
รายงานของผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ 
บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)  
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวม 
และเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 งบกําไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม 
และเฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุ
เร่ืองอ่ืนๆ 

 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถ
จัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด 
 
ความรับผดิชอบของผูสอบบัญชี 
 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนด
ดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา
งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
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- 2 - 

 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึง
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน
ท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมิน
การนําเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 
 

ความเห็น 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท 
น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง
ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน 
 

โดยท่ีมิใชเปนการแสดงความเห็นแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4  
บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได” 
มาถือปฏิบัติเปนคร้ังแรก และนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง “สวนงาน
ดําเนินงาน” มาถือปฏิบัติกอนวันท่ีกําหนด และไดทําการปรับปรุงยอนหลังตัวเลขเปรียบเทียบใหเปนไปตาม
นโยบายการบัญชีใหมแลว 
 
 
 
 วิมลพร  บุณยษัเฐียร  
กรุงเทพมหานคร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 
วันท่ี 23 ธันวาคม 2557 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน

2557 2556 2555 2557 2556 2555

“ปรับปรุงใหม” “ปรับปรุงใหม” “ปรับปรุงใหม” “ปรับปรุงใหม”

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5.2 255,984,692         198,721,123         289,455,141         11,219,884           40,941,629           21,505,761           

เงินลงทุนช่ัวคราว 22,680                  13,522,159           274,141                - - -

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 7 2,182,174,636      1,266,030,729      1,197,958,666      2,437,846,553      1,647,727,669      736,340,230         

เงินใหกูยืมระยะส้ัน 8 1,234,193,233      1,026,575,302      909,372,863         2,838,686,559      3,959,770,700      1,485,603,600      

สินคาคงเหลือ 9 4,348,341,274      3,647,456,838      3,492,965,533      1,722,952,795      1,657,754,813      807,855,418         

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 217,335,370         211,376,475         144,167,184         37,298,913           52,426,892           24,462,538           

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 8,238,051,885      6,363,682,626      6,034,193,528      7,048,004,704      7,358,621,703      3,075,767,547      

สินทรัพยไมหมนเวียน

สินทรัพย

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สนทรพยไมหมุนเวยน

เงินลงทุนในบริษัทรวม 10 25,663,649           36,803,106           37,299,021           73,800,000           73,800,000           73,800,000           

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

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 373,379,338         23,857,268           16,824,859           356,535,873         6,555,310             6,574,122             

เงินใหกูยืมระยะยาว 12 444,975,728         439,689,052         398,950,457         65,050,151           12,609,000           14,736,400           

ตนทุนการเพาะปลูกออยรอตัดบัญชี 13 542,706,897         479,508,828         569,984,304         41,479,615           39,713,894           59,431,222           

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 14 2,897,976,288      2,938,735,250      625,709,639         409,756,348         414,304,188         285,162,889         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 15 27,087,550,423    25,137,516,333    21,424,187,363    7,642,641,174      6,739,722,111      4,277,149,946      

สินทรัพยไมมีตัวตน 51,169,322           25,103,116           17,405,190           35,896,573           8,485,247             4,290,749             

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 21 5,748,635             354,470                559,952                - - -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 16 466,481,661         572,005,197         492,536,120         41,600,152           44,851,926           42,683,875           

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 31,895,651,941    29,653,572,620    23,583,456,905    14,823,070,702    13,496,352,492    10,459,062,969    

รวมสินทรัพย 40,133,703,826    36,017,255,246    29,617,650,433    21,871,075,406    20,854,974,195    13,534,830,516    

่ ้



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน

2556 2555 2556 2555

“ปรับปรุงใหม” “ปรับปรุงใหม” “ปรับปรุงใหม” “ปรับปรุงใหม”

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 17 8,043,272,906   9,392,451,245   5,896,934,719   2,671,776,975   5,637,887,974   595,172,337           

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 18 2,380,251,062   2,284,425,380   2,798,532,011   971,302,109      1,046,322,983   953,618,232           

ภายในหนึ่งป 19 1,499,889,247   - 1,999,490,841   1,499,889,247   - 1,999,490,841        

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป 20 2,207,754,420   1,613,853,330   1,125,418,400   705,833,330      735,833,330      201,800,000           

