
ในกำรเปรียบเทียบข้อมูลส้ำหรับกำรประกอบธุรกิจที่มีขึ นลงตำมฤดูกำลอย่ำงเห็นได้ชัด บริษัทจึงแสดง
ข้อมูลทำงกำรเงินส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2556 และ 2555 เพื่อเป็นตัวเลขเปรียบเทียบดังต่อไปนี  

หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 30 เมษำยน  ณ วันที่ 30 เมษำยน 
 2556  2555  2556  2555 
   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์        
สินทรัพย์หมุนเวียน        
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 274,823  288,871  31,485  16,298 
 ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อื่น 1,801,062  1,267,342  484,944  368,857 
 เงินใหกู้้ยืมระยะสั น 863,222  1,111,260  3,961,655  1,725,819 
 สินค้ำคงเหลือ 9,819,564  9,254,881  3,030,904  3,444,925 
 อ่ืน ๆ 168,388  150,333  17,279  15,234 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,927,059  12,072,687  7,526,267  5,571,133 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 ต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 355,315  460,210  18,898  29,474 
 เงินใหกู้้ยืมระยะยำว 347,907  316,517  14,840  25,474 
 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 2,461,701  276,376  283,243  141,734 
 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 23,162,889  16,921,752  5,630,139  2,461,516 
 อ่ืน ๆ 687,917  641,719  6,302,719  5,428,824 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 27,015,729  18,616,574  12,249,839  8,087,022 
รวมสินทรัพย์ 39,942,788  30,689,261  19,776,106  13,658,155 
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หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 30 เมษำยน  ณ วันที่ 30 เมษำยน 
 2556  2555  2556  2555 
   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น        
หนี สินหมุนเวียน        
 เงินกู้ยืมระยะสั นจำกสถำบันกำรเงิน 12,604,108  8,484,212  6,135,845  2,312,374 
 เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี อื่น 1,777,967  1,678,042  665,095  907,649 
 ส่วนของหุ้นกู้ระยะยำวที่ถึงก้ำหนดช้ำระภำยในหนึ่งปี 999,842  1,999,443  999,842  1,999,443 
 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก้ำหนดช้ำระภำยในหนึ่งปี 1,158,203  514,138  520,633  1,500 
 เงินกู้ยืมระยะสั น -  -  139,000  463,500 
 ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 229,090  347,497  28,355  106,845 
 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตค้ำงจ่ำย 1,385,628  2,082,262  454,654  759,585 
 หนี สินหมุนเวียนอ่ืน 147,109  146,949  17,488  11,766 
 รวมหนี สินหมุนเวียน 18,301,947  15,252,543  8,960,912  6,562,662 
 รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 8,101,907  5,846,853  4,739,441  2,623,589 
 รวมหนี สิน 26,403,854  21,099,396  13,700,353  9,186,251 
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,538,934  9,589,865  6,075,753  4,471,904 
รวมหนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 39,942,788  30,689,261  19,776,106  13,658,155 

 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส้ำหรับปีสิ นสุด 

วันที่ 30 เมษำยน 
 ส้ำหรับปีสิ นสุด 

วันที่ 30 เมษำยน 
 2556  2555  2556  2555 
 รำยได้จำกกำรขำย 19,934,405  20,607,054  7,385,624  7,101,920 
 รำยได้จำกกำรให้บริกำร 321,272  267,501  6,786  - 
 รวมรำยได้ 20,255,677  20,874,555  7,392,410  7,101,920 
 ต้นทุนขำย (15,152,045)  (15,104,421)  (5,744,221)  (5,135,302) 
 ต้นทุนกำรให้บริกำร (157,962)  (139,401)  (5,107)  - 
 รวมต้นทุน (15,310,007)  (15,243,822)  (5,749,328)  (5,135,302) 
 ก้ำไรขั นต้น 4,945,670  5,630,733  1,643,082  1,966,618 
 รำยได้อ่ืน  707,335  465,977  706,383  457,716 
 ก้ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 5,653,005  6,096,710  2,349,465  2,424,334 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (1,588,230)  (1,398,655)  (656,708)  (627,382) 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (584,077)  (705,048)  (219,620)  (126,892) 
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร (171,366)  (159,253)  (39,038)  (34,549) 
 ต้นทุนทำงกำรเงิน (586,548)  (526,728)  (286,204)  (225,366) 
 ส่วนแบ่งก้ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม  419  (18,594)  -  - 
 ก้ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 2,723,203  3,288,432  1,147,895  1,410,145 
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (468,194)  (897,774)  (223,071)  (376,025) 

