
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน)  
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม 
และเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 งบก้าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม 
และเฉพาะกิจการ ส้าหรับปีสิ นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส้าคัญและหมายเหตุ
เร่ืองอื่นๆ 

 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท้าและการน้าเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ้าเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดท้างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ซึ่งก้าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก้าหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญหรือไม่ 
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การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ้านวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท้าและการน้าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ  เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท้าขึ นโดยผู้บริหาร รวมทั งการประเมิน
การน้าเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 
 
ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี แสดงฐานะการเงินของ บริษัท 
น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 และผลการด้าเนินงานและกระแสเงินสดส้าหรับปีสิ นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส้าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 วิมลพร  บุณยัษเฐียร  
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 
วันที ่24 ธันวาคม 2556 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ้ากัด 



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.2 198,721,123      289,455,141      40,941,629        21,505,761        

เงินลงทุนชั่วคราว 13,522,159        274,141             - -

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 6.1 และ 7 1,266,030,729   1,197,958,666   1,647,727,669   736,340,230      

เงินใหกู้้ยืมระยะสัน้ 6.1 และ 8 1,026,575,302   909,372,863      3,959,770,700   1,485,603,600   

สินค้าคงเหลือ 9 3,647,456,838   3,492,965,533   1,657,754,813   807,855,418      

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 6.1 211,376,475      144,167,184      52,426,892        24,462,538        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,363,682,626   6,034,193,528   7,358,621,703   3,075,767,547   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 36,803,106        37,299,021        73,800,000        73,800,000        

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 - - 6,156,310,816   5,695,233,766   

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 23,857,268        16,824,859        6,555,310          6,574,122          

เงินใหกู้้ยืมระยะยาว 11 439,689,052      398,950,457      12,609,000        14,736,400        

ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 12 479,508,828      569,984,304      39,713,894        59,431,222        

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 13 2,938,735,250   625,709,639      414,304,188      285,162,889      

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 14 25,137,516,333 21,424,187,363 6,739,722,111   4,277,149,946   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 25,103,116        17,405,190        8,485,247          4,290,749          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 15 572,005,197      492,536,120      44,851,926        42,683,875        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 29,653,218,150 23,582,896,953 13,496,352,492 10,459,062,969 
รวมสินทรัพย์ 36,016,900,776 29,617,090,481 20,854,974,195 13,534,830,516 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

สินทรัพย์

หน่วย :  บาท

ณ วันที่ 31 ตลุาคม 2556

งบแสดงฐานะการเงิน

บรษัิท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

2556 2555 2556 2555

หนีส้ินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16 9,392,451,245      5,896,934,719   5,637,887,974        595,172,337      

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 6.1 และ 17 2,284,425,380      2,798,532,011   1,046,322,983        953,618,232      

ส่วนของหุน้กู้ระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระ

ภายในหนึง่ปี 18 - 1,999,490,841   - 1,999,490,841   

ภายในหนึง่ปี 19 1,613,853,330      1,125,418,400   735,833,330           201,800,000      

เงินกู้ยืมระยะสั้น 6.1 - - 1,286,300,000        1,441,500,000   

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 40,123,780           349,066,018      - 199,548,060      

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 6.1 135,516,287         153,415,413      13,364,723             12,563,306        

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 13,466,370,022    12,322,857,402 8,719,709,010        5,403,692,776   

หนีส้ินไม่หมุนเวียน

หุน้กู้ระยะยาว 18 2,497,644,320      1,498,092,581   2,497,644,320        1,498,092,581   

เงินกู้ยืมระยะยาว 19 5,498,694,759      3,502,481,200   2,591,333,320        909,000,000      

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20 179,828,142         175,547,579      73,459,009             69,673,895        

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6.1 224,414,242         85,979,710        92,739,932             75,050,043        

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 8,400,581,463      5,262,101,070   5,255,176,581        2,551,816,519   

รวมหนีส้ิน 21,866,951,485    17,584,958,472 13,974,885,591      7,955,509,295   

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระ

บริษัท น้้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

หน่วย :  บาท

ณ วันที ่31 ตุลาคม 2556 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

2556 2555 2556 2555

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 21

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

ทุนที่ออกและช าระแลว้

หุน้สามัญ 1,704,646,884 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 

ช าระครบแลว้ 1,704,646,884      1,704,646,884        

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

ช าระครบแลว้ 1,575,768,083   1,575,768,083   

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 2,946,439,199      1,786,529,990   2,946,439,199        1,786,529,990   

ก าไรสะสม

จัดสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 22 187,000,000         187,000,000      187,000,000           187,000,000      

ส ารองเพ่ือหุน้ทุนซื้อคืน 21.2 433,153,677         - 433,153,677           -

ยังไม่ได้จัดสรร 5,909,477,793      5,492,937,235   1,382,570,071        1,500,645,137   

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุน้ 1,354,573,175      1,236,807,992   659,432,450           529,378,011      

12,535,290,728    10,279,043,300 7,313,242,281        5,579,321,221   

หัก  หุน้ทุนซื้อคืน (34,100,000 หุน้) 21.2 (433,153,677) - (433,153,677) -

รวมส่วนของบรษัิทใหญ่ 12,102,137,051    10,279,043,300 6,880,088,604        5,579,321,221   

2,047,812,240      1,753,088,709   - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,149,949,291    12,032,132,009 6,880,088,604        5,579,321,221   
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 36,016,900,776    29,617,090,481 20,854,974,195      13,534,830,516 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม

บริษัท น้้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 ตุลาคม 2556 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย :  บาท

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)



หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 6.2

รายไดจ้ากการขาย 18,586,337,658 21,876,303,933 5,991,391,205 7,529,473,341      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 354,826,424      335,996,755      30,739,274      -

รวมรายได้ 18,941,164,082 22,212,300,688 6,022,130,479 7,529,473,341      

ต้นทุนขายและการใหบ้ริการ 6.2

ต้นทุนขาย (14,765,487,482) (16,318,659,684) (5,265,658,043) (5,652,544,000)

ต้นทุนการใหบ้ริการ (195,806,299) (160,063,810) (20,364,556) -

รวมต้นทุน (14,961,293,781) (16,478,723,494) (5,286,022,599) (5,652,544,000)

ก าไรขั้นต้น 3,979,870,301   5,733,577,194   736,107,880    1,876,929,341      

6.2 776,518,235      492,645,660      1,562,695,885 630,088,346         

คา่ใชจ่้ายในการขาย 6.2 (1,506,826,771) (1,599,574,519) (541,576,341) (714,614,550)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6.2 (603,303,938) (701,052,272) (208,161,178) (189,236,779)

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 23 (181,910,382) (162,742,902) (42,947,345) (36,833,337)

ต้นทุนทางการเงิน 6.2 (671,946,423) (556,321,158) (372,147,873) (245,484,660)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (170,915) (8,292,720) - -

ก าไรกอ่นคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,792,230,107 3,198,239,283 1,133,971,028 1,320,848,361

24 (144,136,922) (725,527,995) (7,194,658) (309,685,761)        

ก าไรส าหรับปี  1,648,093,185   2,472,711,288   1,126,776,370 1,011,162,600      

การแบ่งปันก าไร (ขาดทนุ)

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,661,391,994   2,354,264,138   1,126,776,370 1,011,162,600      

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไมม่อี านาจควบคมุ (13,298,809) 118,447,150      - -

1,648,093,185   2,472,711,288   1,126,776,370 1,011,162,600      

ก าไรตอ่หุ้น 27

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน บาท 1.001                 1.498                 0.679               0.644                    

ก าไรต่อหุ้นปรับลด บาท 1.001                 1.469                 0.679               0.631                    

จ านวนหุ้นสามญัขั้นพ้ืนฐาน หุ้น 1,660,017,393   1,571,195,835   1,660,017,393 1,571,195,835      

จ านวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด หุ้น 1,660,017,393   1,602,214,623   1,660,017,393 1,602,214,623      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้

บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายไดอ่ื้น 



หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2556 2555 2556 2555

ก าไรส าหรับปี 1,648,093,185 2,472,711,288 1,126,776,370 1,011,162,600 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน : 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 26,039,076      4,975,892        - -
ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (660)                 505,000           - -

ก าไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ 3,408,390        1,106,820,832 3,408,390        213,240,942    
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อย (61,606,153)     - - -
ก าไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน - 10,404,258      - 4,996,585        

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,615,933,838 3,595,417,270 1,130,184,760 1,229,400,127 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 1,621,479,427 3,300,126,391 1,130,184,760 1,229,400,127 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (5,545,589)       295,290,879    - -

1,615,933,838 3,595,417,270 1,130,184,760 1,229,400,127 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

บรษัิท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

ส าหรบัปีสิ นสดุวันที่ 31 ตลุาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ รวม

ส่วนเกิน รวม ส่วนของ

มลูค่าหุ้น ยงัไมไ่ด้ รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น

สามญั จัดสรร ผลต่างของ องค์ประกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น

อัตราแลกเปล่ียน ของส่วนของ บรษัิทใหญ่

จากการแปลงค่า ผู้ถือหุ้น

งบการเงิน บรษัิทยอ่ย

ส าหรบัปีสิน้สุดวันที ่31 ตุลาคม 2555 

ยอดยกมาต้นป ีณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2554 1,551,065,175     1,564,203,818     187,000,000    3,915,029,048   (66,329,286) (503,160) 657,192,739      (264,043,132) (25,205,318) 301,111,843         7,518,409,884       1,517,410,557   9,035,820,441     

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้ส าหรับปี

- เพ่ิมทนุหุน้สามัญ 21 24,702,908          222,326,172        - - - - - - - - 247,029,080          - 247,029,080        

- เพ่ิมขึ้นในส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม - - - - - - - - - - - 1,460,868          1,460,868            

- จ่ายเงินปนัผล 22 - - - (786,522,055) - - - - - - (786,522,055) (61,073,595) (847,595,650)

- ส่วนทีโ่อนไปก าไร (ขาดทนุ) เนื่องจากการขายสินทรัพย์ - - - 296,716             - - (296,716) - - (296,716) - - -

- ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 2,364,133,526   3,485,605      120,291                  932,386,969      - - 935,992,865         3,300,126,391       295,290,879      3,595,417,270     

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที ่31 ตุลาคม 2555 1,575,768,083     1,786,529,990     187,000,000    5,492,937,235   (62,843,681) (382,869) 1,589,282,992   (264,043,132) (25,205,318) 1,236,807,992      10,279,043,300     1,753,088,709   12,032,132,009  

ทนุส ารอง

และช าระแล้ว จัดสรรแล้ว ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน ผลขาดทนุจาก

ควบคุม

ผลขาดทนุจาก อ านาจ

บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบรษัิทใหญ่ ส่วนได้เสีย

ทีไ่มม่ีทนุทีอ่อก ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ถือหุ้นใน

ผลก าไร (ขาดทนุ) ผลก าไร (ขาดทนุ) การปรบัโครงสรา้ง การเปล่ียนแปลง

สัดส่วนการจากการวัดมลูค่า

เงินลงทนุเผ่ือขาย

ควบคุมเดียวกัน

ตามกฎหมาย จากการตีราคา ภายในกิจการ

สินทรพัย์ ภายใต้การ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ รวม

ส่วนเกิน หุ้นทนุ รวม ส่วนของ

มลูค่าหุ้น ยงัไมไ่ด้ รวม ซื้อคืน ส่วนของ ผู้ถือหุ้น

สามญั ส ารองเพ่ือ จัดสรร องค์ประกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น

หุ้นทนุซื้อคืน ของส่วนของ บรษัิทใหญ่

ผู้ถือหุ้น

บรษัิทยอ่ย

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556

ยอดยกมาต้นป ีณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 1,575,768,083 1,786,529,990 187,000,000 -              5,492,937,235 (62,843,681) (382,869) 1,589,282,992 (264,043,132) (25,205,318) 1,236,807,992 -              10,279,043,300 1,753,088,709 12,032,132,009

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปี

- เพ่ิมทนุหุ้นสามัญ 21 128,878,801 1,159,909,209 -              -              -              -              -              -              -                 -                 -                 -              1,288,788,010 -              1,288,788,010

- หุ้นทนุซื้อคืน -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -                 -                 (433,153,677) (433,153,677) -              (433,153,677)

- ส ารองหุ้นทนุซื้อคืน -              -              -              433,153,677 (433,153,677) -              -              -              -                 -                 -                 -              -                    -              -                    

- เพ่ิมขึ้นในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -                 -                 -              -                    315,062,688 315,062,688

- จ่ายเงินปนัผล 22 -              -              -              -              (811,697,759) -              -              -              -                 -                 -                 -              (811,697,759) (73,478,828) (885,176,587)

- โอนก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ -              -              -              -              -              -              -              157,677,750 -                 -                 157,677,750 -              157,677,750 58,685,260 216,363,010

- ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -              -              -              -              1,661,391,994 18,285,353 (157) 3,408,390 -                 (61,606,153) (39,912,567) -              1,621,479,427 (5,545,589) 1,615,933,838

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 1,704,646,884 2,946,439,199 187,000,000 433,153,677 5,909,477,793 (44,558,328) (383,026) 1,750,369,132 (264,043,132) (86,811,471) 1,354,573,175 (433,153,677) 12,102,137,051 2,047,812,240 14,149,949,291

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จากการแปลงค่า เงินลงทนุเผ่ือขาย สินทรพัย์ ภายใต้การ ถือหุ้นใน

งบการเงิน ควบคุมเดียวกัน

ควบคุม

ตามกฎหมาย อัตราแลกเปล่ียน จากการวัดมลูค่า จากการตีราคา ภายในกิจการ สัดส่วนการ

ทนุส ารอง ผลต่างของ ผลก าไร (ขาดทนุ) ผลก าไร (ขาดทนุ) การปรบัโครงสรา้ง การเปล่ียนแปลง

ทนุที่ออก ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

และช าระแล้ว จัดสรรแล้ว ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน ผลขาดทนุจาก ผลขาดทนุจาก อ านาจ

บรษัิท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม (ต่อ)

ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้นบรษัิทใหญ่ ส่วนได้เสีย

ที่ไมม่ี



หมายเหตุ ทนุที่ออก ส่วนเกิน รวม

และช าระแล้ว มลูค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไมไ่ด้จัดสรร ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน รวม ส่วนของ

สามญั ทนุส ารอง ผลก าไร (ขาดทนุ) องค์ประกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น

ตามกฎหมาย จากการตีราคา ของส่วนของ

สินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 1,551,065,175       1,564,203,818  187,000,000   1,270,711,291   316,433,785          316,433,785       4,889,414,069     

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปี

- เพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 21 24,702,908            222,326,172     - - - - 247,029,080        

- จ่ายเงินปันผล 22 - - - (786,522,055) - - (786,522,055)

- ส่วนที่โอนไปก าไร (ขาดทุน) เนื่องจากการขายสินทรัพย์ - - - 296,716             (296,716) (296,716) -

- ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 1,016,159,185   213,240,942          213,240,942       1,229,400,127     

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 1,575,768,083       1,786,529,990  187,000,000   1,500,645,137   529,378,011          529,378,011       5,579,321,221     

ก าไรสะสม

บรษัิท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

ส าหรบัปีสิน้สดุวันที่ 31 ตลุาคม 2556 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท



หมายเหตุ ส่วนเกิน หุ้นทนุ รวม

มลูค่าหุ้น ยังไมไ่ด้จัดสรร ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน รวม ซื้อคืน ส่วนของ

สามญั ส ารองเพ่ือ ผลก าไร (ขาดทนุ) องค์ประกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น

หุ้นทนุซื้อคืน จากการตีราคา ของส่วนของ

สินทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ตุลาคม 2556

ยอดคงเหลือต้นป ีณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2555 1,575,768,083 1,786,529,990 187,000,000  -         1,500,645,137 529,378,011        529,378,011      -          5,579,321,221     

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปี

- เพ่ิมทนุหุ้นสามัญ 21 128,878,801    1,159,909,209 -         -         -           -               -            -          1,288,788,010     

- หุ้นทนุซื้อคืน -           -           -         -         -           -               -            (433,153,677) (433,153,677)

- ส ารองเพ่ือหุ้นทนุซื้อคืน -           -           -         433,153,677 (433,153,677) -               -            -          -              

- จ่ายเงินปนัผล 22 -           -           -         -         (811,697,759) -               -            -          (811,697,759)

- โอนก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ -           -           -         -         -           126,646,049        126,646,049      -          126,646,049        

- ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -           -           -         -         1,126,776,370 3,408,390            3,408,390          -          1,130,184,760     

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที ่31 ตุลาคม 2556 1,704,646,884 2,946,439,199 187,000,000  433,153,677  1,382,570,071 659,432,450        659,432,450      (433,153,677) 6,880,088,604

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทนุส ารอง

ตามกฎหมาย

หน่วย : บาท

ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556

ทนุทีอ่อก

และช าระแล้ว จัดสรรแล้ว



2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

1,792,230,107  3,198,239,283  1,133,971,028  1,320,848,361  

รายได้เงินปันผล (325,000)           (227,500)           (1,179,680,779) (401,362,625)    

และลกูหนี้เงินยืมส่งเสริมปลกูอ้อย 24,988,954       8,957,963         7,962,857         11,785,018       

170,915            8,292,720         -                -                

59,031              140,805            18,812              18,255              

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน 11,665,878       15,160,577       5,571,421         5,486,977         

25,580,755       107,073,112     -                -                

(79,002,649)      94,919,301       (23,609,290)      17,712,526       

949,842,833     833,294,666     246,708,524     210,188,754     

(16,444,740)      (35,588,709)      (427,624)           (24,033,113)      

ขาดทุนจากการด้อยคา่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลบั) 327,993            9,123,410         -                (1,548,620)        

(21,137,905)      -                (21,137,905)      -                

22,257,183       (9,098,624)        3,076,348         2,310,294         

657,592,194     548,735,481     370,176,306     243,115,680     

1,971,566         2,300,473         1,971,566         2,300,473         

3,369,777,115  4,781,322,958  544,601,264     1,386,821,980  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน (128,366,639)    (98,611,927)      (141,856,117)    172,396,275     

สินคา้คงเหลอื (75,488,654)      (185,142,651)    (826,290,106)    247,095,921     

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 9,866,995         (11,659,387)      20,867,441       (12,080,559)      

ต้นทุนการเพาะปลกูอ้อยรอตัดบัญชี 114,477,844     121,368,130     21,964,507       (15,383,513)      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (67,492,034)      (58,317,976)      (797,346)           15,280,824       

(384,145,606)    552,884,612     192,449,389     (77,561,274)      

18,646,011       (35,319,828)      801,417            (10,312,957)      

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (7,385,315)        (7,886,670)        (1,786,307)        (1,534,163)        

101,889,396     72,958,285       17,689,889       64,554,464       

เงินสดรับจากกจิกรรมด าเนินงาน 2,951,779,113  5,131,595,546  (172,355,969)    1,769,276,998  

(699,563,659)    (569,022,616)    (375,505,218)    (252,048,227)    

(486,177,205)    (851,799,529)    (239,394,465)    (375,829,496)    

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 1,766,038,249  3,710,773,401  (787,255,652)    1,141,399,275  

จ่ายดอกเบี้ย

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

ต้นทุนทางการเงิน

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน

จ่ายคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้

คา่เสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

(ก าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกดิขึน้

ปรับปรุงด้วย :

หนี้สงสัยจะสูญ - ลกูหนี้การคา้ ลกูหนี้ชาวไร่

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนบริษัทร่วม 

ส่วนเกนิมูลคา่พันธบัตรตัดจ าหน่าย

ขาดทุนจากอ้อยเสียหายและปรับลดมูลคา่ต้นทุนการเพาะปลกูอ้อย

ดอกเบี้ยจ่าย

ก าไรจากการขายและตัดจ าหน่ายสินทรัพย์

ขาดทุนจากการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลอื (โอนกลบั)