เงินกูยืมระยะส้ัน 3,200,000          - - 680,200,000      1,286,300,000   1,441,500,000        

ภาษีเงินไดคางจาย 50,360,157        40,123,780        349,066,018      - - 199,548,060           

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ตุลาคม

2557

สวนของหุนกูระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ

ณ วันที่

2557

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

31 ตุลาคม

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 137,527,667      135,516,287      153,415,413      4,619,512          13,364,723        12,563,306             

รวมหนี้สินหมุนเวียน 14,322,255,459 13,466,370,022 12,322,857,402 6,533,621,173   8,719,709,010   5,403,692,776        

หนี้สินไมหมุนเวียน

หุนกูระยะยาว 19 5,992,852,842   2,497,644,320   1,498,092,581   5,992,852,842   2,497,644,320   1,498,092,581        

เงินกูยืมระยะยาว 20 4,277,013,706   5,498,694,759   3,502,481,200   1,765,499,990   2,591,333,320   909,000,000           

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 21 372,424,821      447,737,870      435,051,118      70,176,984        94,270,845        80,092,816             

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 22 228,100,477      179,828,142      175,547,579      93,649,401        73,459,009        69,673,895             

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 108,241,265      224,414,242      85,979,710        37,756,627        92,739,932        75,050,043             

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 10,978,633,111 8,848,319,333   5,697,152,188   7,959,935,844   5,349,447,426   2,631,909,335        

รวมหนี้สิน 25,300,888,570 22,314,689,355 18,020,009,590 14,493,557,017 14,069,156,436 8,035,602,111        



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน

2556 2555 2556 2555

“ปรับปรุงใหม” “ปรับปรุงใหม” “ปรับปรุงใหม” “ปรับปรุงใหม”

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 23.1

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ  1,870,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 1.00 บาท 1,870,000,000   1,870,000,000   1,870,000,000   1,870,000,000   1,870,000,000   1,870,000,000        

ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญ 1,704,646,884 หุน 

มูลคาหุนละ 1.00 บาท ชําระครบแลว 1,704,646,884   1,704,646,884   1,704,646,884   1,704,646,884   

หุนสามัญ 1,575,768,083 หุน  

หนวย : บาท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

2557

31 ตุลาคม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

2557

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

31 ตุลาคม

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ณ วันที่ณ วันที่

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

มูลคาหุนละ 1.00 บาท ชําระครบแลว 1,575,768,083   1,575,768,083        

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

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 24 187,000,000      187,000,000      187,000,000      187,000,000      187,000,000      187,000,000           

สํารองเพื่อหุนทุนซ้ือคืน 23.2 433,153,677      433,153,677      - 433,153,677      433,153,677      -

ยังไมไดจัดสรร 6,929,825,208   5,916,916,466   5,485,689,623   2,021,950,800   1,420,185,715   1,526,427,922        

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 1,044,121,924   1,016,110,643   920,419,492      517,481,506      527,545,961      423,502,410           

13,245,186,892 12,204,266,869 9,955,407,188   7,810,672,066   7,218,971,436   5,499,228,405        

หัก  หุนทุนซ้ือคืน (34,100,000 หุน) 23.2 (433,153,677) (433,153,677) - (433,153,677) (433,153,677) -

รวมสวนของบริษัทใหญ 12,812,033,215 11,771,113,192 9,955,407,188   7,377,518,389   6,785,817,759   5,499,228,405        

2,020,782,041   1,931,452,699   1,642,233,655   - - -

รวมสวนของผูถือหุน 14,832,815,256 13,702,565,891 11,597,640,843 7,377,518,389   6,785,817,759   5,499,228,405        

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 40,133,703,826 36,017,255,246 29,617,650,433 21,871,075,406 20,854,974,195 13,534,830,516      

ป ิ ป  ึ่ ิ ี้

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม



หมายเหตุ งบการเงินรวม

2557 2556 2557 2556

“ปรับปรุงใหม”

รายไดจากการขายและการใหบริการ

รายไดจากการขาย 18,728,150,518 18,586,337,658     8,561,253,949   5,991,391,205    

รายไดจากการใหบริการ 456,692,603      354,826,424          106,837,662      30,739,274         