 ก้ำไรส้ำหรับปี 2,255,009  2,390,658  924,824  1,034,120 
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 ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี 
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ดูหมำยเหตุข้อ 3) ต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ 
งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 30 เมษำยน 2555 มีดังนี  

หน่วย : พันบำท 

 ผลกระทบ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สินทรัพย์    
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ลดลง 1,382,836 396,266 
สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ในกำรด้ำเนินงำน ลดลง 310,087 - 
    
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ผลก้ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ ลดลง 1,549,565 396,266 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้ำนำจควบคุม ลดลง 143,358 - 

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
กำรแสดงรำยกำรใหม่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 30 เมษำยน 2555 ได้มีกำร
จัดประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะ
กิจกำร ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 ดังต่อไปนี  

    หน่วย : พันบำท 
รำยกำร บัญชีแสดงไว้เดิม จัดประเภทใหม่เป็น งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   อะไหล่เคร่ืองจักรเพื่อกำรซ่อมแซม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น สินค้ำคงเหลือ 438,255 115,326 

25. กำรยื่นขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนท่ีจังหวัดเลย 
ตำมที่บริษัทได้รับอนุญำตจำกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2553 โดยเห็นชอบให้บริษัทย้ำย
ก้ำลังกำรผลิตจ้ำนวน 12,000 ตันอ้อยต่อวัน ไปตั งโรงงำนน ้ำตำลใหม่ที่จังหวัดเลย พร้อมกับขยำยก้ำลัง
กำรผลิตเป็น 24,000 ตันต่อวันนั น ต่อมำบริษัทได้ด้ำเนินกำรยื่นขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) 
ตำมพระรำชบัญญัติโรงงำนต่อกระทรวงอุตสำหกรรม โดยด้ำเนินกำรตำมขั นตอนและครบก้ำหนดระยะเวลำ
กำรขอรับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว ซึ่งกระทรวงอุตสำหกรรมยังมิได้ออกใบอนุญำตประกอบกิจกำร (รง.4) 
ให้แก่บริษัท 

ในวันที่ 27 ธันวำคม 2555 บริษัทและบริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จึงได้
ยื่นฟ้องคดีต่อศำลปกครองกลำง โดยขอให้ศำลมีค้ำพิพำกษำหรือมีค้ำสั่งให้กระทรวงอุตสำหกรรมออก
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย รวมทั งได้ยื่นขอให้ศำลมีค้ำสั่งก้ำหนด
มำตรกำรหรือวิธีกำรคุ้มครองเพื่อบรรเทำทุกข์ชั่วครำวก่อนพิพำกษำ ซึ่งต่อมำในวันที่ 17 มกรำคม 2556              
ศำลได้มีค้ำสั่งคุ้มครองชั่วครำวให้โรงงำนของบริษัทที่จังหวัดเลยด้ำเนินกำรเปิดหีบอ้อยให้แก่เกษตรกร
ชำวไร่อ้อยคู่สัญญำจนถึงวันที่ 15 เมษำยน 2556 และให้บริษัทย่อยผลิตไฟฟ้ำเฉพำะส่วนที่ส่งให้บริษัท
ในช่วงเวลำดังกล่ำว 
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หลังจำกนั น บริษัทได้รับหนังสือจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม มีค้ำสั่งไม่ออกใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำนน ้ำตำลที่จังหวัดเลยให้แก่บริษัท บริษัทจึงได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ค้ำสั่งไม่ออกใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรโรงงำน (รง.4) ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่ง ณ วันที่คณะกรรมกำรตรวจสอบอนุมัติ
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี  บริษัทยังมิได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ค้ำสั่งดังกล่ำวจำกรัฐมนตรี ส้ำหรับ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนของบริษัทย่อยนั น ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของกระทรวงอุตสำหกรรม 

26. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี ได้รับกำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 
10 มิถุนำยน 2556 

 
 
 
 

 