ก าไรกอ่นคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้

บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิ นสดุวันที่ 31 ตลุาคม 2556
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชัว่คราว (13,000,587)      - - -
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นและระยะยาวเพ่ิมขึน้ (161,727,193)    (117,491,642)    (2,450,199,700) (348,090,064)    
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย (18,718,094)      - (479,795,145)    (9,231,700)        
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 39,855,999       - 39,855,999       -
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (9,503,680)        (5,354,664)        - -
เงินสดรับจากการไถถ่อนและขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2,164,149         5,740,000         - -
เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน 325,000            227,500            124,555,970     225,605,157     
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (1,929,524,160) (102,298,345)    - -
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 41,114,000       - 400,000            -
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,242,137,237) (4,249,096,696) (2,468,145,374) (2,208,989,109) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,419,026         59,528,062       373,831            35,164,851       
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (9,980,381)        (9,033,280)        (5,205,328)        (3,417,430)        
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใชด้ าเนินงาน (4,690,368)        (18,934,163)      - -
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใชด้ าเนินงาน 5,728,620         21,228,940       - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (6,293,674,906) (4,415,484,288) (5,238,159,747) (2,308,958,295) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึน้ 3,512,440,162  3,070,358,034  5,027,817,663  598,161,643     
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นสุทธิ - - 122,448,807     459,000,000     
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้คา่ซื้อสินทรัพย์ (777,903,749)    (982,964,153)    (363,807,759)    (35,440,502)      
เงินสดรับจากหุน้กูร้ะยะยาว 998,089,332     1,497,305,000  998,089,332     1,497,305,000  
เงินสดจ่ายคนืหุน้กูร้ะยะยาว (2,000,000,000) (1,780,000,000) (2,000,000,000) (1,780,000,000) 
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 3,967,000,000  1,576,200,000  2,572,000,000  1,112,300,000  
เงินสดจ่ายคนืเงินกูยื้มระยะยาว (1,492,962,511) (2,072,618,400) (355,633,350)    (165,500,000)    
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 1,288,788,010  247,029,080     1,288,788,010  247,029,080     
เงินสดจ่ายคา่หุน้ทุนซื้อคนื (433,153,677)    - (433,153,677)    -
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 253,456,515     1,460,869         - -
เงินสดจ่ายปันผลแกผู้่ถอืหุน้ของบริษัทใหญ่ (811,697,759)    (786,522,055)    (811,697,759)    (786,522,055)    
เงินสดจ่ายแกส่่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (73,478,827)      (61,073,595)      - -

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 4,430,577,496  709,174,780     6,044,851,267  1,146,333,166  
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงคา่เงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 6,325,143         4,065,281         - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (90,734,018)      8,529,174         19,435,868       (21,225,854)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 289,455,141     280,925,967     21,505,761       42,731,615       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 198,721,123     289,455,141     40,941,629       21,505,761       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส าหรับปีสิ นสดุวันที่ 31 ตลุาคม 2556 

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด  (ต่อ)



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตลุำคม 2556 

1. ข้อมูลทั่วไปและกำรด้ำเนินงำนของบริษัท 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ้ำกัด  
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ตำมทะเบียนเลขที่ 1163/2519 เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2519 และจดทะเบียน 
เป็นบริษัทมหำชนจ้ำกัด เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2547 ทะเบียน บมจ. เลขที่ 0107547000214 และจดทะเบียน 
กับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2548 โดยมีส้ำนักงำนใหญ่ตั งอยู่ที่เลขที่ 503 
อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอร์ ชั น 9 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร และ 
มโีรงงำน (ส้ำนักงำนสำขำ) 5 แห่ง ดังนี  

สำขำที่ 1 เลขที่ 43   หมู่ 10 ต้ำบลน ้ำพอง อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  
สำขำที่ 2 เลขที่ 255 หมู่ 4 ต้ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ้ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
สำขำที่ 3 เลขที่ 99   หมู่ 6 ต้ำบลหลุมรัง อ้ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุร ี
สำขำที่ 4 เลขที่ 14/1หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ต้ำบลท่ำมะกำ อ้ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี  
สำขำที่ 5 เลขที่ 24   หมู่ 1 ถนนบ้ำนหนองบัว ต้ำบลหมอนนำง อ้ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี 

บริษัทด้ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย และกำกน ้ำตำล และจัดจ้ำหน่ำย
อะไหล่และวัสดุสิ นเปลืองให้แก่บริษัทย่อย ผู้รับเหมำช่วงและชำวไร่ซึ่งมีธุรกรรมกับบริษัทและ /หรือ
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยด้ำเนินธุรกิจหลักตำมหมำยเหตุข้อ 2.2 

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

2. เกณฑ์กำรจัดท้ำและน้ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยจัดท้ำบัญชีเป็นเงินบำท และจัดท้ำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็น
ภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชีและวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชี
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

งบกำรเงินของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทเพื่อจัดท้ำงบกำรเงินรวม (ดูหมำยเหตุข้อ 3.22) 
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2.1 งบการเงินของบริษัทได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การน าเสนอ 
งบการเงิน” และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544  
เร่ืองการจัดท าและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการน าเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคัญจากประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เร่ืองก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 
พ.ศ. 2554  

งบกำรเงินนี ได้จัดท้ำขึ นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม ยกเว้นตำมที่ได้เปิดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชี
ที่ส้ำคัญ 

2.2 งบกำรเงินรวมนี จัดท้ำขึ นโดยรวมรำยกำรบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย  (“กลุ่มบริษัท”)  โดย
บริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดรำยกำรค้ำและยอดคงเหลือที่มีสำระส้ำคัญระหว่ำงกันแล้ว โครงสร้ำง
ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี  

 

ช่ือบริษัท อัตรำของกำรถือหุ้น จัดตั งขึ น ประเภทกิจกำร 
 2556 

ร้อยละ 
2555 
ร้อยละ 

ในประเทศ  

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

ใหเ้ช่ำคลังสินค้ำ ค้ำที่ดิน จัดสรรที่ดิน และท้ำกำรก่อสร้ำง    
สิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นบนที่ดินเพื่อจ้ำหน่ำยและให้เช่ำ 

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 จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยและกำรเกษตร ท้ำกิจกำร 

รีสอร์ทเพื่อกำรพักผ่อนและเป็นศูนย์ฝึกอบรมสัมมนำ           
และอำคำรส้ำนักงำนให้เช่ำ 

บริษัท เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จ้ำกัด 79.55 79.55 ไทย ส่งออกน ้ำตำลทรำย โดยเป็นตัวแทนในกำรส่งออก 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ้ำกัด  
  (เดิมชือ่ บริษทั เคเอสแอล เคม ีจ้ำกัด) 

100.00 100.00 ไทย น้ำเข้ำและจ้ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ 

บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจ้ำหน่ำยกระแสไฟฟำ้ 
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. 80.00 70.00 กัมพชูำ ผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซื อมำขำยไปและบริกำรให้ค้ำปรึกษำ 

* บริษัทมีส่วนร่วมในอ้ำนำจกำรควบคุม ดังนั นจึงถือว่ำบริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทย่อย ตำมค้ำนิยำมท่ีระบุในมำตรฐำนกำรบัญชี  



- 3 - 

 
 

ช่ือบริษัท อัตรำของกำรถือหุ้น 
ทำงออ้ม 

อัตรำของกำรถือหุ้น 
ทำงตรงและทำงออ้ม 

จัดตั งขึ น 
ในประเทศ 

ประเภทกิจกำร 

 2556 
ร้อยละ 

2555 
ร้อยละ 

2556 
ร้อยละ 

2555 
ร้อยละ 

  

บริษทัย่อยที่บริษทัถอืหุ้นโดยตรงและโดยออ้มผ่ำนบริษทั ไทยชูกำร ์เทอรม์ิเนิ 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 
และให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ 

 บริษัท ที เอส คลังสินค้ำ จ้ำกัด* 15.28 15.28 19.30 19.30 ไทย ธุรกิจรับฝำกและขนถ่ำยสินค้ำ 
 บริษทั ท ีเอส ขนสง่และโลจิสติกส ์จ้ำกัด* 20.46 20.46 30.58 30.58 ไทย ธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยกระสอบพลำสติก 

เส้นใยพลำสติก และผลิตภัณฑ์จำกเม็ด
พลำสติก รวมทั งซื อและจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
จำกเม็ดพลำสติก ให้บริกำรขนส่ง บริกำร
รักษำควำมปลอดภัย 

บริษทัย่อยที่บริษทัถอืหุ้นโดยออ้มผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd. 
Koh Kong Plantation Company Limited 80.00 70.00 80.00 70.00 กัมพชูำ ด้ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร 

* บริษัทมีส่วนร่วมในอ้ำนำจกำรควบคุม ดังนั นจึงถือว่ำบริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทย่อย ตำมค้ำนิยำมท่ีระบุในมำตรฐำนกำรบัญชี  

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

- 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 

งบกำรเงินรวมจัดท้ำขึ นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกัน ส้ำหรับรำยกำรบัญชีที่เหมือนกันหรือ
เหตุกำรณ์บัญชีที่คล้ำยคลึงกัน 

ยอดคงค้ำงและรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระส้ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัท และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว 
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2.3 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศที่เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ส้ำหรับ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2556 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี  

 วันที่มีผลบังคับใช ้
มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน้ำเสนองบกำรเงิน 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 12 ภำษีเงินได้ 1 มกรำคม 2556 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญำเช่ำ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 20  กำรบัญชีส้ำหรับเงนิอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผย 

  ข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
1 มกรำคม 2556 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน 
   เงินตรำต่ำงประเทศ 

1 มกรำคม 2556 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหว่ำงกำล 1 มกรำคม 2557 
  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ขำยและกำรด้ำเนินงำนที่       

 ยกเลิก 
1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 8 ส่วนงำนด้ำเนินงำน 1 มกรำคม 2556 
  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบับที่ 10 ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้อง 

  อย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมดำ้เนินงำน 
1 มกรำคม 2556 

ฉบับที่ 15 ส่ิงจูงใจสัญญำเช่ำด้ำเนินงำน 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 21 ภำษีเงินได ้- กำรได้รับประโยชนจ์ำกสินทรัพย์ที่ไม่ไดค้ิด 

  ค่ำเส่ือมรำคำที่ตีรำคำใหม ่
1 มกรำคม 2556 

ฉบับที่ 25 ภำษีเงินได ้- กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร 
  หรือของผู้ถือหุ้น 

1 มกรำคม 2556 

ฉบับที่ 27 กำรประเมินเนื อหำของรำยกำรที่เก่ียวกับรูปแบบของกฎหมำย 1 มกรำคม 2557 
 ตำมสัญญำเช่ำ  
ฉบับที่ 29 กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกรำคม 2557 
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 วันที่มีผลบังคับใช ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบับที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงในหนี สินทีเ่กิดขึ นจำกกำรรื อถอนกำรบูรณะ 
   และหนี สินที่มีลักษณะคล้ำยคลงึกัน 

1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื อถอน กำรบูรณะและ 1 มกรำคม 2557 
 กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม  
ฉบับที่ 7 กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29  
   เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะ 
   เงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 10 งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรดอ้ยค่ำ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 17 กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงนิสดให้เจ้ำของ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 18 กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 1 มกรำคม 2557 

ผู้บริหำรของบริษัทจะน้ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย
มำถือปฏิบัติในกำรจัดท้ำงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัทเมื่อมำตรฐำนดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ นอกจำกนี ผู้บริหำรของบริษัทยังได้ประเมินผลกระทบ
และคำดว่ำกำรน้ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกรำคม 2556 
มำถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส้ำคัญต่องบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทในงวดที่เร่ิมถือปฏิบัติ ยกเว้นมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 
เร่ือง “ภำษีเงินได้” ซึ่งผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงิน
ในปีที่เร่ิมใช้มำตรฐำนดังกล่ำว นอกจำกนี ผู้บริหำรของบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบ
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกรำคม 2557 ทั งหมดต่องบกำรเงิน
ในปีที่เร่ิมใช้มำตรฐำนดังกล่ำว 

3. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส้ำคัญ 
3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยควำมรวมถึง เงินสด เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์  

กระแสรำยวันและประจ้ำไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั นซึ่งถึงก้ำหนดจ่ำยคืนในระยะเวลำไม่เกิน 
3 เดือน ซึ่งปรำศจำกภำระผูกพัน 
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3.2 ลูกหนี กำรค้ำ ลูกหนี ชำวไร่ และลูกหนี อ่ืน 
 ลูกหนี กำรค้ำ ลูกหนี ชำวไร่ และลูกหนี อ่ืนแสดงตำมมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ ค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญ

ประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรช้ำระหนี  และกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรรับช้ำระหนี ในอนำคตของ
ลูกหนี แต่ละรำย ลูกหนี จะถูกตัดจ้ำหน่ำยออกจำกบัญชีเมื่อทรำบว่ำเป็นหนี สูญ 

3.3 สินค้ำคงเหลือ 
 สินค้ำคงเหลือ แสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่้ำกว่ำ และปรับด้วย 

ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมสภำพและค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเคลื่อนไหวช้ำหรือล้ำสมัย โดยรำคำทุน 
มีวิธีกำรค้ำนวณ ดังนี  
- วัตถุดิบทำงตรง และสินค้ำส้ำเร็จรูปที่ซื อมำขำยไป ค้ำนวณตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน 
- วัตถุดิบทำงอ้อม และวัสดุโรงงำนค้ำนวณตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว 
- สินค้ำระหว่ำงผลิตและสินค้ำส้ำเร็จรูป - น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล ค้ำนวณจำกต้นทุนกำรผลิต

ถัวเฉลี่ยในแต่ละปีกำรผลิต ตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน 
- สินค้ำส้ำเร็จรูป - ปุ๋ยอินทรีย์ ค้ำนวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ นจริงตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน 
- สินค้ำระหว่ำงผลิต - ปุ๋ยอินทรีย์ ค้ำนวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ นจริงตำมวิธีเฉพำะเจำะจง  
- สินค้ำระหว่ำงผลิตและสินค้ำส้ำเร็จรูป - แอลกอฮอล์ แป้งสำลี และกระสอบค้ำนวณด้วยต้นทุนที่

เกิดขึ นจริงตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน 
- สินค้ำระหว่ำงผลิตและสินค้ำส้ำเร็จรูป - น ้ำมันปำล์มค้ำนวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ นจริงตำม

วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 
- อะไหล่เพื่อกำรซ่อมแซมค้ำนวณตำมวีธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว 

กำกอ้อยและผลพลอยได้อ่ืนที่เกิดขึ นจำกกำรผลิตน ้ำตำลทรำย แป้งสำลีและน ้ำมันปำล์มไม่ได้มี
กำรจัดสรรต้นทุนกำรผลิตร่วมที่เกิดขึ นจำกกระบวนกำรผลิตให้ ดังนั นรำยได้จำกกำรขำยผลพลอยได้
ดังกล่ำวจะแสดงเป็นรำยกำรหักจำกต้นทุนผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิต 

3.4  ต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 
 ต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ แสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่้ำกว่ำ      

รำคำทุนค้ำนวณโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ซึ่งประกอบด้วย มูลค่ำที่ดิน ค่ำถมที่ดิน ค่ำก่อสร้ำง ค่ำพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค และค่ำใช้จ่ำยโดยตรงเพื่อให้ได้มำซึ่งสินค้ำและพร้อมที่จะขำย 

3.5 เงินลงทุน 
3.5.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบกำรเงินรวมบันทึกบัญชีตำมวิธีส่วนได้เสียและในงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำรบันทึกบัญชีตำมวิธีรำคำทุนสุทธิด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำและจะบันทึกรับรู้
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในงบก้ำไรขำดทุนเมื่อจ้ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิด
กำรด้อยค่ำ 
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3.5.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบันทึกบัญชีตำมวิธีรำคำทุนสุทธิ
ด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำและจะบันทึกรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในงบก้ำไรขำดทุน
เมื่อจ้ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดกำรด้อยค่ำ 

3.5.3 เงินลงทุนในตรำสำรหนี และตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด ซึ่งบันทึกเป็นหลักทรัพย์
เผื่อขำย เป็นเงินลงทุนที่ไม่ระบุช่วงเวลำที่จะถือไว้ซึ่งอำจขำยเมื่อต้องกำรเสริมสภำพคล่อง
และแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่ผู้บริหำรจะแสดงเจตจ้ำนงเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้
น้อยกว่ำ 12 เดือนนับจำกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน หรือผู้บริหำรต้องกำรขำยเพื่อเพิ่ม
เงินทุนในกำรประกอบกิจกำรซึ่งจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้บริหำรก้ำหนด             
กำรจัดประเภทที่เหมำะสมส้ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำที่ลงทุนและทบทวนกำรจัดประเภท                     
เป็นปกติอย่ำงสม่้ำเสมอ โดยเงินลงทุนนี แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมซึ่งค้ำนวณจำกรำคำเสนอซื อ
ครั งสุดท้ำย ณ วันสิ นงวดบัญชี โดยรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำในงบก้ำไรขำดทุนแบบเบ็ดเสร็จ
และจะรับรู้ในงบก้ำไรขำดทุนเมื่อมีกำรจ้ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดกำรด้อยค่ำ 

3.5.4 เงินลงทุนในตรำสำรหนี ที่จะถือจนครบก้ำหนดแยกประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั นหรือ
ระยะยำวตำมอำยุคงเหลือ แสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตัดจ้ำหน่ำยและหักด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 
(ถ้ำมี) ส่วนเกิน/ส่วนต้่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี จะถูกตัดบัญชีตำมวิธีอัตรำดอกเบี ยที่แท้จริง 
ซึ่งจ้ำนวนที่ตัดจ้ำหน่ำยนี รวมอยู่ในงบก้ำไรขำดทุน 

3.5.5 เงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด แสดงมูลค่ำ
ด้วยรำคำทุนสุทธิด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) และจะบันทึกรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
เงินลงทุนทั่วไปในงบก้ำไรขำดทุนเมื่อจ้ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดกำรด้อยค่ำ 

3.6 ต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 
 ต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี เป็นต้นทุนสะสมจำกกำรเพำะปลูกอ้อย ประกอบไปด้วย ต้นทุน

กำรซื อพันธุ์อ้อย ต้นทุนอ้อยที่เก็บเกี่ยวเพื่อขยำยพันธุ์ ค่ำปุ๋ย ค่ำแรงงำน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง ซึ่งวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำตัดจ้ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ส่วนอ้อยที่เก็บเกี่ยวเพื่อ
โอนเป็นต้นทุนของวัตถุดิบในกำรผลิตและต้นทุนของสินค้ำที่ขำย ณ วันที่เก็บเกี่ยว วัดมูลค่ำโดยใช้
มูลค่ำยุติธรรมหักประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ณ จุดขำย ซึ่งมูลค่ำยุติธรรมของอ้อยจะพิจำรณำจำกรำคำที่
บริษัทและบริษัทย่อยคำดว่ำจะรับซื อจำกชำวไร่อ้อยในแต่ละพื นที่ 



- 8 - 

 

3.7 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดินและอำคำรและโกดังเพื่อให้เช่ำ ที่ดิน

วัดมุลค่ำด้วยรำคำทุน ส่วนปรับปรุงที่ดินและอำคำรและโกดังเพื่อให้เช่ำ วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำ
เสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)  

ค่ำเสื่อมรำคำของส่วนปรับปรุงที่ดินและอำคำรและโกดังเพื่อให้เช่ำค้ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ                 
กำรใช้งำนโดยประมำณของสินทรัพย์เท่ำกับ  5 - 20 ป ี

3.8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 ที่ดินแสดงด้วยรำคำที่ตีใหม่หักด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์  (ถ้ำมี) รำคำที่ตีใหม่หมำยถึง                  

มูลค่ำยุติธรรมซึ่งก้ำหนดจำกรำคำตลำด ณ วันที่มีกำรตีรำคำใหม่ อำคำรและอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหัก
ค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) 

กำรตีรำคำใหม่ด้ำเนินกำรโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ ซึ่งมีนโยบำยที่จะให้ผู้ประเมินรำคำอิสระประเมินรำคำ
สินทรัพย์ดังกล่ำวเป็นครั งครำว เพื่อมิให้รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแตกต่ำงจำกมูลค่ำ
ยุติธรรมอย่ำงมีสำระส้ำคัญ ส่วนที่เพิ่มขึ นของรำคำที่ประเมินใหม่จะถูกบันทึกตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
ภำยใต้บัญชีผลก้ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ ส้ำหรับส่วนที่ลดลงของรำคำที่ประเมินใหม่จำกรำคำทุนจะถือ
เป็นรำยกำรขำดทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ลดลงในงบก้ำไรขำดทุน  

ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค้ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธี เส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณ (ยกเว้นเคร่ืองจักรของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำล
และกำกน ้ำตำล) ดังนี  
 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 - 61 ป ี
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 2 - 58 ป ี
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 3 - 43 ป ี
ยำนพำหนะและเครื่องมือกลทุ่นแรง 4 - 20 ป ี
เคร่ืองตกแต่งและเครื่องใช้ส้ำนักงำน 3 - 20 ป ี