รวมรายได 19,184,843,121 18,941,164,082     8,668,091,611   6,022,130,479    

ตนทุนขายและการใหบริการ

ตนทุนขาย (14,197,492,428) (14,765,487,482) (7,569,271,371) (5,265,658,043)

ตนทุนการใหบริการ (242,861,240) (195,806,299) (62,203,214) (20,364,556)

รวมตนทุน (14,440,353,668) (14,961,293,781) (7,631,474,585) (5,286,022,599)

กําไรขั้นตน 4,744,489,453   3,979,870,301       1,036,617,026 736,107,880       

446,580,236      776,518,235          1,587,879,280   1,562,695,885    

คาใชจายในการขาย (1,614,404,570) (1,506,826,771) (699,280,940) (541,576,341)

คาใชจายในการบริหาร (643,884,905) (603,303,938) (209,897,513) (208,161,178)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ปรับปรุงใหม”

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

หนวย : บาท

รายไดอ่ืน 

คาตอบแทนผูบริหาร 25 (193,074,079) (181,910,382) (48,704,320) (42,947,345)

ตนทุนทางการเงิน (834,339,008) (671,946,423) (494,639,266) (372,147,873)

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (10,749,457) (170,915) -            -              

กําไรกอนรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 1,894,617,670   1,792,230,107       1,171,974,267   1,133,971,028    

21 (109,220,016) (131,905,338) 17,642,495        4,638,201           

กําไรสุทธิสําหรับป  1,785,397,654   1,660,324,769       1,189,616,762   1,138,609,229    

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 1,626,216,499   1,676,078,279       1,189,616,762   1,138,609,229    

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 159,181,155      (15,753,510) -            -              

1,785,397,654   1,660,324,769       1,189,616,762   1,138,609,229    

กําไรตอหุน 28

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.973                1.010                    0.712                0.686                  

จํานวนหุนสามัญขั้นพ้ืนฐาน หุน 1,670,546,884   1,660,017,393       1,670,546,884   1,660,017,393    

(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได



2557 2556 2557 2556

“ปรับปรุงใหม”

กําไรสุทธิสําหรับป 1,785,397,654    1,660,324,769    1,189,616,762    1,138,609,229    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน : 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน 50,322,557         26,039,076         -               -               

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย 709,152              (48,749)              -               -               

ขาดทุนจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม (20,392,375)        (24,837,618)        (10,064,453)        (22,602,498)        

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย -               (58,435,874)        -               -               

ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (42,925,637)        -               (15,741,008)        -               

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 1,773,111,351    1,603,041,604    1,163,811,301    1,116,006,731    

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 1,613,030,694    1,614,091,680    1,163,811,301    1,116,006,731    

“ปรับปรุงใหม”

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 160,080,657       (11,050,076)        -               -               

1,773,111,351    1,603,041,604    1,163,811,301    1,116,006,731    



หมายเหตุ รวม

สวนเกิน หุนทุน รวม ที่ไมมี สวนของ

มูลคาหุน รวมองค ซื้อคืน สวนของ อํานาจ ผูถือหุน

สามัญ สํารองเพื่อ ผลตางของ ประกอบ ผูถือหุน ควบคุม

หุนทุนซื้อคืน อัตราแลกเปลี่ยน จากการวัดมูลคา อื่นของ บริษัทใหญ

จากการแปลงคา เงินลงทุนเผื่อขาย สวนของ

งบการเงิน บริษัทยอย ผูถือหุน

“ปรับปรุงใหม”

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 

ตามกฎหมาย จากการตีราคา ภายในกิจการ สัดสวนการ

สินทรัพย ภายใตการ ถือหุนใน

ควบคุมเดียวกัน

ทุนสํารอง จัดสรร ผลกําไร (ขาดทุน) ผลกําไร (ขาดทุน) ปรับโครงสราง เปลี่ยนแปลง

ทุนที่ออก กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

และชําระแลว จัดสรรแลว ยังไมได กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ผลขาดทุนจากการ ผลขาดทุนจากการ

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ สวนไดเสีย

หนวย : บาท

สาหรบปสนสุดวนท 31 ตุลาคม 2556 

ยอดยกมาตนป ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

กอนรายการปรับปรุง 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      

ผลกระทบจากการใชมาตรฐานการบัญชีใหม

- ภาษีเงินได 4 - - - - (7,247,612) - 88,060          (316,476,560) - - (316,388,500) - (323,636,112) (110,855,054) (434,491,166)