เคร่ืองจักรของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล
ค้ำนวณค่ำเสื่อมรำคำตำมจ้ำนวนชั่วโมงกำรผลิตของเคร่ืองจักรโดยคิดเทียบเป็นประมำณ 5 - 50 
ฤดูกำรผลิต โดยใช้ข้อมูลจำกก้ำลังกำรผลิตของเคร่ืองจักรซึ่งประมำณจำกวิศวกรของกลุ่มบริษัท 
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ค่ำเสื่อมรำคำที่ค้ำนวณได้ข้ำงต้นได้รวมอยู่ในกำรค้ำนวณผลกำรด้ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ
ส้ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง 

ดอกเบี ยจ่ำยที่เกิดจำกเงินที่กู้ยืมมำโดยเฉพำะเพื่อใช้ในโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง และอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั ง ได้น้ำไปรวมเป็นรำคำทุนของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงดังกล่ำวจนกว่ำจะอยู่ในสภำพพร้อม
ใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ 

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจ้ำหน่ำยสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

ค่ำตัดจ้ำหน่ำยค้ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ ทั งนี  
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่ำง 3 - 5 ป ี

ค่ำตัดจ้ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในต่ำงประเทศใช้อัตรำที่กฎหมำยในแต่ละท้องถิ่นก้ำหนด 

ผลขำดทุนที่จำกกำรด้อยค่ำรับรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด้ำเนินงำนอ่ืนเมื่อเกิดรำยกำร 

3.10 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด้ำเนินงำน 
 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด้ำเนินงำน บันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และ 

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 

3.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ณ วันทีร่ำยงำน บริษัทและบริษัทย่อยจะท้ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์โดยจะประเมินว่ำ

มีข้อบ่งชี ซึ่งแสดงว่ำสินทรัพย์ด้อยค่ำลงหรือไม่ หำกมีข้อบ่งชี ของกำรด้อยค่ำ บริษัทและบริษัทย่อย
จะท้ำกำรประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์  และหำกพบว่ำรำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์นั น มีมูลค่ำสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยจะลดมูลค่ำของ
สินทรัพย์ลงให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน และรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ในงบก้ำไรขำดทุน (มูลค่ำ ที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมำยถึงรำคำขำยสุทธิหรือมูลค่ำ
จำกกำรใช้ของสินทรัพย์นั นแล้วแต่จ้ำนวนใดจะสูงกว่ำ) 
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3.12 หุ้นกู้ 
 หุ้นกู้ บันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกด้วยรำคำทุนโดยค้ำนวณจำกมูลค่ำยุติธรรมของเงินที่ได้รับ ซึ่งประกอบด้วย 

เงินกู้ที่ได้รับสุทธิด้วยต้นทุนทำงตรงในกำรออกหุ้นกู้ ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำแต่งตั งผู้แทน
ออกหุ้นกู้ และค่ำที่ปรึกษำในกำรออกหุ้นกู้ ซึ่งตัดจ่ำยด้วยวิธีเส้นตรงซึ่งไม่แตกต่ำงจำกวิธีอัตรำดอกเบี ย            
ที่แท้จริงอย่ำงมีนัยส้ำคัญ ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจะถูกบันทึกตำมงวดต่ำงๆ ตลอดอำยุหุ้นกู้ตำมยอดคงเหลือ
ของหุ้นกู้ในแต่ละงวด ส่วนหนี สินที่มีภำระดอกเบี ยอ่ืนแสดงมูลค่ำรำคำทุนซึ่งบันทึกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
กำรเกิดหนี สินเป็นค่ำใช้จ่ำยส้ำหรับปี 

3.13 ประมำณกำรหนี สิน 
 บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี สินเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ของกำรเกิด

ภำระผูกพันในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต 
ภำระผูกพันดังกล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ำยช้ำระ
ภำระผูกพันและจ้ำนวนที่ต้องจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ หำกคำดว่ำจะได้รับคืน
รำยจ่ำยที่จ่ำยช้ำระไปตำมประมำณกำรหนี สินทั งหมดหรือบำงส่วนอย่ำงแน่นอน บริษัทและบริษัทย่อย
จะรับรู้รำยจ่ำยที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่ำงหำก แต่ต้องไม่เกินจ้ำนวนประมำณกำรหนี สินที่
เกี่ยวข้อง และแสดงค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับประมำณกำรหนี สินในงบก้ำไรขำดทุนโดยแสดงสุทธิ
จำกจ้ำนวนรำยจ่ำยที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้ 

3.14 ผลประโยชน์พนักงำน 
3.14.1 เงินกองทุนส้ำรองเลี ยงชีพ 

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีเงินกองทุนส้ำรองเลี ยงชีพส้ำหรับพนักงำนของบริษัทที่สมัครเป็น
สมำชิกกองทุนโดยพนักงำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนตำมอัตรำร้อยละของเงินเดือนประจ้ำ และ
บริษัทจ่ำยสมทบเป็นรำยเดือนตำมอัตรำเงินเดือนประจ้ำของพนักงำน บริษัทได้แต่งตั งผู้จัดกำร
กองทุนเพื่อบริหำรกองทุนดังกล่ำว ตำมกฎเกณฑ์และข้อก้ำหนดตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
ส้ำรองเลี ยงชีพ พ.ศ. 2530 

เงินจ่ำยสมทบกองทุนส้ำรองเลี ยงชีพส้ำหรับพนักงำนบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 
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3.14.2 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน 
บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนเพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำน
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนและระเบียบกำรเกษียณอำยุพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย 
โดยค้ำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนดังกล่ำวจำกข้อสมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์
ประกันภัย ณ วันสิ นรอบระยะเวลำรำยงำนด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected 
Unit Credit Method) ซึ่งเป็นกำรประมำณกำรจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดของ
ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยในอนำคตโดยค้ำนวณบนพื นฐำนของข้อสมมติฐำนทำง
คณิตศำสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงำน อัตรำกำรลำออก อัตรำกำรตำย อำยุงำนและ
ปัจจัยอ่ืนๆ ทั งนี อัตรำคิดลดที่ใช้ในกำรค้ำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนอ้ำงอิงจำก
อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล ผลก้ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยจะรับรู้ในรำยกำรก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิด
รำยกำร ทั งนี  ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงำนจะบันทึกในงบก้ำไรขำดทุน              
เพื่อกระจำยต้นทุนดังกล่ำวตลอดระยะเวลำของกำรจ้ำงงำน  

3.15 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 
 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ้ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 

ในกรณีที่บริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญสูงกว่ำมูลค่ำหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน้ำค่ำหุ้นส่วนเกินนี             
ตั งเป็นทุนส้ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ”) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญนี จะน้ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

3.16 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
3.16.1 ผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน เป็นผลต่ำงระหว่ำง

รำคำสุทธิตำมบัญชีของเงินลงทุนที่ได้รับมำกับต้นทุนกำรซื อเงินลงทุนที่เกิดขึ นจำกกำรปรับ
โครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ซึ่งกำรลงทุนดังกล่ำวเป็นกำรรวมกิจกำรที่มี 
ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้บริหำรชุดเดียวกัน โดยผลขำดทุนดังกล่ำวได้แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ภำยใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นและตัดจ้ำหน่ำยเมื่อมีกำรขำยเงินลงทุน 

3.16.2 ผลขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย เป็นผลต่ำงระหว่ำงเงินลงทุน
ตำมสัดส่วนของบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงกับมูลค่ำตำมบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งเกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรลงทุนในบริษัทย่อย โดยผลขำดทุนดังกล่ำวได้แสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินภำยใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นและตัดจ้ำหน่ำยเมื่อมีกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยนั น 
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3.17 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้ำนำจควบคุม 
 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้ำนำจควบคุม หมำยถึง มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยตำมสัดส่วน

กำรถือหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้ำนำจควบคุมหรือส่วนได้เสียที่ไม่ได้เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้ำนำจควบคุมแยกแสดงรำยกำรในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
และรำยกำรก้ำไร  (ขำดทุน)  สุทธิของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้ำนำจควบคุมแยกแสดงในงบก้ำไรขำดทุนรวม  

3.18 กำรรับรูร้ำยได้ 
 รำยได้ที่รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือภำษีขำยอ่ืนๆ แสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรค้ำ มีนโยบำยดังนี  

3.18.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ
สินค้ำที่มีนัยส้ำคัญไปให้กับผู้ซื อแล้ว และจะไม่รับรู้รำยได้หำกบริษัทยังมีกำรควบคุมหรือ
บริหำรสินค้ำที่ขำยไปแล้วนั น หรือมีควำมไม่แน่นอนที่มีนัยส้ำคัญในกำรได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินค้ำนั น หรือไม่อำจวัดมูลค่ำของจ้ำนวนรำยได้และต้นทุนที่เกิดขึ นได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือ หรือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้ำ 

3.18.2 รำยได้จำกกำรให้บริกำรซึ่งระยะเวลำกำรให้บริกำรสั นรับรู้เมื่อมีกำรให้บริกำรแล้วเสร็จ 

3.18.3 รำยได้ค่ำเช่ำรับรู้รำยได้ตำมระยะเวลำที่ให้เช่ำ 

3.18.4 รำยได้จำกกำรขำยที่ดินรับรู้เป็นรำยได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับผู้ซื อแล้ว 

3.18.5 รำยได้จำกกำรขำยบ้ำนพร้อมที่ดินรับรู้เป็นรำยได้ตำมเงินค่ำงวดที่ถึงก้ำหนดช้ำระตำมวิธี
อัตรำก้ำไรขั นต้น ในกรณีที่เงินค่ำงวดที่ถึงก้ำหนดช้ำระเก็บได้สูงกว่ำอัตรำส่วนของงำนที่
ท้ำเสร็จ บริษัทจะรับรู้เป็นรำยได้เท่ำอัตรำส่วนของงำนที่ท้ำเสร็จ และจะหยุดกำรรับรู้เป็น
รำยได้ทันทีเมื่อผู้ซื อขำดกำรช้ำระเกินกว่ำ 3 งวดติดต่อกัน 

เงินค่ำงวดส่วนที่เก็บได้เกินกว่ำอัตรำส่วนของงำนที่ท้ำเสร็จจะบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้ำ
จำกผู้ซื อและแสดงเป็นหนี สินอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

3.18.6 รำยได้ขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำรับรู้เมื่อส่งมอบและลูกค้ำยอมรับกำรส่งมอบนั น 

3.18.7 ดอกเบี ยรับและส่วนลดรับจำกกำรซื อลดตั๋วเงินรับรับรู้รำยได้ตำมงวดระยะเวลำ 

3.18.8 เงินปันผลรับรู้รำยได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

3.18.9 รำยได้อ่ืนรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง (Accrual Basis) 
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3.19 กำรรับรูค้่ำใช้จ่ำย 
 ค่ำใช้จ่ำยมีนโยบำยดังนี  

3.19.1 ต้นทุนขำยบ้ำนพร้อมที่ดิน ค้ำนวณโดยแบ่งสรรต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ทั งหมดที่
คำดว่ำจะเกิดขึ น (โดยค้ำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ นจริง) ให้กับบ้ำนพร้อมที่ดินที่ขำยได้ตำมเกณฑ์
พื นที่ที่ขำย แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขำยในงบก้ำไรขำดทุนตำมสัดส่วนของกำรรับรู้รำยได้ 

3.19.2 ค่ำใช้จ่ำยอื่นบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง (Accrual Basis) 

3.20 สัญญำเช่ำ 
สัญญำเช่ำด้ำเนินงำน 
สัญญำเช่ำซึ่งควำมเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จำกกำรเป็นเจ้ำของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่ำ
บันทึกเป็นสัญญำเช่ำด้ำเนินงำน ค่ำเช่ำที่เกิดขึ นจำกสัญญำเช่ำดังกล่ำวรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก้ำไรขำดทุน
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 

สัญญำเช่ำกำรเงิน 
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ซึ่งควำมเสี่ยงและผลตอบแทนทั งหมดหรือเกือบทั งหมดที่ผู้เป็นเจ้ำของพึงได้รับจำก
สินทรัพย์ ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำย 
ฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันของจ้ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
แล้วแต่จ้ำนวนใดจะต่้ำกว่ำ ส่วนดอกเบี ยที่เกี่ยวกับกำรเช่ำค้ำนวณโดยใช้วิธีอัตรำดอกเบี ยที่แท้จริง
ตลอดระยะเวลำของสัญญำและบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก้ำไรขำดทุน บริษัทคิดค่ำเสื่อมรำคำของ
อุปกรณ์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรง 

3.21 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 ต้นทุนทำงกำรเงิน ได้แก่ ดอกเบี ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในท้ำนองเดียวกันบันทึกในงบก้ำไรขำดทุนในงวด 

ที่ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเกิดขึ น ยกเว้นในกรณีที่มีกำรบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์อันเป็นผลมำจำก
กำรใช้เวลำยำวนำนในกำรจัดหำ ก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ดังกล่ำวก่อนที่จะน้ำมำใช้เองหรือเพื่อขำย  

3.22 รำยกำรที่มีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 รำยกำรที่มีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บันทึกโดยแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยน  

ณ วันที่เกิดรำยกำร ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันนั น ผลก้ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวทั งที่เกิดขึ นจริงและยังไม่เกิดขึ นจริงแสดงรวมไว้เป็นรำยได้
หรือค่ำใช้จ่ำยในงบก้ำไรขำดทุนส้ำหรับปี 
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กำรแปลงค่ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศเป็นเงินบำทเพื่อท้ำงบกำรเงินรวมใช้อัตรำแลกเปลี่ยน
ดังต่อไปนี  
ก. สินทรัพย์และหนี สิน แปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ข. ส่วนของผู้ถือหุ้น แปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร 
ค. รำยได้และค่ำใช้จ่ำย แปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี 

ก้ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่ใช้เงินตรำต่ำงประเทศ แสดงไว้ภำยใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น 

3.23 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย หมำยถึงบุคคลหรือกิจกำรที่มีอ้ำนำจ

ควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่ ำจะเป็นโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย นอกจำกนี  บุคคลหรือ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม และมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส้ำคัญกับบริษัท ผู้บริหำรที่ส้ำคัญ กรรมกำร
หรือพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอ้ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด้ำเนินงำนของ
บริษัทและบริษัทย่อย ตลอดทั งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวซึ่งมีอ้ำนำจชักจูง
หรืออำจชักจูงให้ปฏิบัติตำมบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอ้ำนำจควบคุมหรือมี
อิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส้ำคัญไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

3.24 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ บันทึกตำมจ้ำนวนที่จ่ำยและที่ได้ตั งค้ำงจ่ำยไว้ส้ำหรับปี 

3.25 ก้ำไรต่อหุ้น 
 ก้ำไรต่อหุ้นขั นพื นฐำนค้ำนวณโดยกำรหำรก้ำไรส้ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญด้วยจ้ำนวน 

หุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปีสุทธิจำกหุ้นทุนซื อคืน 
และก้ำไรต่อหุ้นปรับลดค้ำนวณจำกจ้ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่รวมสมมติฐำนว่ำ
หุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดได้ถูกแปลงเป็นหุ้นสำมัญทั งหมด 
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3.26 ข้อมูลจ้ำแนกตำมส่วนงำน 
 ข้อมูลจ้ำแนกตำมส่วนงำน เปิดเผยแยกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษัท  โดยส่วนงำนธุรกิจเป็น

ส่วนธุรกิจที่จัดหำผลิตภัณฑ์หรือให้บริกำรที่มีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนซึ่งแตกต่ำงไปจำกควำมเสี่ยง
และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ให้ของส่วนธุรกิจอื่น 

3.27 สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี สินทำงกำรเงิน 
 สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี สินทำงกำรเงินที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วยเงินสด

และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อ่ืน เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี อ่ืน เงินลงทุน 
เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม นโยบำยกำรบัญชีที่ส้ำคัญ และเกณฑ์กำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำง
กำรเงินและหนี สินทำงกำรเงินดังกล่ำวได้เปิดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีของรำยกำรที่เกี่ยวข้องแล้ว 

ตรำสำรอนุพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทลงทุนเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของ
อัตรำแลกเปลี่ยนหรือรำคำสินค้ำโดยก้ำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนหรือรำคำสินค้ำในอนำคตที่สินทรัพย์
หรือหนี สินที่เกี่ยวข้องจะได้รับหรือจ่ำยช้ำระ ก้ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์
จะบันทึกในงบก้ำไรขำดทุนเมื่อมีกำรปิดสถำนะของสัญญำหรือเมื่อสัญญำสิ นสุดลงตำมอำยุ 

3.28 กำรใช้ประมำณกำรทำงบัญชี 
ในกำรจัดท้ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องอำศัยดุลยพินิจในกำรก้ำหนดนโยบำยกำรบัญชี กำรประมำณกำร
และกำรตั งข้อสมมติฐำนหลำยประกำรซึ่งมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ้ำนวนสินทรัพย์ หนี สินและ  
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี สินที่อำจเกิดขึ น ณ วันที่ในงบกำรเงิน รวมทั งกำรแสดง
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของรอบระยะเวลำรำยงำน ถึงแม้ว่ำกำรประมำณกำรของผู้บริหำร ได้พิจำรณำ
อย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้เหตุกำรณ์ ณ ขณะนั น ผลที่เกิดขึ นจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำก
ประมำณกำรดังกล่ำว  

4.  กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
ในไตรมำสที่สำมของงวดบัญชีปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเกี่ยวกับ
วิธีกำรค้ำนวณต้นทุนของวัตถุดิบทำงอ้อม วัสดุโรงงำน และอะไหล่เพื่อกำรซ่อมแซมจำกวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน 
เป็นวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว เนื่องจำกผู้บริหำรของบริษัทเห็นว่ำวิธีกำรค้ำนวณ
ดังกล่ำวเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และกำรด้ำเนินงำนในปัจจุบันของบริษัทและบริษัทย่อยมำกกว่ำ  
นอกจำกนี  ผู้บริหำรของบริษัทได้ประเมินแล้วว่ำกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยดังกล่ำวไม่มีผลกระทบที่เป็น
สำระส้ำคัญต่อข้อมูลทำงกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนั น บริษัทจึงไม่ได้ปรับปรุงย้อนหลัง
ผลกระทบต่องบกำรเงินของงวดบัญชีก่อนๆ 
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5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
5.1 รำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสำระส้ำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส้ำหรับปีสิ นสุด

วันที ่31 ตุลำคม มีดังนี  

หน่วย : พันบำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 
รำยกำรก้ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ นจำกเงินลงทุนเผื่อขำย (1)  505  -  - 
ผลก้ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่มขึ น (ลดลง) สุทธิ 3,408  (502,371)  3,408  (351,528) 
โอนค่ำเสื่อมรำคำเป็นต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 45,365  73,660  2,247  3,257 
ซื อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ำยช้ำระ 677,677  1,451,203  233,037  339,859 
ดอกเบี ยจ่ำยที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์ 43,969  8,836  10,139  1,810 
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 22,347  -  -  - 
โอนอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 66,000  -  -  - 
โอนที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์เป็นอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน และ        
สินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ด้ำเนินงำน 282,906  142,810  -  89,854 

โอนสินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ด้ำเนินงำนเป็นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และ        
อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน -  125,792  -  98,282 

จัดประเภทเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนเป็นเงินลงทุนชั่วครำว 247  253  -  - 
โอนหนี สินหมุนเวียนเป็นหนี สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 36,545  -  -  - 
หักกลบรำยกำรลูกหนี อื่น - ค่ำตอบแทนกำรผลิตและจ้ำหน่ำย        

น ้ำตำลทรำยกับค่ำรักษำเสถียรภำพค้ำงจ่ำยส้ำนักงำน        
กองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย -  45,973  -  24,345 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ิมขึ นจำกกำรรับช้ำระเงินให้กู้ยืมแก่        
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -  -  -  458,462 

ปรับผลก้ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์เนื่องจำกกำรเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชี -  2,206,120  -  175,932 
เงินกู้ยืมระยะสั นจำกบริษัทย่อยลดลงจำกกำรหักกลบกับเงินปันผลรับ -  -  277,649  - 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 
เงินสด 3,328  3,995  1,354  2,364 
เงินฝำกธนำคำรแบบกระแสรำยวัน 52,064  38,037  28,041  3,095 
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์ 143,329  234,423  11,547  16,047 
เงินฝำกประจ้ำอำยุไม่เกิน 3 เดือน -  13,000  -  - 

รวม 198,721  289,455  40,942  21,506 
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6. รำยกำรกับบุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ นกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 
หรือมีกรรมกำรร่วมกัน ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่ส้ำคัญระหว่ำงบริษัทและกับบริษัทย่อย 
กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี  

6.1 ยอดคงเหลือที่ส้ำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทของยอดคงเหลือ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 
ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อื่น        
บริษัทย่อย -  -  183.66  61.77 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4.99  2.38  0.04  0.04 

รวม 4.99  2.38  183.70  61.81 

        
เงินปันผลจำกบริษัทย่อยค้ำงรับ (รวมอยู่ในลูกหนี อื่น)        
บริษัทย่อย -  -  1,169.75  392.27 

        
เงินให้กู้ยืมระยะสั น        
บริษัทย่อย -  -  3,798.98  1,313.50 

        
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน        
บริษัทย่อย -  -  12.08  4.93 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0.49  4.01  0.21  - 

รวม 0.49  4.01  12.29  4.93 

        
เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี อื่น        
บริษัทย่อย -  -  55.52  14.38 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1.60  2.40  0.16  0.01 

รวม 1.60  2.40  55.68  14.39 
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หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทของยอดคงเหลือ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในเจ้ำหนี อื่น)        
บริษัทย่อย -  -  3.34  1.32 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0.05  0.01  0.04  - 

รวม 0.05  0.01  3.38  1.32 

        
เงินกู้ยืมระยะสั น        
บริษัทย่อย -  -  1,286.30  1,441.50 

        
หนี สินหมุนเวียนอ่ืน         
บริษัทย่อย -  -  0.16  - 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2.29  4.00  2.29  - 

รวม 2.29  4.00  2.45  - 

        
หนี สินไม่หมุนเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ        
บริษัทย่อย -  -  0.55  0.62 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -  0.84  -  0.84 

รวม -  0.84  0.55  1.46 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงินให้กู้ยืม      
ในรูปตั๋วสัญญำใช้เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม คิดดอกเบี ยในอัตรำร้อยละ 1.75 - 3.17 ต่อปี และร้อยละ 
3.15 - 3.75 ต่อปี ตำมล้ำดับ  

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 เงินกู้ยืมระยะสั นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงินกู้ยืมในรูป
ตั๋วสัญญำใช้เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม คิดดอกเบี ยในอัตรำร้อยละ 3.00 - 4.65 ต่อปี และร้อยละ 3.18 
ต่อปี ตำมล้ำดับ 
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6.2 รำยกำรค้ำที่ส้ำคัญระหว่ำงบริษัทกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงันี  
หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทรำยกำร งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร        
บริษัทย่อย -  -  2,090.06  2,190.94 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 59.93  57.83  28.60  - 

รวม 59.93  57.83  2,118.66  2,190.94 
        
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร        

บริษัทย่อย -  -  1,556.16  931.55 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 12.83  5.51  7.39  - 

รวม 12.83  5.51  1,563.55  931.55 
        
รำยได้อ่ืน        

บริษัทย่อย -  -  1,299.18  580.91 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2.91  26.25  2.91  1.23 

รวม 2.91  26.25  1,302.09  582.14 
        
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย        

บริษัทย่อย -  -  43.96  39.50 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -  45.71  -  - 

รวม -  45.71  43.96  39.50 
        
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร        

บริษัทย่อย -  -  4.02  1.70 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 17.87  15.02  5.40  5.38 
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 10.17  7.02  8.87  5.81 

รวม 28.04  22.04  18.29  12.89 
        
ต้นทุนทำงกำรเงิน        

บริษัทย่อย -  -  23.22  28.86 

นโยบำยกำรก้ำหนดรำคำระหว่ำงกัน 
- กำรซื อ-ขำยและยืม-คืนน ้ำตำลทรำยดิบระหว่ำงกันในกลุ่มบริษัท ก้ำหนดรำคำจำกรำคำตลำดโลก

ที่ท้ำกำรซื อขำยระหว่ำงกันครั งแรกในปี 
- กรณีสัญญำซื อขำยน ้ำตำลทรำยที่จัดท้ำในนำมของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้จัดสรรปริมำณกำรขำยใน

แต่ละบริษัทแล้ว หำกบริษัทใดในกลุ่มมีน ้ำตำลทรำยไม่พอขำย จะซื อสินค้ำจำกบริษัทในกลุ่ม
ด้วยรำคำเดียวกันกับสัญญำซื อขำยน ้ำตำลทรำยดังกล่ำว 
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- สินค้ำอ่ืนๆ (นอกเหนือจำกน ้ำตำลทรำย) ที่ซื อ-ขำยระหว่ำงกันใช้รำคำตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งสูงกว่ำรำคำทุน 

- 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 

6.3 ลักษณะควำมสัมพันธ์ของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน นอกเหนือจำกบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประกอบด้วย 

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

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

 บริษัท เค.เค.วู้ด อินดัสตรี จ้ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 
 บริษัท อมำโก้ จ้ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 
 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 ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
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7. ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อื่น   
ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี กำรค้ำ  880,909  835,629  248,528  122,649 
ลูกหนี ชำวไร่  256,083  194,554  169,854  134,871 
ลูกหนี อ่ืน - ค่ำตอบแทนกำรผลิตและจ้ำหน่ำย        
 น ้ำตำลทรำย -  39,041  -  36,607 
ลูกหนี อื่น 13,397  33,501  27,304  28,491 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 22,990  25,833  6,476  7,229 
เงินทดรองจ่ำย 53,402  27,454  8,048  6,396 
เงินปันผลจำกบริษัทย่อยค้ำงรับ -  -  1,169,748  392,272 
รำยได้ค้ำงรับ 39,250  41,947  17,770  7,825 
รวมลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อื่น  1,266,031  1,197,959  1,647,728  736,340 

7.1 ลูกหนี กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 4,711  4,928  158,607  57,810 
กิจกำรอ่ืน 898,652  838,853  89,921  64,839 
รวม 903,363  843,781  248,528  122,649 
หัก  ค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญ (22,454)  (8,152)  -  - 

รวมลูกหนี กำรค้ำ  880,909  835,629  248,528  122,649 

กำรวิเครำะห์อำยุของลูกหนี กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี  
7.1.1 ลูกหนี กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี กำรค้ำในประเทศ        
ยังไม่ถึงก้ำหนดช้ำระ 3,394  3,666  158,607  57,810 
เกินก้ำหนดช้ำระไม่เกิน 3 เดือน 1,317  1,262  -  - 
     รวม 4,711  4,928  158,607  57,810 

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำ ซึ่งเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย  
มีระยะเวลำตั งแต่ 7 วันถึง 365 วัน 
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7.1.2 ลูกหนี กำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน 
หนว่ย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 

ธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล        
ลูกหนี กำรค้ำในประเทศ        

ยังไม่ถึงก้ำหนดช้ำระ 215,147  232,957  73,382  62,974 
เกินก้ำหนดช้ำระไม่เกิน 3 เดือน 3,585  1,565  638  - 
เกินก้ำหนดช้ำระมำกกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน -  31  -  - 
เกินก้ำหนดช้ำระมำกกว่ำ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน -  88  -  - 
เกินก้ำหนดช้ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 395  1,482  -  - 

รวม 219,127  236,123  74,020  62,974 
        

ลูกหนี กำรค้ำต่ำงประเทศ        
ยังไม่ถึงก้ำหนดช้ำระ 61,452  30,775  15,901  1,865 

รวม 61,452  30,775  15,901  1,865 
รวมธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 280,579  266,898  89,921  64,839 

        
ธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยแอลกอฮอล์และไฟฟ้ำ        

ลูกหนี กำรค้ำในประเทศ        
ยังไม่ถึงก้ำหนดช้ำระ 295,165  235,357  -  - 

รวมธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยแอลกอฮอล์และไฟฟ้ำ 295,165  235,357  -  - 
        

ธุรกิจอื่น        
ลูกหนี กำรค้ำในประเทศ        

ยังไม่ถึงก้ำหนดช้ำระ 157,352  202,988  -  - 
เกินก้ำหนดช้ำระไม่เกิน 3 เดือน 114,272  126,028  -  - 
เกินก้ำหนดช้ำระมำกกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 31,509  1,626  -  - 
เกินก้ำหนดช้ำระมำกกว่ำ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 12,025  39  -  - 
เกินก้ำหนดช้ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 7,750  5,691  -  - 

รวม 322,908  336,372  -  - 
        

ลูกหนี กำรค้ำต่ำงประเทศ        
ยังไม่ถึงก้ำหนดช้ำระ -  226  -  - 

รวม -  226  -  - 
รวมธุรกิจอื่น 322,908  336,598  -  - 

รวมทั งสิ น 898,652  838,853  89,921  64,839 
หัก  ค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญ (22,454)  (8,152)  -  - 

รวมลูกหนี กำรค้ำ - กิจกำรอื่น 876,198  830,701  89,921  64,839 

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำของบริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลำตั งแต่ 5 วัน
ถึง 90 วัน 
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7.2  ลูกหนี ชำวไร่ ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย 

 หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี ค่ำอ้อย        
ฤดูกำรผลิตก่อนปี 2552/2553 41,733  44,518  77  77 
ฤดูกำรผลิตปี 2552/2553 4,253  4,278  3,116  3,131 
ฤดูกำรผลิตปี 2553/2554 11,230  13,042  2,278  2,380 
ฤดูกำรผลิตปี 2554/2555 41,386  52,480  4,169  7,169 
ฤดูกำรผลิตปี 2555/2556 46,952  -  12,295  - 

รวมลูกหนี ค่ำอ้อย 145,554  114,318  21,935  12,757 
เงินทดรองจ่ำย        

ฤดูกำรผลิตปี 2555/2556 -  112,598  -  110,427 
ฤดูกำรผลิตปี 2556/2557 152,781  14,777  145,375  14,777 
ฤดูกำรผลิตปี 2557/2558 12,651  -  12,652  - 
รวมเงินทดรองจ่ำยค่ำอ้อย 165,432  127,375  158,027  125,204 

ลูกหนี ค่ำน ้ำมัน ค่ำปุ๋ยและบริกำรอ่ืน 7,077  7,727  5,920  4,975 
รวม 318,063  249,420  185,882  142,936 

หัก  ค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญ (61,980)  (54,866)  (16,028)  (8,065) 
รวมลูกหนี ชำวไร่  256,083  194,554  169,854  134,871 

7.3 ลูกหนี อื่น - ค่ำตอบแทนกำรผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย  
เมื่อวันที่  4 กุมภำพันธ์ 2554 ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำยได้ออกหนังสือที่  
อก 0609/484 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำยครั งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 
2554 ที่เห็นชอบให้กองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำยหักกลบหนี ค่ำรักษำเสถียรภำพค้ำงจ่ำยฤดูกำรผลิต 
ปี 2550/2551 ปี 2551/2552 และปี 2552/2553 กับเงินชดเชยส่วนต่ำงผลตอบแทนกำรผลิตและจ้ำหน่ำย
น ้ำตำลทรำย โดยหนี ส่วนที่คงค้ำงให้กองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำยเรียกเก็บเงินรักษำเสถียรภำพจำก
กำรค้ำนวณรำคำอ้อยฤดูกำรผลิตปี 2553/2554 ต่อมำเมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2555 คณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนในกำรประชุมครั งที่ 13/2555 ได้มีมติเห็นชอบให้กองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำยหักกลบหนี                    
ค่ำรักษำเสถียรภำพค้ำงจ่ำยฤดูกำลผลิตปี 2553/2554 โดยหนี ส่วนที่คงค้ำงให้กองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย
จ่ำยคืนให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยต่อไป ดังนั น ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2555 ลูกหนี อ่ืน - ค่ำตอบแทน
กำรผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยส่วนที่คงค้ำงในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จ้ำนวน 39.04 ล้ำนบำท และ 36.61 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ เป็นส่วนที่ถึงก้ำหนดรับช้ำระภำยในหนึ่งปี 
ซึ่งส่วนที่คงค้ำงดังกล่ำวได้รับช้ำระแล้วทั งจ้ำนวนภำยในปี 2556 
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8. เงินให้กู้ยืมระยะสั น 
เงินให้กู้ยืมระยะสั น ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 

เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน -  -  3,798,976  1,313,500 
เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่ชำวไร่ 827,434  747,693  123,324  137,919 
ลูกหนี เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยที่ถึงก้ำหนดรับช้ำระภำยในหนึ่งปี 199,141  161,680  37,471  34,185 
  รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั น 1,026,575  909,373  3,959,771  1,485,604 

เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่ชำวไร่ ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นกำรให้กู้ยืมในรูปเช็คลงวันที่
ล่วงหน้ำ ซึ่งชำวไร่ได้น้ำมำขำยลดให้กับบริษัทและบริษัทย่อย โดยคิดดอกเบี ยอิงกับอัตรำดอกเบี ยเงินกู้ของ
ธนำคำรพำณิชย์ 

9. สินค้ำคงเหลือ  
สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 

น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 1,911,702  1,463,509  1,013,698  634,426 
แอลกอฮอล์และปุ๋ยอินทรีย์ 429,158  271,546  -  - 
แป้งสำล ี 288,091  452,160  -  - 
กระสอบ 18,402  18,115  -  - 
น ้ำมันปำล์ม 124,254  538,494  -  - 
กำกอ้อย 58,719  176,886  -  - 
วัสดุโรงงำน 350,556  265,073  252,295  46,515 
อะไหล่เพื่อกำรซ่อมแซม 557,437  474,375  394,252  153,013 
 3,738,319  3,660,158  1,660,245  833,954 
หัก ค่ำเผื่อสินค้ำและวัสดุโรงงำนเสื่อมสภำพ (6,129)  (3,179)  (2,490)  (2,490) 

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ (84,733)  (164,013)  -  (23,609) 
รวมสินค้ำคงเหลือ  3,647,457  3,492,966  1,657,755  807,855 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ ส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี  

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 
ยอดยกมำต้นปี  (164,013)  (69,093)  (23,609)  (5,897) 
บวก เพิ่มขึ นระหว่ำงปี (86,745)  (164,013)  (2,012)  (23,609) 
หัก โอนกลับระหว่ำงปี 166,025  69,093  25,621  5,897 
ยอดคงเหลือปลำยปี  84,733  (164,013)  -  (23,609) 

ส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 ต้นทุนของสินค้ำที่บันทึกเป็นต้นทุนขำยในงบกำรเงินรวม               
มีจ้ำนวน 14,689.39 ล้ำนบำท และ 16,139.93 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ้ำนวน 
5,265.66 ล้ำนบำท และ 5,628.93 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย 
งบกำรเงินรวม 

หน่วย : พันบำท 
ช่ือบริษัท   ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 

 ทุนทีช้่ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน เงินลงทุน  เงินลงทุน 
   ร้อยละ ร้อยละ วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผล  วิธีรำคำทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผล 
 2556 2555 2556 2555            
บริษัทร่วม                
บริษัท แชมเปี้ยนฟอร์เมนเตชั่น จ้ำกัด 200,000 200,000 32.50 32.50 73,800  36,803  325  73,800  37,299  228 

รวม     73,800  36,803  325  73,800  37,299  228 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หน่วย : พันบำท 
ช่ือบริษัท   เงินลงทุนวิธีรำคำทุน  เงินปันผล 

 ทุนที่ช้ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน ณ วันที ่  ณ วันที ่  ส้ำหรับปีสิ นสดุ  ส้ำหรับปีสิ นสดุ 
  ร้อยละ ร้อยละ 31 ตุลำคม  31 ตุลำคม   วันที ่31 ตุลำคม  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) 145,200 132,000 23.82 23.82 81,967  81,967  7,545  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  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 แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ้ำกัด            
 (เดิมช่ือบริษัท 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  479,983  - 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ำกัด 610,000 610,000 100.00 100.00 609,986  609,986  304,993  - 
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง จ้ำกัด 300,000 280,000 100.00 100.00 300,000  280,000  60,000  67,500 
บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขด จ้ำกัด* 684,757 684,757 98.49 98.49 674,178  674,178  -  - 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.* 1,167,660 798,900 80.00 70.00 932,589  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 0.07 0.10 196  196  29  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     6,162,195  5,424,278  1,179,355  401,135 

   บวก เงินจ่ำยลว่งหน้ำค่ำหุ้น - Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.    -  276,840  -  - 
     รวม     6,162,195  5,701,118  1,179,355  401,135 
หัก  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน     (5,884)  (5,884)  -  - 
     รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      6,156,311  5,695,234  1,179,355  401,135 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม      6,230,111  5,769,034  1,179,680  401,363 

* เป็นบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งรวมถึง Koh Kong Plantation Company Limited ซึ่งบริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน Wynn In 
Trading Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 80  และร้อยละ 70  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 ตำมล้ำดับ โดย Koh Kong Plantation Company Limited มีข้อก้ำหนด            
ให้เลิกกิจกำรหำกมีผลขำดทุนเกินกว่ำร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และไม่สำมำรถแก้ไขกำรขำดทุนดังกล่ำวได้ภำยใน 1 ปี  
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รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี  
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555 
ยอดยกมำต้นปี 5,769,034  5,306,640 
ลงทุนเพิ่ม    

บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ้ำกัด (มหำชน) 18,718  - 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ้ำกัด 230,000  - 
Wynn In Trading Co., Ltd. 118,540  184,320 
บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง จ้ำกัด 20,000  - 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 91,920  276,840 
บริษัท ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมัน จ้ำกัด 617  1,234 

ขำยเงินลงทุน    
บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ้ำกัด (มหำชน) (18,718)  - 

ยอดคงเหลือปลำยปี 6,230,111  5,769,034 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2555 บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ้ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เสนอขำย
หุ้นเพิ่มทุนต่อสำธำรณะผ่ำนตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จ้ำนวน 85 ล้ำนหุ้น โดยมีมูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
โดยบริษัทได้ซื อหุ้นจ้ำนวน 6.04 ล้ำนหุ้น มูลค่ำเสนอขำยหุ้นละ 3.10 บำท เป็นจ้ำนวนรวม 18.72 ล้ำนบำท 
และท้ำกำรขำยไปทั งจ้ำนวนในวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2555 

เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2556 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2556 ครั งที่ 1/2556 ของบริษัท เคเอสแอล 
เรียลเอสเทต จ้ำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ้ำนวน 7 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 
เป็นจ้ำนวน 700 ล้ำนบำท บริษัทย่อยดังกล่ำวด้ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำแล้ว
เมื่อวันที่ 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 

เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั งที่ 2/2556 ของบริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด ์              
เทรดดิ ง จ้ำกัด มีมติให้เรียกช้ำระค่ำหุ้นส่วนที่เหลือ จ้ำนวน 10 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2 บำท  เป็นจ้ำนวน 
20 ล้ำนบำท ซึ่งได้รับช้ำระค่ำหุ้นดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2556 
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ในงวดบัญชีปี 2555 เงินลงทุนเพิ่มใน Wynn In Trading Co., Ltd. เพื่อกำรลงทุนในหุ้นของ Koh Kong Plantation 
Company Limited (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd.) ซึ่งตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรของ Koh Kong Plantation Company Limted เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2555 ให้มีกำรเพิ่มทุน
จดทะเบียนจำก 20 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เป็น 26 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  นอกจำกนี เงินลงทุนใน Koh Kong  
Sugar Industry Co., Ltd. (บริษัทย่อย) เป็นเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำหุ้นเพิ่มทุนตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรของ 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2555 ให้มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 
24 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เป็น 33 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 
25 ตุลำคม 2556 

11. เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
เงินให้กู้ยืมระยะยำว ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
ลูกหนี เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 661,789  576,807  58,961  57,803 
หัก  ส่วนที่ถึงก้ำหนดรับช้ำระภำยในหนึ่งปี         

(แสดงรวมอยู่ในเงินให้กู้ยืมระยะสั น) (199,141)  (161,680)  (37,471)  (34,185) 
รวม 462,648  415,127  21,490  23,618 
หัก  ค่ำเผื่อหนี สงสัยจะสูญ (22,959)  (16,177)  (8,881)  (8,882) 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำว 439,689  398,950  12,609  14,736 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 ลูกหนี เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยในงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ได้รวมเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรอ่ืนห้ำแห่งจ้ำนวน 30.71 ล้ำนบำท และ 32.45 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ เพื่อซื อเคร่ืองจักรกล
กำรเกษตรไปเพำะปลูกให้กับบริษัทย่อยในต่ำงประเทศแห่งหนึ่งของบริษัท สัญญำเงินกู้ยืมดังกล่ำวมีอำยุ 3 - 4 ปี 
อัตรำดอกเบี ยร้อยละ MLR+1.00 ต่อปี ก้ำหนดให้จ่ำยช้ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี ยเป็นรำยปี โดยบริษัทมี
กรรมสิทธิ์ในเคร่ืองจักรกลกำรเกษตรที่ผู้กู้ซื อ และบริษัทสำมำรถขำยคืนเคร่ืองจักรให้กับผู้ขำยได้หำกผู้กู้ผิดนัด
ช้ำระหนี  

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 ลูกหนี เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยส่วนที่เหลือเป็นเงินของบริษัทย่อย
ให้ชำวไร่กู้ยืมเพื่อซื อที่ดินเพื่อกำรเพำะปลูกอ้อย และซื อเคร่ืองจักรกลกำรเกษตรและอุปกรณ์กำรเกษตร
ของบริษัทย่อย โดยท้ำสัญญำกู้ระยะเวลำตั งแต่ 1 - 8 ปี ขึ นไป คิดดอกเบี ยในอัตรำร้อยละ 5.875 - 8.50 ต่อปี 
และร้อยละ 5.00 - 8.50 ต่อปี ตำมล้ำดับ ซึ่งส่วนใหญ่ชำวไร่ใช้ที่ดินและยำนพำหนะเป็นหลักทรัพย์ค ้ำประกัน 
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12. ต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี  
รำยกำรเคลื่อนไหวของต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี ส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี  

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ 569,984  724,489  59,431  40,790 
ต้นทุนจ่ำยเพ่ิมระหว่ำงปี        

- ต้นทุนกำรปลูกอ้อย 258,218  339,627  36,909  59,480 
- โอนจำกค่ำเสื่อมรำคำ 45,656  73,977  2,247  3,257 

ต้นทุนสะสมของอ้อยที่เพำะปลูก 873,858  1,138,093  98,587  103,527 
- ต้นทุนตัดจ่ำยอ้อยระหว่ำงปี (355,895)  (455,400)  (58,873)  (44,096) 
- ตัดจ้ำหน่ำย (17,092)  (5,214)  -      - 

รำคำตำมบัญชีปลำยป ี 500,871  677,479  39,714  59,431 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ  (1,641)  (269)  -      - 
ขำดทนุจำกอ้อยเสียหำย (23,939)  (107,656)  -      - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 4,218  430  -      - 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 479,509  569,984  39,714  59,431 

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชีในรำคำทุนหักต้นทุนตัดจ่ำยและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 
เนื่องจำกอำยุกำรปลูกอ้อยมีระยะเวลำประมำณ 10 - 13 เดือน และมูลค่ำยุติธรรมของอ้อยมีควำมผันผวน 
ตำมสภำวะอำกำศของพื นที่ที่เพำะปลูกซึ่งมีผลต่อปริมำณและคุณภำพผลผลิตอ้อย 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 ต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชีส่วนหนึ่งจ้ำนวนเงิน 415.78 ล้ำนบำท 
และจ้ำนวนเงิน 485.87 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ เป็นของบริษัทย่อยสองแห่ง ซึ่งเพำะปลูกบนที่ดินเช่ำ ดังนี  

- บริษัทย่อยแห่งที่ 1 จ้ำนวน 148.25 ล้ำนบำท และ 156.45 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ เพำะปลูกบนที่ดินเช่ำ
จำกรัฐบำลของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวตำมหมำยเหตุข้อ 30.1 

- บริษัทย่อยแห่งที่ 2 จ้ำนวน 267.53 ล้ำนบำท และ 329.42 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ เพำะปลูกบนที่ดินเช่ำ
จำกรัฐบำลของประเทศกัมพูชำตำมหมำยเหตุข้อ 30.2 
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13. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  
รำยกำรเคลื่อนไหวของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี  
2556 

หน่วย: พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ที่ดิน  ส่วนปรับปรงุ

ที่ดิน 
 อำคำร 

และโกดัง 
 สินทรัพย ์
ระหว่ำงก่อสร้ำง 

 รวม  ที่ดิน  อำคำร 
และโกดัง 

 รวม 

รำคำทุน:                
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2555 414,800  -  583,321  12,372  1,010,493  123,978  380,839  504,817 
ปรับปรุง (243)  -  -  -  (243)  -  -  - 
โอนเข้ำ 333,696  9,650  217,616  -  560,962  126,646  16,683  143,329 
โอนออก (81,645)  (2,760)  (119,518)  (12,081)  (216,004)  -  -  - 
ซื อเพิ่ม 667,369  -  1,250,041  12,357  1,929,767  -  -  - 
จ้ำหน่ำย (29,214)  -  -  -  (29,214)  (332)  -  (332) 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 1,304,763  6,890  1,931,460  12,648  3,255,761  250,292  397,522  647,814 

                
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม:                
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2555 -  -  (382,536)  -  (382,536)  -  (219,206)  (219,206) 
โอนเข้ำ -  (3,788)  (35,803)  -  (39,591)  -  (10,432)  (10,432) 
โอนออก -  -  133,029  -  133,029  -  -  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส้ำหรับปี -  (28)  (25,325)  -  (25,353)  -  (3,872)  (3,872) 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 -  (3,816)  (310,635)  -  (314,451)  -  (233,510)  (233,510) 

                
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ:                
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2555 (2,247)  -  -  - - (2,247)  (448)  -  (448) 
ลดลง 448  -  200  -  648  448  -  448 
เพิ่มขึ น (56)  -  (920)  -  (976)  -  -  - 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 (1,855)  -  (720)  -  (2,575)  -  -  - 

 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญช:ี  

     
 

        

ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 1,302,908  3,074  1,620,105  12,648  2,938,735  250,292  164,012  414,304 

 
มูลค่ำยุติธรรม:  

     
 

        

ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 1,617,837  3,074  1,840,264  -  3,461,175  382,794  484,470  867,264 
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2555 

หน่วย: พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ที่ดิน  อำคำร 

และโกดัง 
 สินทรัพย์ 
ระหว่ำงก่อสร้ำง 

 รวม  ที่ดิน  อำคำร 
และโกดัง 

 รวม 

รำคำทุน:              
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2554 59,211  633,389  -  692,600  -  358,845  358,845 
โอนเข้ำ 296,180  21,994  -  318,174  123,978  21,994  145,972 
โอนออก (30,518)  (72,062)  -  (102,580)  -  -  - 
ซื อเพิ่ม 89,927  -  12,372  102,299  -  -  - 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 414,800  583,321  12,372  1,010,493  123,978  380,839  504,817 

              ค่ำเสื่อมรำคำสะสม:              
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2554 -  (414,606)  -  (414,606)  -  (215,368)  (215,368) 
ปรับปรุง -  38,054  -  38,054  -  -  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส้ำหรับปี -  (5,984)  -  (5,984)  -  (3,838)  (3,838) 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 -  (382,536)  -  (382,536)  -  (219,206)  (219,206) 

              ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ:              
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2554 (282)  -  - - (282)  -  -  - 
เพิ่มขึ น (1,965)  -  - - (1,965)  (448)  -  (448) 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 (2,247)  -  - - (2,247)  (448)  -  (448) 

 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญช:ี  
   

 
        

ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 412,553  200,785  12,372  625,710  123,530  161,633  285,163 
 

มูลค่ำยุติธรรม:  
   

 
        

ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 942,307  610,041  -  1,552,348  383,126  484,470  867,596 

มูลค่ำยุติธรรมค้ำนวณจำกรำคำประเมินของผู้ประเมินรำคำอิสระซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทนในกำรประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สินเพื่อหำมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรใช้งำนคงเหลือสุทธิของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

ส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้ค่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อ
กำรลงทุน ซึ่งรับรู้ในงบก้ำไรขำดทุนตำมงบกำรเงินรวมจ้ำนวน 120.79 ล้ำนบำท และ 90.90 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ 
และตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ้ำนวน 44.13 ล้ำนบำท และ 42.61 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้น้ำสินทรัพย์ที่ให้เช่ำที่มีรำคำตำมบัญชีตำมงบกำรเงินรวม 
จ้ำนวน 296.92 ล้ำนบำท และ 101.74 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ ไปค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนำคำรพำณิชย์สองแห่ง 
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14. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
รำยกำรเคลื่อนไหวของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี  

2556 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เครื่องจักร  ยำนพำหนะและ  เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์  รวม 
   ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  เครื่องมือกล  และเครื่องใช้  ระหว่ำงก่อสร้ำง   
         ทุ่นแรง  ส้ำนักงำน      

รำคำทุน:                
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2555 860,054  1,020,940  4,775,718  14,032,460  1,013,802  218,965  4,645,744  26,567,683 
ปรับปรุงและจัดประเภท (73,433)  41,925  (26,551)  (398,541)  321,152  (2,355)  9,809  (127,994) 
ซื อเพิ่ม 27,599  3,370  12,801  148,006  395,354  45,241  4,303,124  4,935,495 
จ้ำหน่ำย/ตัดจ้ำหน่ำย -  -  (2,301)  (24,114)  (10,858)  (3,391)  -  (40,664) 
โอนเข้ำ (โอนออก) 810  21,338  358,418  834,702  20,248  6,215  (1,241,731)  - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  6,222  6,252  16,016  2,815  171  18  31,494 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 815,030  1,093,795  5,124,337  14,608,529  1,742,513  264,846  7,716,964  31,366,014 

                
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม:                

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2555 -  (245,508)  (915,693)  (5,247,265)  (656,939)  (153,588)  -  (7,218,993) 
ปรับปรุงและจัดประเภท -  (22,013)  (101,468)  176,352  (147,885)  3,259  -  (91,755) 
ค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับปี -  (33,985)  (115,919)  (714,424)  (75,748)  (26,945)  -  (967,021) 
จ้ำหน่ำย/ตัดจ้ำหน่ำย -  -  1,334  20,740  9,696  3,212  -  34,982 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  (1,518)  (732)  (1,549)  (1,467)  (123)  -  (5,389) 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 -  (303,024)  (1,132,478)  (5,766,146)  (872,343)  (174,185)  -  (8,248,176) 

 
      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม:                

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2555 2,104,981  -  -  -  -  -  -  2,104,981 
ปรับปรุงและจัดประเภท (71,009)  -  -  -  -  -  -  (71,009) 
เพิ่มขึ น 8,227  -  -  -  -  -  -  8,227 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 2,042,199  -  -  -  -  -  -  2,042,199 

 
      

 
     

 
 

 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2555 (13,028)  (720)  (9,282)  (6,454)  -  -  -  (29,484) 
ปรับปรุงและจัดประเภท 7,083  720  (6,352)  3,817  -  -  -  5,268 
โอนเข้ำ  -  -  -  1,695  -  -  -  1,695 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 (5,945)  -  (15,634)  (942)  -  -  -  (22,521) 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :                
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 2,851,284  790,771  3,976,225  8,841,441  870,170  90,661  7,716,964  25,137,516 
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2555 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เครื่องจักร  ยำนพำหนะและ  เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์  รวม 
   ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  เครื่องมือกล  และเครื่องใช้  ระหว่ำงก่อสร้ำง   
         ทุ่นแรง  ส้ำนักงำน      

รำคำทุน:                
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2554 927,705  958,131  4,326,626  12,077,994  973,486  189,172  2,056,773  21,509,887 
ปรับปรุงและจัดประเภท (176,967)  -  174,793  (39,765)  (85,114)  (38)  (50,384)  (177,475) 
ซื อเพิ่ม 113,697  12,138  5,486  148,311  141,025  23,853  4,916,960  5,361,470 
จ้ำหน่ำย/ตัดจ้ำหน่ำย (4,381)  -  (4,214)  (96,451)  (21,605)  (1,610)  -  (128,261) 
โอนเข้ำ (โอนออก) -  50,264  272,633  1,941,325  5,829  7,577  (2,277,628)  - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  407  394  1,046  181  11  23  2,062 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 860,054  1,020,940  4,775,718  14,032,460  1,013,802  218,965  4,645,744  26,567,683 

                
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม:                

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2554 -  (204,033)  (704,083)  (4,684,346)  (668,493)  (134,151)  -  (6,395,106) 
ค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับปี -  (41,396)  (111,296)  (663,773)  (63,145)  (20,846)  -  (900,456) 
ปรับปรุงและจัดประเภท -  -  (103,182)  30,176  54,158  -  -  (18,848) 
จ้ำหน่ำย/ตัดจ้ำหน่ำย -  -  2,906  70,753  20,624  1,415  -  95,698 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  (79)  (38)  (75)  (83)  (6)  -  (281) 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 -  (245,508)  (915,693)  (5,247,265)  (656,939)  (153,588)  -  (7,218,993) 

                
ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม:                

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2554 999,678  -  -  -  -  -  -  999,678 
ปรับปรุงและจัดประเภท (158,095)  -  -  -  -  -  -  (158,095) 
เพิ่มขึ น 1,263,487  -  -  -  -  -  -  1,263,487 
จ้ำหน่ำย (89)  -  -  -  -  -  -  (89) 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 2,104,981  -  -  -  -  -  -  2,104,981 

                
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2554 (17,299)  -  (9,282)  (6,254)  -  -  -  (32,835) 
ปรับปรุงและจัดประเภท 3,706  -  -  -  -  -  -  3,706 
เพิ่มขึ น (2,213)  (720)  -  (200)  -  -  -  (3,133) 
ลดลง 2,778  -  -  -  -  -  -  2,778 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 (13,028)  (720)  (9,282)  (6,454)  -  -  -  (29,484) 

                
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                

ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 2,952,007  774,712  3,850,743  8,778,741  356,863  65,377  4,645,744  21,424,187 
 

ค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับปีสิ นสุดวันท่ี 31 ตุลำคม        
2556     พันบำท 967,021 

2555     พันบำท 900,456 
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2556 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เครื่องจักร  ยำนพำหนะ  เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์  รวม 
   ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  และเครื่องมือกล  และเครื่องใช้  ระหว่ำงก่อสร้ำง   
         ทุ่นแรง  ส้ำนักงำน      

รำคำทุน:                
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2555 367,788  34,644  521,679  2,688,448  329,701  78,407  2,208,058  6,228,725 
ปรับปรุงและจัดประเภท -  330  (9,425)  (3,429)  459  (4,675)  -  (16,740) 
ซื อเพิ่ม 10,717  884  1,705  76,372  273,950  30,418  2,317,264  2,711,310 
จ้ำหน่ำย/ตัดจ้ำหน่ำย -  -  -  (65)  (1,505)  (508)  -  (2,078) 
โอนเข้ำ (โอนออก) -  180  196,797  189,159  -  -  (386,136)  - 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 378,505  36,038  710,756  2,950,485  602,605  103,642  4,139,186  8,921,217 

                
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม:                

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2555 -  (12,339)  (274,967)  (1,852,895)  (268,573)  (58,862)  -  (2,467,636) 
ปรับปรุงและจัดประเภท -  (4)  8,231  592  (4,934)  3,795  -  7,680 
ค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับปี -  (1,756)  (11,220)  (206,280)  (18,987)  (9,376)  -  (247,619) 
จ้ำหน่ำย / ตัดจ้ำหน่ำย -  -  -  65  1,505  493  -  2,063 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 -  (14,099)  (277,956)  (2,058,518)  (290,989)  (63,950)  -  (2,705,512) 

                
ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม:                

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2555 529,378  -  -  -  -  -  -  529,378 
เพิ่มขึ น  3,408  -  -  -  -  -  -  3,408 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 532,786  -  -  -  -  -  -  532,786 

                
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2555 (7,083)  -  (2,417)  (3,817)  -  -  -  (13,317) 
(เพิ่มขึ น) ลดลง 7,083  -  (6,352)  3,817  -  -  -  4,548 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 -  -  (8,769)  -  -  -  -  (8,769) 

                
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :                

ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 911,291  21,939  424,031  891,967  311,616  39,692  4,139,186  6,739,722 
5 

 



- 35 - 

 
2555 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เครื่องจักร  ยำนพำหนะ  เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์  รวม 
   ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  และเครื่องมือกล  และเครื่องใช้  ระหว่ำงก่อสร้ำง   
         ทุ่นแรง  ส้ำนักงำน      

รำคำทุน:                
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2554 355,631  33,992  387,929  2,529,073  326,576  66,341  176,265  3,875,807 
ปรับปรุงและจัดประเภท (95,394)  -  95,526  (89,959)  -  (27)  (200)  (90,054) 
ซื อเพิ่ม 108,578  652  183  62,973  44,583  10,841  2,323,042  2,550,852 
จ้ำหน่ำย/ตัดจ้ำหน่ำย (1,027)  -  -  (65,128)  (41,464)  (261)  -  (107,880) 
โอนเข้ำ (โอนออก) -  -  38,041  251,489  6  1,513  (291,049)  - 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 367,788  34,644  521,679  2,688,448  329,701  78,407  2,208,058  6,228,725 

                
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม:                

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2554 -  (10,855)  (200,405)  (1,792,415)  (297,733)  (54,041)  -  (2,355,449) 
ปรับปรุงและจัดประเภท -  -  (65,591)  65,591  -  -  -  - 
ค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับปี -  (1,484)  (8,971)  (181,441)  (12,304)  (5,033)  -  (209,233) 
จ้ำหน่ำย / ตัดจ้ำหน่ำย -  -  -  55,370  41,464  212  -  97,046 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 -  (12,339)  (274,967)  (1,852,895)  (268,573)  (58,862)  -  (2,467,636) 

                
ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม:                

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2554 316,434  -  -  -  -  -  -  316,434 
ปรับปรุงและจัดประเภท (195,704)  -  -  -  -  -  -  (195,704) 
เพิ่มขึ น  408,648  -  -  -  -  -  -  408,648 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 529,378  -  -  -  -  -  -  529,378 

                
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2554 (10,450)  -  (2,417)  (3,817)  -  -  -  (16,684) 
(เพิ่มขึ น) ลดลง 3,367  -  -  -  -  -  -  3,367 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 (7,083)  -  (2,417)  (3,817)  -  -  -  (13,317) 

                
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                

ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2555 890,083  22,305  244,295  831,736  61,128  19,545  2,208,058  4,277,150 

 
ค่ำเสื่อมรำคำส้ำหรับปีสิ นสุดวันท่ี 31 ตุลำคม 

      

2556     พันบำท 247,619 

2555     พันบำท 209,233 
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ส้ำหรับงวดบัญชีปี 2556 และ 2555 ต้นทุนกำรกู้ยืมในงบกำรเงินรวมจ้ำนวน 43.97 ล้ำนบำท และ 8.84 
ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ เกิดจำกเงินกู้ยืมส้ำหรับโครงกำรของบริษัทย่อยในประเทศ โดยต้นทุนกำรกู้ยืมดังกล่ำว
ได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงซึ่งรวมอยู่ในรำยกำรเพิ่มขึ นของสินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงและเคร่ืองจักร ซึ่งมีรำคำตำมบัญชีในงบกำรเงินรวม 
จ้ำนวน 671.25 ล้ำนบำท และ 934.98 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ ใช้เป็นหลักทรัพย์ค ้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับจำก
ธนำคำรพำณิชย์ทั งระยะสั นและระยะยำวตำมหมำยเหตุ ข้อ 16 ข้อ 19 และข้อ 29.5 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง และอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำงของบริษัทย่อยสำมแห่ง
ในต่ำงประเทศ มูลค่ำตำมบัญชีในงบกำรเงินรวมจ้ำนวน 688.67 ล้ำนบำท และ 660.85 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ 
ตั งอยู่บนที่ดนิสัมปทำนซึ่งเมื่อครบก้ำหนดสัญญำ กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ให้เช่ำ (ดูหมำยเหตุข้อ 30) 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 สินทรัพย์รำคำทุนในงบกำรเงินรวม จ้ำนวน 2,338.60 ล้ำนบำท และ 
2,695.64 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ้ำนวน 1,205.23 ล้ำนบำท และ 1,008.73 ล้ำนบำท 
ตำมล้ำดับ ได้ตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วทั งจ้ำนวนแต่ยังคงใช้งำนอยู่ 

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี  

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 
สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด้ำเนินงำน 279,116  289,486  42,164  40,793 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 292,889  203,050  2,688  1,891 
 572,005  492,536  44,852  42,684 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด้ำเนินงำนในงบกำรเงินรวมจ้ำนวน 120.92 
ล้ำนบำท และ 129.67 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ้ำนวน 42.16 ล้ำนบำท และ 
40.79 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ เป็นที่ดินเพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจในอนำคต 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด้ำเนินงำน จ้ำนวน 13.20 ล้ำนบำท 
และ 13.31 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ เป็นอะไหล่เคร่ืองจักรซึ่งบริษัทย่อยได้ประมูลมำจำกบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
แห่งหนึ่งและยังคงเหลือจำกกำรจัดสรรเพื่อใช้และจ้ำหน่ำย ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำใช้เป็นอะไหล่
เคร่ืองจักรในกำรขยำยธุรกิจในอนำคต 



- 37 - 

 

16. เงินกู้ยืมระยะสั นจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินกู้ยืมระยะสั นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 

ตั๋วสัญญำใช้เงิน 7,202,095  5,024,060  3,647,792  504,000 
เจ้ำหนี ทรัสต์รีซีท 200,260  872,875  -  91,172 
ตั๋วแลกเงิน 1,990,096  -  1,990,096  - 

รวม 9,392,451  5,896,935  5,637,888  595,172 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเป็นกำรกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญำใช้เงินอำยุ 1 - 6 
เดือน ส่วนหน่ึงจ้ำนวน 254.30 ล้ำนบำท และ 647.66 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ เป็นเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยสอง
แห่งในต่ำงประเทศจำกธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศไทยในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งมีอัตรำ
ดอกเบี ยลอยตัวในอัตรำร้อยละ LIBOR+2.00 ต่อปี เท่ำกันทั งสองปี  และส่วนที่เหลือเป็นกำรกู้ยืมในสกุล
เงินบำท มีดอกเบี ยในอัตรำร้อยละ 1.75 - 4.55 ต่อปี และร้อยละ 3.15 - 4.75 ต่อปี ตำมล้ำดับ 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 เจ้ำหนี ทรัสต์รีซีทเป็นกำรกู้ยืมในสกุลเงินบำท มีดอกเบี ยในอัตรำ
ร้อยละ 1.89 - 3.66 ต่อปี และร้อยละ 1.05 - 3.75 ต่อปี ตำมล้ำดับ ในงบกำรเงินรวม และ ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2555 
ในอัตรำร้อยละ 1.75  -  2.74 ต่อปีในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง เคร่ืองจักร สิทธิกำรเช่ำที่ตั งโรงงำนค ้ำประกัน และบริษัท
และบริษัทย่อยค ้ำประกันระหว่ำงกันโดยใช้หลักประกันดังกล่ำวร่วมกับเงินกู้ยืมระยะยำววงเงินที่ 6 ถึง 9 
ตำมหมำยเหตุข้อ 19 

17. เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี อื่น 
เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี อ่ืน ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 

เจ้ำหนี กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน -  13  43,235  14,394 
เจ้ำหนี กำรค้ำ - อ่ืน        

- เจ้ำหนี ค่ำอ้อย 530,691  734,268  183,112  193,151 
- เจ้ำหนี กำรค้ำอ่ืน 215,264  394,227  101,518  87,144 

เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ 70,299  27,784  21,608  17,388 
ค่ำธรรมเนียมน้ำส่งส้ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำยค้ำงจ่ำย 70,345  74,028  21,770  30,041 
ค่ำรักษำเสถียรภำพค้ำงจ่ำยส้ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย 56,224  54,915  21,276  26,292 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอ่ืน 210,886  235,037  92,282  77,826 
เจ้ำหนี ค่ำซื อสินทรัพย์ 734,603  837,286  249,349  363,808 
เจ้ำหนี อื่น 396,113  440,974  312,173  143,574 

รวมเจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี อื่น 2,284,425  2,798,532  1,046,323  953,618 
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ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยสำมแห่งรับซื ออ้อยส้ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2555/2556 โดยใช้
ประกำศรำคำอ้อยขั นต้นของฤดูกำรผลิตปี 2555/2556  ตำมประกำศส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย   
ที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ลงวันที่ 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 และ
จนถึงวันที่คณะกรรมกำรของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินนี  ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย    
ยังไม่ได้ประกำศรำคำอ้อยขั นสุดท้ำยส้ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2555/2556 บริษัทและบริษัทย่อยจึงบันทึก
เจ้ำหนี ค่ำอ้อย และค้ำนวณต้นทุนขำยและสินค้ำคงเหลือ ส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2556 จำกกำรประมำณขึ น 
โดยผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยในรำคำ 1,086.13 - 1,178.07 บำทต่อตันอ้อย ณ ระดับควำมหวำนเฉลี่ยที่ 
10.52 - 12.26 ซี.ซี.เอส. 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยสำมแห่งรับซื ออ้อยส้ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2554/2555 โดยใช้ประกำศ
รำคำอ้อยขั นต้นของฤดูกำรผลิตปี 2554/2555 ตำมประกำศส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย 
ที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ลงวันที่ 2 มีนำคม 2555 เท่ำกับ 1,000.00 บำทต่อตันอ้อย ณ ระดับควำมหวำนที่ 
10 ซี.ซี.เอส. และก้ำหนดให้อัตรำขึ น/ลงของรำคำอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ำกับ 60.00 บำทต่อตันอ้อย 
และจนถึงวันที่คณะกรรมกำรของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2555 
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำยยังไม่ได้ประกำศรำคำอ้อยขั นสุดท้ำยส้ำหรับฤดูกำรผลิตปี 
2554/2555 บริษัทและบริษัทย่อยจึงบันทึกเจ้ำหนี ค่ำอ้อย และค้ำนวณต้นทุนขำยและสินค้ำคงเหลือ 
ส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2555 จำกกำรประมำณขึ น โดยผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยในรำคำ 
1,165.94 - 1,273.80 บำทต่อตันอ้อย ณ ระดับควำมหวำนเฉลี่ยที่ 11.27 - 12.26 ซี.ซี.เอส. ซึ่งในไตรมำสที่สอง
ของงวดบัญชีปี 2556 ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำยได้ประกำศรำคำอ้อยขั นสุดท้ำย
ส้ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2554/2555 ตำมประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ ลงวันที่ 4 เมษำยน 2556 โดยรำคำอ้อย
ขั นสุดท้ำยที่ประกำศไม่มีผลต่ำงอย่ำงเป็นสำระส้ำคัญกับรำคำที่บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกไว้ 
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2555 
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18. หุ้นกูร้ะยะยำว  
หุ้นกู้ระยะยำว ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555 
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ 2,497,644  3,497,584 
หัก  ส่วนที่ถึงก้ำหนดช้ำระภำยในหนึ่งปี -  (1,999,491) 
สุทธ ิ 2,497,644  1,498,093 

บริษัทออกหุ้นกู้สกุลเงินบำทชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มูลค่ำที่ตรำไว้ 
หน่วยละ 1,000 บำท แก่ผู้ลงทุนในวงจ้ำกัด ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี  

หน่วย : พันบำท 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 
หุ้นกู้ 
ชุดที่ 

ชือ่ย่อ อำยุ ครบ 
ก้ำหนด 

อัตรำ 
ดอกเบี ย 
ต่อปี 

จ้ำนวนหน่วย 
ที่ออก 

 มูลค่ำรวม ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรออก 

หุ้นกู้รอตัดจ่ำย 

สุทธ ิ  มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

1 KSL14DA 3 ปี 16 ธ.ค. 2557 4.05 1,500,000  1,500,000  1,009  1,498,991  1,514,461 
2 KSL15DA 3 ปี 4 ธ.ค. 2558 3.87 1,000,000  1,000,000  1,347  998,653  1,006,963 

 รวมหุ้นกู้ระยะยำว   2,500,000  2,500,000  2,356  2,497,644  2,521,424 

หน่วย : พันบำท 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2555 
หุ้นกู้ 
ชุดที่ 

ชื่อย่อ อำยุ ครบ 
ก้ำหนด 

อัตรำ 
ดอกเบี ย 
ต่อปี 

จ้ำนวนหน่วย 
ที่ออก 

 มูลค่ำรวม ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรออก 

หุ้นกู้รอตัดจ่ำย 

สุทธ ิ  มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

1 KSL12NA 5 ปี 20 พ.ย. 55 5.44 500,000  500,000  19  499,981  500,481 
2 KSL133A 3 ปี 29 มี.ค. 56 3.25 500,000  500,000  101  499,899  500,198 
3 KSL139A 3 ปี 6 เดือน 3 ก.ย. 56 3.35 1,000,000  1,000,000  389  999,611  1,000,826 
4 KSL14DA 3 ปี 16 ธ.ค. 57 4.05 1,500,000  1,500,000  1,907  1,498,093  1,515,628 
 รวม   3,500,000  3,500,000  2,416  3,497,584  3,517,133 

หัก  ส่วนที่ถึงก้ำหนดช้ำระภำยในหนึ่งปี (2,000,000)  (2,000,000)  (509)  (1,999,491)  (2,001,505) 
 รวมหุ้นกู้ระยะยำว   1,500,000  1,500,000  1,907  1,498,093  1,515,628 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ระยะยำวในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 
31 ตุลำคม มีดังต่อไปนี  

หน่วย : พันบำท 
 2556  2555 
รำคำตำมบัญชีต้นป ี 3,497,584  3,777,978 
ออกหุ้นเพิ่มระหว่ำงปี 998,089  1,497,305 
ไถ่ถอนระหว่ำงปี (2,000,000)  (1,780,000) 
ตัดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้ 1,971  2,301 
รำคำตำมบัญชีปลำยป ี 2,497,644  3,497,584 

ข้อปฏิบัติอ่ืนที่ส้ำคัญตำมข้อก้ำหนดในกำรออกหุ้นกู้ 

- บริษัทต้องด้ำรงอัตรำส่วนหนี สินที่มีดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 
31 ตุลำคมของทุกปีไม่เกินกว่ำ 2 : 1 ตลอดอำยุของหุ้นกู้ 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 อัตรำส่วนหนี สินที่มีดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 1.34 : 1.00 
และ 1.17 : 1.00 ตำมล้ำดับ 

- กรณีที่อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ต่้ำกว่ำอันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริษัท ณ ขณะนั น 
บริษัทต้องด้ำเนินกำรจัดหำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันให้กับผู้ถือหุ้นกู้หรือด้ำเนินกำรใดๆ 
เพื่อแก้ไขอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้ให้อยู่ในอันดับเดียวกันหรือดีกว่ำอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ของบริษัท 
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19. เงินกู้ยืมระยะยำว  
เงินกู้ยืมระยะยำว ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ดังนี  

หน่วย : พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2556  2555  2556  2555 

1. วงเงิน 1,000 ล้ำนบำท 800,000  1,000,000  800,000  1,000,000 
2. วงเงิน 2,500 ล้ำนบำท 2,350,000  -  2,350,000  - 
3. วงเงิน 800 ล้ำนบำท 600,000  -  -  - 
4. วงเงิน 2,000 ล้ำนบำท  1,100,000  1,300,000  -  - 
5. วงเงิน 1,000 ล้ำนบำท  525,000  525,000  -  - 
6. วงเงิน 140 ล้ำนบำท -  40,000  -  - 
7. วงเงิน 200 ล้ำนบำท -  155,000  -  - 
8. วงเงิน 190 ล้ำนบำท  127,500  -  -  - 
9. วงเงิน 50 ล้ำนบำท  40,870  -  -  - 

10. วงเงิน 800 ล้ำนบำท  180,000  365,000  -  - 
11. วงเงิน 5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  13,990  92,084  -  - 
12. วงเงิน 5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  13,990  92,084  -  - 
13. วงเงิน 30 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  161,252  644,591  -  - 
14. วงเงิน 2,150 ล้ำนบำท 1,150,000  376,000  150,000  101,000 
15. วงเงิน 45.20 ล้ำนบำท 30,780  38,140  8,000  9,800 
16. วงเงิน 23 ล้ำนบำท 19,166  -  19,166  - 

 รวม 7,112,548  4,627,899  3,327,166  1,110,800 
หัก ส่วนที่ถึงก้ำหนดช้ำระภำยในหนึ่งป ี (1,613,853)  (1,125,418)  (735,833)  (201,800) 

 เงินกู้ยืมระยะยำว  5,498,695  3,502,481  2,591,333  909,000 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยำว ส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี  
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 

รำคำตำมบัญชีต้นปี 4,627,899  5,123,405  1,110,800  164,000 
กู้เพิ่มระหว่ำงปี 3,967,000  1,576,200  2,572,000  1,112,300 
จ่ำยคืนเงินกู้ระหว่ำงปี (1,492,962)  (2,072,618)  (355,633)  (165,500) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 10,611  912  -  - 
รำคำตำมบัญชีปลำยป ี 7,112,548  4,627,899  3,327,167  1,110,800 
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ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อย
กู้ยืมเงินจำกธนำคำรพำณิชย์ โดยวงเงินที่ 1-10 และวงเงินที่ 14 เป็นเงินกู้ยืมระยะยำวในสกุลเงินบำทมีอัตรำ
ดอกเบี ยร้อยละ AMLR-2.875 (AMLR คืออัตรำดอกเบี ย MLR เฉลี่ยของสถำบันกำรเงิน 4 แห่ง) ถึงร้อยละ 4.98 ต่อปี 
วงเงินที่ 11-13 เป็นเงินกู้ยืมระยะยำวในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ มีอัตรำดอกเบี ยร้อยละ LIBOR+2 ต่อปี 
วงเงินที่ 15-16 เป็นเงินกู้ยืมระยะยำวเพื่อซื ออุปกรณ์ในกำรเกษตรมีอัตรำดอกเบี ยร้อยละ 2.00 ต่อปี ซึ่งมีเงื่อนไข
ที่ส้ำคัญดังนี  

 

วงเงินที่ วงเงิน เงื่อนไขกำรช้ำระเงิน กำรค ้ำประกัน/หลักประกัน 
1 1,000 ล้ำนบำท ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด 

งวดละ 100.00 ล้ำนบำท เร่ิมช้ำระงวดแรกเดือนมกรำคม 2556 
ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

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

ไม่มี 

1,000 ล้ำนบำท ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด  
งวดละ 100.00 ล้ำนบำท เร่ิมช้ำระงวดแรกเดือนมีนำคม 2557 

ไม่มี 

3 800 ล้ำนบำท ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 8 งวด  
งวดละ 100.00 ล้ำนบำท โดยช้ำระงวดแรกในเดือนกุมภำพันธ์ 2557 

-  บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) ค ้ำประกัน 
 

4 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 
-  ประกันภัยสิ่งปลูกสร้ำง และเคร่ืองจักรโดยยกประโยชน์ 
ให้ ธนำคำรผู้ให้กู้  ทุนประกันสู งสุดเท่ำ ท่ีบริษัท
ประกันภัยพึงรับ 

5 1,000 ล้ำนบำท 
 

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

 

6 140 ล้ำนบำท ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 7 งวด  
งวดละ 20.00 ล้ำนบำท โดยช้ำระงวดแรกในเดือนมิถุนำยน 2553 และ
จ่ำยช้ำระครบแล้วภำยในปี 2556 

-   ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ซึ่งรวมอยู่ในอสังหำริมทรัพย์ 
เพื่อกำรลงทุน และท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ของบริษัทย่อย 
ท่ีได้รับและใช้วงเงิน 

7 200 ล้ำนบำท ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 3 เดือน รวมทั งสิ น 20 งวด  
งวดละ 10.00 ล้ำนบำท ปลอดช้ำระเงินต้น 2 ปี เร่ิมช้ำระงวดแรก
เดือนมกรำคม 2555 และจ่ำยช้ำระครบแล้วภำยในปี 2556 

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

9 50 ล้ำนบำท ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นรำยเดือน รวมทั งสิ น 60 งวด งวดท่ี 1- 59 
ช้ำระงวดละ 0.83 ล้ำนบำท งวดสุดท้ำยช้ำระคืนส่วนท่ีเหลือทั งหมด 
โดยช้ำระเงินต้นงวดแรกเดือนพฤศจิกำยน 2555 

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

-  บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) ค ้ำประกัน 
 

11 5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ก้ ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด   
งวดละ 0.50 ล้ำนเหรียญสหรัฐ   ปลอดช้ำระเงินต้น 2 ปี เ ร่ิมช้ำระ 
งวดแรกเดือนมีนำคม 2554 

-  บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) ค ้ำประกันตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

-  บริษัทย่อยสองแห่งร่วมกันค ้ำประกัน 
-  ใบหุ้ นของบริษัทท่ี เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งท่ี ถื อโดย  
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 

    

12 5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ก้ ำหนดช้ ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด       
งวดละ 0.50 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ปลอดช้ำระเงินต้น 2 ปี เร่ิมช้ำระงวดแรก
เดือนมีนำคม 2554 

13 30 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ก้ ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด   
งวดละ 3.00 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ปลอดช้ำระเงินต้น 2 ปี  เ ร่ิมช้ำระ 
งวดแรกเดือนมิถุนำยน 2554 
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วงเงินที่ วงเงิน เงื่อนไขกำรช้ำระเงิน กำรค ้ำประกัน/หลักประกัน 

14 
 

2,150 ล้ำนบำท ก้ำหนดช้ำระคืนเง ินต้นเป็นงวดรำย 6 เด ือน งวดละเท่ำๆก ัน  
เร่ิมช้ำระงวดแรกในสิ นเดือนท่ี 25 นับจำกเดือนท่ีมีกำรเบิกเงินกู้งวดแรก 
และต้องช้ำระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี ยทั งจ้ำนวนให้เสร็จสิ นภำยใน 84 
เดือนนับจำกเดือนท่ีเบิกเงินกู้งวดแรก (เดือนมีนำคม 2555) 

-  บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งต้องไม่น้ำทรัพย์สินหลัก
ไปก่อภำระผูกพัน (Negative Pledge) 

-  ประกันภัย สิ่งปลูกสร้ำง และเคร่ืองจักรพร้อมอุปกรณ์
ในวงเงินสูงสุดท่ีบริษัทประกันภัยจะพึงไดรั้บโดยยก
ประโยชน์ในสิทธิประกันภัยทรัพย์สินให้แก่ธนำคำร
ผู้ให้กู้เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

15 45.20 ล้ำนบำท ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำยปี รวมทั งสิ น 6 งวด เริ่มช้ำระ
งวดแรกเดือนมิถุนำยน 2555  

-  กรรมกำรบริหำรบริษัท น ้ ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด 
(มหำชน) ค ้ำประกัน 

16 23 ล้ำนบำท ก้ำหนดช้ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำยปี รวมทั งสิ น 6 งวด งวดละ 3.83 
ล้ำนบำท เร่ิมช้ำระงวดแรกเดือนมิถุนำยน 2556 

-   เช็คค ้ำประกัน 6 ฉบับ 

นอกจำกนี  บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำรด้ำรงอัตรำส่วน
หนี สินที่มีดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กำรด้ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย กำรด้ำรงอัตรำส่วน
ควำมสำมำรถในกำรช้ำระหนี  ข้อจ้ำกัดในกำรก่อหนี ระยะยำวเพิ่มเติม กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและข้อจ้ำกัด
ในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น 

20. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนและ
ตำมระเบียบกำรเกษียณอำยุพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดเป็นโครงกำรผลประโยชน์ที่ก้ำหนดไว้              
ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 

จ้ำนวนที่รับรู้ในงบก้ำไรขำดทุนตำมโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี  
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
ต้นทุนบริกำรปจัจบุัน 5,191  8,225  2,582  2,603 
ต้นทุนดอกเบี ย 6,474  6,936  2,989  2,884 

รวม 11,665  15,161  5,571  5,487 
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กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี  
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนยกมำ  175,548  178,678  69,674  70,718 
ต้นทุนบริกำรปจัจบุัน 5,191  8,225  2,582  2,603 
ต้นทุนดอกเบี ย 6,474  6,936  2,989  2,884 
ก้ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัยของภำระผูกพัน - 

  
(10,404) 

 
- 

  
(4,997) 

ผลประโยชนท์ี่จ่ำยระหว่ำงป ี (7,385)  (7,887)  (1,786)  (1,534) 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนยกไป 179,828  175,548  73,459  69,674 

ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ส้ำคัญที่ใช้ในกำรประมำณกำร                  
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ร้อยละ  ร้อยละ 

    อัตรำคิดลด 3.49 - 4.44  4.07 - 4.12  
    อัตรำกำรเพิ่มขึ นของเงนิเดือนในอนำคต 5.00 - 6.00  6.00  
    อัตรำส่วนของพนักงำนทีเ่ลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุ  

(ขึ นอยู่กับช่วงอำยุของพนักงำน) 
   

- พนักงำนรำยเดือน 2.00 - 46.00  8.00 - 24.00  
- พนักงำนรำยวัน 8.00 - 81.00  19.00 - 67.00  

21. ทุนเรือนหุ้นและใบส้ำคัญแสดงสิทธิ 
21.1 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2553 ครั งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2554 มีมติอนุมัติยืนยัน 

กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน เพื่อออกเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและรองรับใบส้ำคัญแสดงสิทธิ  
ที่จะซื อหุ้นสำมัญของบริษัท ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2552 ครั งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 
26 กุมภำพันธ์ 2553 

ในระหว่ำงปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 บริษัทได้ออกหุ้นสำมัญใหม่จ้ำนวน 128.88 ล้ำนหุ้น 
และ 24.70 ล้ำนหุ้น ตำมล้ำดับ มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท เป็นจ้ำนวนรวม 128.88 ล้ำนบำท และ 24.70 ล้ำนบำท 
ตำมล้ำดับ เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพซึ่งแปลงเป็นหุ้นสำมัญในรำคำแปลงสภำพ 10 บำท
ต่อ 1 หุ้นสำมัญ 
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ณ วันที่ 15 มีนำคม 2556 ซึ่งเป็นวันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิของใบส้ำคัญแสดงสิทธิมีใบส้ำคัญ             
แสดงสิทธิที่ยังไม่มีกำรใช้สิทธิคงเหลือจ้ำนวน 352,510 หน่วย ใบส้ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือดังกล่ำว
จึงสิ นสภำพลงทันที 

รำยกำรเคลื่อนไหวของหุ้นสำมัญส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี  

 มูลค่ำ 
หุ้นละ 

2556  2555 
 จ้ำนวนหุ้น  จ้ำนวนเงิน  จ้ำนวนหุ้น  จ้ำนวนเงิน 
 บำท ล้ำนหุ้น  ล้ำนบำท  ล้ำนหุ้น  ล้ำนบำท 
ทุนที่ออกและช้ำระแล้ว         
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 1 1,575.77  1,575.77  1,551.07  1,551.07 
ออกหุ้นสำมัญในระหว่ำงปี 1 128.88  128.88  24.70  24.70 
  1,704.65  1,704.65  1,575.77  1,575.77 
หัก  หุ้นทุนซื อคืน 12.702 (34.10)  (433.15)  -  - 
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 1 1,670.55  1,271.50  1,575.77  1,575.77 

21.2 หุ้นทุนซื อคืนและส้ำรองส้ำหรับหุ้นทุนซื อคืน 
เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั งที่ 1/2556 มีมติอนุมัติโครงกำรซื อคืนหุ้น
สำมัญจ้ำนวน 78,788,404 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของจ้ำนวนหุ้นที่ออกและเรียกช้ำระแล้วทั งหมด) 
โดยเป็นกำรซื อคืนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในรำคำไม่เกินรำคำปิดถัวเฉลี่ย 5 วันท้ำกำร
ก่อนกำรซื อหุ้นบวกด้วยร้อยละ 15 ของรำคำปิดถัวเฉลี่ยนั น วงเงินในกำรซื อหุ้นคืนไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท 
โดยมีก้ำหนดระยะเวลำในกำรซื อหุ้นคืนตั งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2556 ถึงวันที่ 30 สิงหำคม 2556 ส่วนระยะเวลำ
ในกำรจ้ำหน่ำยหุ้นที่ซื อคืนจะพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรของบริษัท ภำยหลัง 6 เดือนนับจำกวันที่               
ซื อหุ้นคืนเสร็จสิ นแต่ไม่เกิน 3 ปี และก้ำหนดรำคำจ้ำหน่ำยไม่ต่้ำกว่ำร้อยละ 85 ของรำคำปิดเฉลี่ย            
5 วันท้ำกำรซื อขำยก่อนกำรขำยหุ้นทุนซื อคืน  

ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2556 มีหุ้นทุนซื อคืนในบัญชีจ้ำนวน 34.10 ล้ำนหุ้น มีต้นทุนเฉลี่ยหุ้นละ 12.702 บำท 
เป็นต้นทุนรวม 433.15 ล้ำนบำท หุ้นทุนซื อคืนจ้ำนวน 34.10 ล้ำนหุ้นนี เมื่อค้ำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1.00 บำท จะเป็นร้อยละ 2.00 ของทุนที่ช้ำระแล้ว โดยบริษัทสำมำรถถือหุ้นทุนซื อคืน
จ้ำนวนดังกล่ำวได้ไม่เกิน 3 ปีนับจำกวันที่ซื อคืนแล้วเสร็จ 
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22. เงินปันผลจ่ำยและทุนส้ำรองตำมกฎหมำย 
เงินปันผลจ่ำย อนุมัติโดย จ้ำนวน เงินปันผล เงินปันผล วันที่จ่ำยเงินปันผล 

  หุ้น จ่ำยต่อหุ้น จ่ำย  
  พันล้ำนหุ้น บำท ล้ำนบำท  

      
-  จ่ำยปันผลจำกกำรด้ำเนินงำนของบริษัท  
  ตั งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2554  
  ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม 2555 

ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปีครั งท่ี 1/2556 
เมื่อวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2556  

1.62 0.50 811.70 28 มีนำคม 2556 
 

-  จ่ำยปันผลจำกกำรด้ำเนินงำนของบริษัท  
  ตั งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2553  
  ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม 2554 

ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปีครั งท่ี 1/2555 
เมื่อวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2555  

1.57 0.50 786.53 28 มีนำคม 2555 
 

ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ้ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรก้ำไรสุทธิประจ้ำปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส้ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของก้ำไรสุทธิประจ้ำปีหักด้วยขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) 
จนกว่ำทุนส้ำรองนี จะมีจ้ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนส้ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำว                     
ไม่สำมำรถน้ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได้ 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 ทุนส้ำรองตำมกฏหมำยของบริษัทมีจ้ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียนแล้ว 

23. ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรได้รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษัท
และบริษัทย่อย ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ้ำกัด โดยไม่รวมเงินเดือน และประโยชน์ 
ที่เกี่ยวข้องที่จ่ำยให้กับกรรมกำรบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อย ส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม ดังนี  

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

ส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 20.70 20.29 8.82 8.82 

24. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของบริษัทส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 ค้ำนวณในอัตรำร้อยละ 23 
และร้อยละ 30 ตำมล้ำดับ ของก้ำไรก่อนหักภำษีบวกกลับด้วยส้ำรองและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรค้ำนวณภำษีและหักด้วยรำยได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน้ำมำรวมเป็นเงินได้ 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของบริษัทย่อยอ่ืนในประเทศ ส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2556 ค้ำนวณในอัตรำร้อยละ 20 
หรือร้อยละ 30 และส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2555 ในอัตรำร้อยละ 23 หรือร้อยละ 30 จำกก้ำไร
ส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนก่อนหักภำษีบวกกลับด้วยส้ำรองและ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรค้ำนวณภำษีและหักด้วยรำยได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
น้ำมำรวมเป็นเงินได้ 
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ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 4 แห่ง ส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 
ค้ำนวณในอัตรำร้อยละ 3 - 20 ของก้ำไรส้ำหรับปีซึ่งไม่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุนตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศ 

25. กำรจัดกำรส่วนทุน 
วัตถุประสงค์หลักของบริษัทและบริษัทย่อยในกำรจัดกำรส่วนทุนคือ กำรด้ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถ       
ในกำรด้ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรด้ำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสม และกำรรักษำอัตรำส่วนหนี สิน
ที่มีดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ให้เกินข้อก้ำหนดของสัญญำกู้ยืมเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 16 และข้อ 19) 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม อัตรำส่วนหนี สินที่มีดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตรำส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
มีดังนี  

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะ 
 2556 2555 2556 2555 

หนี สินที่มีดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.34 : 1.00 1.17 : 1.00 1.85 : 1.00 1.19 : 1.00 
หนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.55 : 1.00 1.46 : 1.00 2.03 : 1.00 1.43 : 1.00 

26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่ส้ำคัญ ส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม ได้แก่ 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 

เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชนอ์ืน่ของพนักงำน 1,170,146  1,017,650  322,560  281,547 
ค่ำเสื่อมรำคำ 920,651  834,451  231,061  209,619 
ค่ำเชื อเพลิง 353,586  290,122  208,896  135,752 
ค่ำธรรมเนียมน้ำส่งกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย 1,033,098  1,064,191  424,393  549,917 
ค่ำซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ 581,568  602,219  201,384  190,047 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง 489,794  552,815  118,925  167,296 
วัตถุดิบและวัสดุสิ นเปลืองใช้ไป 11,867,108  12,582,163  3,268,716  3,607,448 
ซื อสินค้ำส้ำเร็จรูป 371,356  430,693  1,397,692  781,436 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส้ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิต (450,360)  162,289  (379,272)  274,426 
ขำดทุนจำกกำกอ้อยเสียหำย 24,355  107,551  -  - 
ขำดทุนจำกมูลค่ำรำคำทุนสินค้ำสูงกว่ำมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ  
 (โอนกลับ) (16,037) 

 
141,620 

 
(23,609)  17,713 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 181,910  162,743  42,947  36,833 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 671,946  556,321  372,148  245,485 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำเนินงำนอื่น 726,160  993,586  265,014  341,194 
รวม 17,925,281  19,498,414  6,450,855  6,838,713 
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27. ก้ำไรต่อหุ้น 
ก้ำไรต่อหุ้นขั นพื นฐำน ค้ำนวณโดยกำรหำรก้ำไรส้ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทด้วยจ้ำนวน       
หุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี 

ส้ำหรับก้ำไรต่อหุ้นปรับลด จ้ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปีจะถูกปรับปรุงด้วย
จ้ำนวนหุ้นสำมัญเทียบเท่ำ โดยสมมุติว่ำหุ้นสำมัญเทียบเท่ำได้แปลงเป็นหุ้นสำมัญทั งหมด ส้ำหรับปีสิ นสุด
วันที่ 31 ตุลำคม 2556 บริษัทไม่ได้ค้ำนวณก้ำไรต่อหุ้นปรับลด เนื่องจำกสิทธิเลือกซื อหุ้นที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตำมใบส้ำคัญแสดงสิทธิเพื่อน้ำมำปรับปรุงเป็นหุ้นสำมัญเทียบเท่ำได้สิ นสุดลงแล้ว และส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 
31 ตุลำคม 2555 หุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดของบริษัท ได้แก่ ใบส้ำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งมี
รำยละเอียดดังนี  

2556 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก้ำไร 
ส้ำหรับปี 

 จ้ำนวนหุ้น  ก้ำไร 
ต่อหุ้น 

 ก้ำไร 
ส้ำหรับปี 

 จ้ำนวนหุ้น  ก้ำไร 
ต่อหุ้น 

 พันบำท  พันหุ้น  บำท  พันบำท  พันหุ้น  บำท 
ก้ำไรต่อหุ้นขั นพื นฐำน            
ก้ำไรส้ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ 1,661,392  1,660,017*  1.001  1,126,776  1,660,017*  0.679 

2555 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก้ำไร 
ส้ำหรับปี 

 จ้ำนวนหุ้น  ก้ำไร 
ต่อหุ้น 

 ก้ำไร 
ส้ำหรับปี 

 จ้ำนวนหุ้น  ก้ำไร 
ต่อหุ้น 

 พันบำท  พันหุ้น  บำท  พันบำท  พันหุ้น  บำท 

ก้ำไรต่อหุ้นขั นพื นฐำน            
ก้ำไรส้ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ 2,354,264  1,571,196  1.498  1,011,163  1,571,196  0.644 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด            
ใบส้ำคัญแสดงสิทธิที่จะเลือกซื อหุ้น -  31,019    -  31,019   
ก้ำไรต่อหุ้นปรับลด            
ก้ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญสมมติว่ำ 
   มีกำรใช้ใบส้ำคัญแสดงสิทธิซื อหุ้นสำมัญ 

 
2,354,264 

  
1,602,215 

  
1.469 

  
1,011,163 

  
1,602,215 

  
0.631 

* เป็นจ้ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักค้ำนวณตำมสัดส่วนของเวลำกำรออกหุ้นสำมัญในระหว่ำงงวด 
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28. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ้ำแนกตำมส่วนงำน 
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด้ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกิจ แสดงดังนี  
งบกำรเงินรวม 
ส้ำหรับปสีิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม  

หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำย 

น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 

ธุรกิจผลิตและ 

จ้ำหน่ำยแอลกอฮอล ์

ธุรกิจผลิตและ 

จ้ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

ธุรกิจให้เช่ำ 

อสังหำริมทรัพย ์

ธุรกิจ 

แป้งสำล ี

ธุรกิจ 

ปำล์มน ้ำมัน 

ธุรกิจอื่นๆ รำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

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

 ไทย ลำว กัมพูชำ  ไทย ลำว กัมพูชำ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย     

รำยได้จำกกำรด้ำเนินงำนสุทธิ  

 - ในประเทศ 8,318 - 136 

  

9,065 

 

- 

 

244 1,961 

 

662 2,152 

 

1,854 366 

 

421 978 

 

1,076 1,222 

 

1,706 1,009 

 

769 (7,215) 

 

(6,973) 8,927 

 

8,824 

รำยได้จำกกำรด้ำเนินงำนสุทธิ                         

 - ต่ำงประเทศ 8,961 246 657  11,681 262 355 383 1,156 - - - - - - - - 12 32 (245) (98) 10,014 13,388 

รวม 17,279 246 793  20,746 262 599 2,344 1,818 2,152 1,854 366 421 978 1,076 1,222 1,706 1,021 801 (7,460) (7,071) 18,941 22,212 

ก้ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด้ำเนินงำน 3,790 64 98  5,066 76 (177) 739 479 1,092 812 305 250 195 201 (117) 72 22 62 (1,432) (615) 4,756 6,226 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร                      (2,292) (2,463) 

ต้นทุนทำงกำรเงิน                      (672) (556) 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุน                        

ในบริษัทร่วม (สุทธิจำกภำษีเงินได้)                      - (8) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้                      (144) (726) 

ก้ำไรส้ำหรับปี                      1,648 2,473 

หัก (ก้ำไร) ขำดทนุส้ำหรับปีส่วนที่เป็น                        

 ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้ำนำจควบคุม                     13 (119) 

ก้ำไรส้ำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                      1,661 2,354 

                        

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555                        

ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี อ่ืน 2,029 15 20  1,165 15 11 171 98 194 206 16 20 162 130 129 191 112 214 (1,582) (852) 1,266 1,198 

สินค้ำคงเหลือ  2,004 32 96  1,778 48 140 297 251 56 242 - - 307 471 99 520 764 100 (8) (57) 3,647 3,493 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  13,071 1,083 2,019  10,431 1,105 2,039 890 995 6,506 5,191 751 684 404 435 339 550 673 585 (598) (591) 25,138 21,424 

สินทรัพย์ส่วนกลำง 14,123 203 344  10,396 209 406 112 28 254 226 2,433 516 52 36 154 82 1,054 726 (12,763) (9,123) 5,966 3,502 

สินทรัพย์รวม  31,227 1,333 2,479  23,770 1,377 2,596 1,470 1,372 7,010 5,865 3,200 1,220 925 1,072 721 1,343 2,603 1,625 (14,951) (10,623) 36,017 29,617 
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29. ภำระผูกพันและหนี สินท่ีอำจเกิดขึ น 
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 นอกจำกหนี สินที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินแล้ว บริษัทและ
บริษัทย่อย ยังมีภำระผูกพันและหนี สินที่อำจเกิดขึ น ดังนี  
29.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำขำยสินค้ำที่ยังไม่ได้ส่งมอบส้ำหรับงบกำรเงินรวม

จ้ำนวน 2,686.83 ล้ำนบำท และ 2,210.62 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ และส้ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จ้ำนวน 847.45 ล้ำนบำท และ 878.76 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ 

29.2 บริษัทและบริษัทย่อยสำมแห่ง ได้ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำแก่ชำวไร่เพื่อรับซื ออ้อย โดยบริษัทและ
บริษัทย่อยยังมิได้บันทึกภำระหนี สินดังกล่ำว เนื่องจำกเช็คยังไม่ถึงก้ำหนดช้ำระและยังไม่ได้รับอ้อย 
ณ วันที่ 31 ตุลำคม ตำมรำยละเอียดดังนี  

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

ส้ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2555/2556 - 945.44 - 137.92 
ส้ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2556/2557 831.67 - 132.15 - 

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

จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะเวลำ 21 ปี นับตั งแต่เดือนแรกที่มีกำรขำยไฟฟ้ำ (เดือนธันวำคม 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 เมษำยน 2554 บริษัทย่อยต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ กฟผ. 
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนครบก้ำหนดอำยุสัญญำเพื่อต่ออำยุสัญญำต่อไปอีกครำวละ 5 ปี 
บริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือค ้ำประกันกำรเสนอขำยไฟฟ้ำ เป็นจ้ำนวนเงิน 4.40 ล้ำนบำท  



- 51 - 

 

29.4 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  

29.5 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีภำระผูกพัน หนี สินที่อำจเกิดขึ น 
และวงเงินสินเชื่อ ดังนี  

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินรวม 
  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 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 

 
 - 

 
4,395.51 

 
- 

 
 - 

 
4,843.40 

 
- 

สัญญำค ้ำประกันกำรช้ำระหนี ของบริษัทย่อย 
  ส้ำหรับค ้ำหนี สินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดขึ น 

 
ดอลลำร์สหรัฐ 

 
  - 

 
12.98 

 
- 

 
  - 

 
71.52 

 
- 

        
หนี สินท่ีอำจเกิดขึ น        
หนังสือค ้ำประกัน  (ไม่ระบุวงเงิน) บำท - 86.87 - - 95.06 - 
รับรองต๋ัวเงิน บำท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้ำหนี ทรัสต์รีซีท บำท 1,453.56 153.67 1,299.89 1,133.17 848.19 284.98 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลำร์สหรัฐ 17.11 1.02 16.09 26.58 12.45 14.13 
        
วงเงินสินเช่ือ        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั น บำท 19,140.05 6,614.21 12,525.84 16,700.83 4,594.81 12,106.02 
เจ้ำหนี ทรัสต์รีซีท บำท 168.44 168.44 - - - - 
เงินกู้ยืมระยะสั น ดอลลำร์สหรัฐ 50.50 31.55 18.95 20.50 11.75 8.75 
วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั น บำท 3,089.95 1,603.00 1,486.95 3,027.77 2,040.31 987.46 
เงินกู้ยืมระยะยำว บำท 6,923.32 6,923.32 - 5,608.14 4,074.14 1,534.00 
เงินกู้ยืมระยะยำว ดอลลำร์สหรัฐ 6.09 6.09 - 27.00 27.00 - 
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หน่วย : ล้ำน 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 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 

 
  - 

 
4,395.51 

 
- 

 
  - 

 
4,843.40 

 
- 

สัญญำค ้ำประกันกำรช้ำระหนี ของบริษัทย่อย  
  ส้ำหรับค ้ำหนี สินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดขึ น 

 
ดอลลำร์สหรัฐ 

 
  - 

 
5.34 

 
- 

 
  - 

 
32.77 

 
- 

        
หนี สินท่ีอำจเกิดขึ น        
หนังสือค ้ำประกัน (ไม่ระบุวงเงิน) บำท - 1.33 - - 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 7,130.05 4,711.00 2,419.05 5,303.00 2,356.31 2,946.69 
เงินกู้ยืมระยะสั น ดอลลำร์สหรัฐ 30.50 30.00 0.50 0.50 - 0.50 
วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั น บำท 3,089.95 1,603.00 1,486.95 3,027.77 2,040.31 987.46 
เงินกู้ยืมระยะยำว บำท 3,327.17 3,327.17 - 3,159.80 1,660.80 1,499.00 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 เงินกู้ยืมระยะสั นจำกสถำบันกำรเงิน มีอัตรำดอกเบี ยร้อยละ 
1.75 - 4.55 ต่อปี และร้อยละ 3.15 - 4.75 ต่อปี ตำมล้ำดับ 

สินเชื่อดังกล่ำวข้ำงต้นบำงส่วนค ้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง เคร่ืองจักร สิทธิกำรเช่ำที่ดิน 
ซึ่งเป็นที่ตั งโรงงำนของบริษัทย่อย และใบหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งที่ถือโดยผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยค ้ำประกันระหว่ำงกัน และกำรโอนสิทธิประกันภัยของสิ่งปลูกสร้ำง
และเคร่ืองจักรแก่ผู้ให้กู้ และบำงวงเงินหำกมีกำรเบิกใช้ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องน้ำสินค้ำบำงส่วนเข้ำ
ร่วมค ้ำประกันด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรใช้วงเงินดังกล่ำว 

นอกจำกนี  ภำระผูกพันร่วมกันกับวงเงินกู้ระยะยำว บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำรด้ำรงอัตรำส่วนหนี สินที่มีดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กำรด้ำรงสัดส่วน
กำรถือหุ้นในบริษัทย่อย กำรด้ำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช้ำระหนี  ข้อจ้ำกัดในกำรก่อหนี 
ระยะยำวเพิ่มเติม กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและข้อจ้ำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น 
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29.6 ณ วันที่ 31 ตุลำคม ภำระผูกพันตำมสัญญำต่ำงๆ มีดังนี   
หน่วย : ล้ำน 

  งบกำรเงินรวม 
  2556 2555 
 สกุลเงิน มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพันคงเหลือ 

ตำมสัญญำ 
มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพันคงเหลือ 

ตำมสัญญำ 
สัญญำก่อสร้ำงและจ้ำงเหมำ บำท 428.56 81.33 1,081.50 459.28 
 ดอลลำร์สหรัฐ 5.00 4.00 - - 
สัญญำซื อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ บำท 1,476.69 364.07 959.91 456.14 
 ดอลลำร์สหรัฐ 29.43 10.43 23.60 13.59 
 เยน - - 800.00 800.00 
 ยูโร - - 0.74 0.56 
สัญญำเช่ำ บำท 27.96 14.36 23.11 16.04 
สัญญำซื อวัตถุดิบ บำท 121.93 34.58 102.48 69.21 
 ดอลลำร์สหรัฐ 7.63 7.63 0.76 0.76 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2556 2555 
 สกุลเงิน มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพันคงเหลือ 

ตำมสัญญำ 
มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพันคงเหลือ 

ตำมสัญญำ 
สัญญำก่อสร้ำงและจ้ำงเหมำ บำท 278.49 47.79 834.33 355.51 
สัญญำซื อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ บำท 1,302.04 336.95 596.93 257.13 
 ดอลลำร์สหรัฐ - - 8.40 7.85 
 เยน - - 70.00 70.00 
สัญญำเช่ำ บำท 27.96 14.36 23.11 16.04 

วันที่ 31 ตุลำคม ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่จะต้องจ่ำยในแต่ละปี ดังต่อไปนี  

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 2556  2555 
ภำยใน 1 ป ี 7.00  5.52 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7.36  10.52 

รวม 14.36  16.04 

30. ข้อมูลอื่นท่ีส้ำคัญ 
30.1 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2549 บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขด จ้ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ท้ำสัญญำพัฒนำ

พื นที่ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวกับรัฐบำลของประเทศดังกล่ำว เพื่อใช้เป็นอำคำร
ส้ำนักงำนของบริษัทย่อย อำคำรโรงงำน ถนน และพื นที่ปลูกอ้อย รวม 10,000 เฮกตำร์ โดยมีก้ำหนด
ระยะเวลำ 30 ปี และสำมำรถต่อสัญญำได้อีก 20 ปี หำกได้รับควำมเห็นชอบจำกคู่สัญญำ ณ วันที่                               
31 ตุลำคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยได้ใช้พื นที่แล้ว จ้ำนวน 5,053.61 เฮกตำร์ โดยมีอัตรำค่ำเช่ำจ้ำนวน 6 
ดอลลำร์สหรัฐต่อเฮกตำร์ต่อปี  
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30.2 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษัทย่อย) 
ได้เข้ำร่วมลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) กับรัฐบำลของประเทศกัมพูชำ เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2549 
เพื่อก่อตั งโรงงำนน ้ำตำลพร้อมทั งได้รับสัมปทำนพื นที่เพำะปลูกอ้อยในจังหวัดเกำะกง ประเทศกัมพูชำ 
จ้ำนวน 19,100 เฮกตำร์ อำยุสัมปทำน 90 ปี โดยไม่มีค่ำเช่ำใน 4 ปีแรก และหลังจำกนั นคิดค่ำเช่ำในอัตรำ  
1 - 4 ดอลลำร์สหรัฐต่อเฮกตำร์ต่อปี ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยได้ใช้พื นที่แล้ว 
จ้ำนวน 10,481 เฮกตำร์  

30.3 บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชำแห่งหนึ่งท้ำสัญญำเช่ำที่ดินระยะยำว 2 ฉบับ กับบุคคลภำยนอก เพื่อสร้ำง
ท่ำเรือและที่ดินรอกำรพัฒนำในวันที่ 31 พฤษภำคม 2550 และวันที่ 1 มิถุนำยน 2550 ตำมล้ำดับ ระยะเวลำ 
90 ปี เท่ำกันทั งสองสัญญำ โดยบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ำไปแล้วทั งจ้ำนวน 476,953 
ดอลลำร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555 คงเหลือค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำจ้ำนวน 446,039 
ดอลลำร์สหรัฐ และจ้ำนวน 453,989 ดอลลำร์สหรัฐ ตำมล้ำดับ 

31. เครื่องมือทำงกำรเงิน 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี ย   อัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศในตลำด อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินค้ำที่เกี่ยวเนื่ อง และจำกกำรที่คู่สัญญำ          
ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยพิจำรณำใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่เหมำะสมเพื่อป้องกัน
ควำมเสี่ยงดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบำยที่จะถือหรือออกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
เพื่อกำรเก็งก้ำไรหรือเพื่อกำรค้ำ 

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี ย 
บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี ยที่เกิดขึ นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ยในตลำด
ในอนำคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด้ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย  อย่ำงไรก็ตำม 
กลุ่มบริษัทบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี ยโดยใช้วิธีกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตรำ
ดอกเบี ยคงที่และลอยตัวให้เหมำะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลำคม 
ซึ่งมีรำยละเอียดส่วนใหญ่ ดังนี   
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2556 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 อัตรำดอกเบี ยคงที่  อัตรำดอกเบี ย  รวม 

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

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์ -  -  -  142,056  142,056 
เงินฝำกธนำคำรแบบประจ้ำ 13,022  -  -  -  13,022 
ลูกหนี เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 189,144  414,148  33,117  2,118  638,527 
เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่ชำวไร่และบุคคลอ่ืน 780,097  1,011  -  46,326  827,434 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 500  20,201  -  -  20,701 
รวม 982,763  435,360  33,117  190,500  1,641,740 

 

หนี สินทำงกำรเงิน 
         

เงินกู้ยืมระยะสั นจำกสถำบันกำรเงิน 6,951,145  -  -  451,210  7,402,355 
เงินกู้ยืมระยะสั นอ่ืน 1,990,096  -  -  -  1,990,096 
หุ้นกู้ระยะยำว -  2,497,644  -  -  2,497,644 
เงินกู้ยืมระยะยำว 941,393  3,008,553  -  3,162,601  7,112,547 
หนี สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 1,696  6,575  -  -  8,271 
รวม 9,884,330  5,512,772  -  3,613,811  19,010,913 

2555 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
 อัตรำดอกเบี ยคงที่  อัตรำดอกเบี ย  รวม 

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

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์ -  -  -  234,423  234,423 
เงินฝำกธนำคำรแบบประจ้ำ 13,000  -  -  22  13,022 
ลูกหนี เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 158,580  350,719  51,027  -  560,326 
เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่ชำวไร่และบุคคลอ่ืน 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 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรขำยสินค้ำ และกำรน้ำเข้ำ
เคร่ืองจักร เนื่องจำกรำยกำรทำงธุรกิจเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ตุลำคม บริษัทและบริษัทย่อย
มีสินทรัพย์และหนี สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่มีสำระส้ำคัญซึ่งไม่ได้มีกำรท้ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยง
ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนดังนี  

หน่วย : ล้ำน 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 
สกุลเงิน สินทรัพย์ หนี สิน สินทรัพย์ หนี สิน สินทรัพย์ หนี สิน สินทรัพย์ หนี สิน 
ดอลลำร์สหรัฐ 3.07 50.30 9.50 65.27 0.02 0.74 - 2.96 
เยน - 2.52 - 874.55 - - - 44.40 
เรียล 698.55 163.14 415.84 169.72 - - - - 
กีบ - 572.67 63.30 1,055.93 - - - - 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม บริษัทและบริษัทย่อยได้ท้ำสัญญำซื อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับธนำคำรพำณิชย์ 
เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในกำรรับและจ่ำยช้ำระหนี สินในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ 
ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยยังไม่ได้บันทึกหนี สินทำงกำรเงินดังกล่ำวในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สัญญำซื อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่เปิดสถำนะไว้มีวันครบก้ำหนด ไม่เกิน 12 เดือน โดยมีรำยละเอียด
ดังนี  

หน่วย : ล้ำน 
 จ้ำนวนเงินที่ท้ำสัญญำ  จ้ำนวนเงินที่ได้ตำมสัญญำ 

สกุลเงิน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  สกุลเงิน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555  2556 2555 2556 2555 

ดอลลำร์สหรัฐ 49.29 77.10 - 13.60 บำท 1,517.99 2,498.58 - 431.15 
เยน - 737.00 - 7.00 บำท - 279.25 - 2.65 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของอนุพันธ์ทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี  
หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิตำมสัญญำซื อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 25.50 8.03 - (11.36) 
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ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำตำลทรำยและรำคำอ้อย 
อุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำยในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่ำงเกษตรกร
ชำวไร่อ้อยและโรงงำนน ้ำตำล รำคำขำยน ้ำตำลโควตำ ข. และอัตรำแลกเปลี่ยนที่บริษัท อ้อยและน ้ำตำลไทย 
จ้ำกัด (อนท.) ขำยได้จริงมีผลอย่ำงมำกต่อกำรค้ำนวณรำคำอ้อย ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของกำรผลิตน ้ำตำลทรำย 
ดังนั น เพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของก้ำไรขั นต้น บริษัทจึงมีกระบวนกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
โดยจัดท้ำสัญญำซื อ-ขำย Commodity Swap อำยุสัญญำไม่เกิน 2 ปี ซึ่งเมื่อมีกำรปิดสถำนะของสัญญำหรือ       
เมื่อสัญญำสิ นสุดลงตำมอำยุ บริษัทจะรับรู้รำยกำรก้ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ นในงบก้ำไรขำดทุน  

ส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรรับรู้รำยกำรในงบกำรเงิน ดังนี  

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 
ก้ำไรจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ 245.88 120.88 87.02 35.15 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของอนุพันธ์ทำงกำรเงินคงเหลือที่เปิดสถำนะไว้ ณ วันที่ 31 ตุลำคม ของบริษัทและบริษัทย่อย 
มีดังนี  

หน่วย : ล้ำนบำท 
 สกุลเงิน งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2556 2555 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิตำมสัญญำซื อขำย Commodity Swap ดอลลำร์สหรัฐ (0.10) 1.43 
 บำท - 121.68 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสัญญำแลกเปลี่ยนสินค้ำเกษตร (Commodity Swap) ค้ำนวณโดยใช้รำคำน ้ำตำลทรำยดิบ
และน ้ำตำลทรำยขำวจำก The Exchange and Bloomberg ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินเสมือนว่ำบริษัท
และบริษัทย่อยไดป้ิดสถำนะของสัญญำเหล่ำนั น ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ 
บริษัทและบริษัทย่อย มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี กำรค้ำ ลูกหนี ชำวไร่ เงินให้กู้ยืมชำวไร่ 
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี อ่ืน อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อย                       
มีลูกหนี หลำยรำยและมีนโยบำยกำรให้สินเชื่อที่ระมัดระวังรวมทั งมีกำรพิจำรณำตั งส้ำรองหนี สงสัยจะสูญ
อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี  บริษัทและบริษัทย่อยได้ด้ำเนินกำรให้ชำวไร่น้ำที่ดินหรือสินทรัพย์อ่ืนมำเป็น
หลักทรัพย์ค ้ำประกันหรือค ้ำประกันด้วยบุคคล จึงเชื่อว่ำบริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่
ลูกหนี จะไม่ช้ำระหนี อยู่ในระดับต่้ำ 
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32. กองทุนส้ำรองเลี ยงชีพ 
บริษัทและบริษัทย่อย 12 แห่ง และพนักงำนของบริษัทดังกล่ำวได้ร่วมกันจัดตั งกองทุนส้ำรองเลี ยงชีพ
ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส้ำรองเลี ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำ
กองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส้ำรองเลี ยงชีพนี บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุนอยุธยำ จ้ำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนไทยพำณิชย์ จ้ำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำน                         
เมื่อพนักงำนนั นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ส้ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2556 
และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ้ำนวน 11.26 ล้ำนบำท และ 9.39 ล้ำนบำท 
ตำมล้ำดับ ในงบกำรเงินรวม และบริษัทได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ้ำนวน 3.74 ล้ำนบำท และ 2.97 ล้ำนบำท 
ตำมล้ำดับ ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

33.  สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
บริษัทย่อยในประเทศสำมแห่งได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจ้ำนวน 8 ฉบับ จำกคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ 
ที่ได้รับรวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ส้ำหรับก้ำไรส้ำหรับปีที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับ
กำรส่งเสริม โดยทุกฉบับมีก้ำหนด 8 ปีนับตั งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม 
ตำมรำยละเอยีด ดังนี  

บัตรส่งเสริม 
เลขท่ี 

มำตรำที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ ประเภทกิจกำรที่ส่งเสริม วันที่เริ่มมีรำยได้ วันหมดอำยุ 

1929(2)/2547 25 26 28 31 34 35(3) 36(1)  
และ 36(2) 

2 พ.ย. 2547 - กำรผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื อเพลิงจำกผลผลิต
กำรเกษตรรวมทั งเศษหรือขยะหรือของเสีย 

8 ม.ค. 2549 7 ม.ค. 2557 

   - กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพหรือปุ๋ยอินทรีย์ 30 ม.ีค. 2549 7 ม.ค. 2557 
1062(2)/2552 25 26 28 31 34 35(3) 36(1)  

และ 36(2) 
30 ม.ค. 2552 - กำรผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื อเพลิงจำกผลผลิต

กำรเกษตรรวมทั งเศษหรือขยะหรือของเสีย 
ยังไม่มีรำยได้ 

   - กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพหรือปุ๋ยอินทรีย์ ยังไม่มีรำยได้ 
1063(2)/2552 25 26 28 31 34 35(3) 36(1)  

และ 36(2) 
30 ม.ค. 2552 - กำรผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื อเพลิงจำกผลผลิต

กำรเกษตรรวมทั งเศษหรือขยะหรือของเสีย 
6 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2562 

   - กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพหรือปุ๋ยอินทรีย์ 30 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2562 
   - กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ 29 ก.พ. 2555 31 ธ.ค. 2562 
2364(1)/2554 25 26 28 31 34 35(1) 35(2)  

และ 35(3) 
20 ก.ย. 2554 

 
- กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ 28 ก.พ. 2556 28 ก.พ. 2564 

1258(2)/2548 25 26 28 31(3) 31(4) 34   
และ 35(3) 

29 มี.ค. 2548 
 

- กำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ำ 22 ธ.ค. 2549 21 ธ.ค. 2557 

1432(2)/2552 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3)  
31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3) 

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

1349(2)/2556 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4) 
34 35(1) 35(2) และ 35(3) 

15 มี.ค. 2556 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ำ และน ้ำเพื่ออุตสำหกรรม ยังไม่มีรำยได้ 

1657(2)/2552 25 26 28 31(1) 31(3) 31(4)  
และ 34 

25 ส.ค. 2552 - กำรผลิตน ้ ำมันพืชบริสุทธิ์  และ/หรือน ้ำมันพืช 
กึ่งบริสุทธิ์ 

5 ม.ิย. 2553 4 ม.ิย. 2561 
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นอกจำกนี ตำมบัตรส่งเสริมเลขที่ 1063(2)/2552, 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษัทย่อยได้สิทธิ
ในกำรลดหย่อนภำษีเงินได้ในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ ก้ำหนด 5 ปีนับจำกวันที่กำรได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้หมดอำยุและตำมบัตรส่งเสริมเลขที่ 1657(2)/2552 บริษัทย่อยได้รับสิทธิ์ยกเว้นอำกรขำเข้ำ
ส้ำหรับเคร่ืองจักรที่ได้รับอนุมัติ และได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ส้ำหรับเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับส่งเสริม
ตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ 

บริษัทย่อยในต่ำงประเทศสำมแห่ง ได้รับใบอนุญำตลงทุนต่ำงประเทศและสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำก
ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (ใบอนุญำตล้ำดับที่ 1) และประเทศกัมพูชำ (ใบอนุญำต
ล้ำดับที่ 2 ถึง 4) ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี    
1) ใบอนุญำตลงทุนต่ำงประเทศ เลขที่ 017-06/คลท ได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้

เป็นเวลำ 5 ปีนับจำกวันที่มีรำยได้จำกกำรขำยน ้ำตำลทรำย จำกนั นต้องเสียภำษีเงินได้ในอัตรำ                  
ร้อยละ 20 เร่ิมมีรำยได้วันที่ 21 กรกฎำคม 2553 และหมดอำยุวันที่ 20 กรกฎำคม 2558 

2) ใบอนุญำตลงทุนต่ำงประเทศ เลขที่ 4420/06 ก.ว.ก. ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2549 ออกให้โดยหน่วยงำน 
Council for the Development of Cambodia บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยได้รับยกเว้น
ภำษีในกำรน้ำเข้ำเคร่ืองจักรในกำรผลิตและวัสดุในกำรก่อสร้ำง 

3) ใบอนุญำตลงทุนต่ำงประเทศ เลขที่ 1641/09 ก.ว.ก. และ 1642/09 ก.ว.ก.  ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2552 
ออกให้โดยหน่วยงำน Council for the Development of Cambodia บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษี 
โดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้จ้ำนวน 8 ปี และ 9  ปี ตำมล้ำดับ ซึ่งนับรวมทั ง Priority Period นับจำกเวลำที่
บริษัทย่อยได้ด้ำเนินกิจกำร (ปี 2549) 

4) ใบอนุญำตขอยกเว้นภำษีของพืชเกษตร - อุตสำหกรรม (อ้อย) เลขที่ 2299 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2555 
ออกให้โดยกระทรวงเศรษฐกิจและกำรคลัง ประเทศกัมพูชำ โดยได้รับสิทธิให้คิดภำษีมูลค่ำเพิ่ม      
ร้อยละ 0 ส้ำหรับกำรขำยอ้อยที่ใช้ในกำรผลิตน ้ำตำลทรำยเพื่อส่งออก ใบอนุญำตนี มีก้ำหนด 1 ปี      
เร่ิมตั งแต่วันที่ 29 กรกฎำคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2554 โดยปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำง
กำรรอรับใบอนุญำตต่อจำกวันที่ครบก้ำหนดจนถึงปีบัญชปีัจจุบันที่ได้ยื่นขอไปแล้ว 
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34. 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 

หลังจำกนั น บริษัทได้รับหนังสือจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม มีค้ำสั่งไม่ออกใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำนน ้ำตำลที่จังหวัดเลยให้แก่บริษัท วันที่ 8 มีนำคม 2556 บริษัทจึงได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ค้ำสั่งไม่ออก
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม และในวันที่ 3 พฤษภำคม 2556 
บริษัทได้ยื่นหนังสือติดตำมผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ค้ำสั่งดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังมิได้รับแจ้งผล
กำรพิจำรณำอุทธรณ์ค้ำสั่งดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 

 ในวันที่ 2 กันยำยน 2556 บริษัทยื่นฟ้องคดีต่อศำลปกครองกลำง โดยขอให้ศำลมีค้ำสั่งยกเลิกหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องและให้กระทรวงอุตสำหกรรมออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง. 4) ให้แก่บริษัท
รวมทั งได้ยื่นค้ำร้องในวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2556 บริษัทได้ยื่นค้ำร้องต่อศำลปกครองกลำง โดยขอให้ศำล
คุ้มครองชั่วครำวก่อนที่จะมีกำรพิพำกษำคดี ซึ่งบริษัทยังมิได้รับแจ้งผลค้ำร้องจำกศำลปกครองกลำง 
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกถึงฤดูกำลหีบอ้อยแล้วกำรที่โรงงำนน ้ำตำลที่จังหวัดเลย ไม่เปิดหีบจะส่งกระทบผล
ต่อเกษตรกรชำวไร่อ้อยคู่สัญญำของบริษัทได้ เพื่อลดควำมเสียหำยดังกล่ำว โรงงำนน ้ำตำลที่จังหวัดเลย
จึงได้ท้ำกำรเปิดหีบอ้อยในวันที่ 2 ธันวำคม 2556  

35.                     
งบกำรเงินนี ได้รับกำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2556 