ยอดยกมาตนป ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 

หลังรายการปรับปรุง 1,575,768,083    1,786,529,990    187,000,000    - 5,485,689,623    (62,843,681) (294,809) 1,272,806,432      (264,043,132) (25,205,318) 920,419,492         - 9,955,407,188      1,642,233,655    11,597,640,843      

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป

- เพิ่มทุนหุนสามัญ 23.1 128,878,801       1,159,909,209    - - - - - - - - - - 1,288,788,010      - 1,288,788,010        

- หุนทุนซื้อคืน 23.2 - - - - - - - - - - - (433,153,677) (433,153,677)        - (433,153,677)

- สํารองเพื่อหุนทุนซื้อคืน 23.2 - - - 433,153,677    (433,153,677) - - - - - - - - - -

- เพิ่มขึ้นในสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - - - - - - - - - - - 315,062,688       315,062,688           

- จายเงินปนผล 24 - - - - (811,697,759) - - - - - - - (811,697,759)        (73,478,828)        (885,176,587)         

- โอนกําไรจากการตีราคาสินทรัพย - - - - - - - 157,677,750         - - 157,677,750         - 157,677,750         58,685,260         216,363,010           

- กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - - 1,676,078,279    18,235,535    (48,245) (21,738,015) - (58,435,874) (61,986,599) - 1,614,091,680      (11,050,076) 1,603,041,604        

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 1,704,646,884    2,946,439,199    187,000,000    433,153,677    5,916,916,466    (44,608,146) (343,054) 1,408,746,167      (264,043,132) (83,641,192) 1,016,110,643      (433,153,677) 11,771,113,192    1,931,452,699    13,702,565,891      



หนวย : บาท

หมายเหตุ รวม

สวนเกิน หุนทุน รวม สวนของ

มูลคาหุน ยังไมได รวม ซื้อคืน สวนของ ผูถือหุน

สามัญ สํารองเพื่อ จัดสรร องคประกอบอื่น ผูถือหุน

หุนทุนซื้อคืน ของสวนของ บริษัทใหญ

ผูถือหุน

บริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ สวนไดเสีย

ที่ไมมี

และชําระแลว จัดสรรแลว กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ผลขาดทุนจาก ผลขาดทุนจาก อํานาจ

ผลกําไร (ขาดทุน) ผลกําไร (ขาดทุน) การปรับโครงสราง การเปลี่ยนแปลง

ทุนที่ออก กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

ควบคุม

ตามกฎหมาย อัตราแลกเปลี่ยน จากการวัดมูลคา จากการตีราคา ภายในกิจการ สัดสวนการ

ทุนสํารอง ผลตางของ

จากการแปลงคา เงินลงทุนเผื่อขาย สินทรัพย ภายใตการ ถือหุนใน

งบการเงิน ควบคุมเดียวกัน

ยอดยกมาตนป ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

กอนรายการปรับปรุง 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    

ผลกระทบจากการใชมาตรฐานการบัญชีใหม

- ภาษีเงินได 4 -                -                -             -             7,438,673           (49,818) 39,972             (341,622,965) -                        3,170,279               (338,462,532) -             (331,023,859) (116,359,541) (447,383,400)

ยอดยกมาตนป ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

หลังรายการปรับปรุง 1,704,646,884    2,946,439,199    187,000,000    433,153,677    5,916,916,466    (44,608,146) (343,054) 1,408,746,167    (264,043,132) (83,641,192) 1,016,110,643    (433,153,677) 11,771,113,192    1,931,452,699   13,702,565,891    

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป

- จายเงินปนผล 24 -                -                -             -             (584,691,237) -            -            -                -                        -                   -                -             (584,691,237) (70,751,315) (655,442,552)

- โอนกําไรจากการตีราคาสินทรัพย -                -                -             -             12,580,566         -            -            -                -                        -                   -                -             12,580,566           -                 12,580,566

- ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง -                -                -             -             (41,197,086) -            -            -                -                        -                   -                -             (41,197,086) (1,728,551) (42,925,637)

- กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                -                -             -             1,626,216,499    40,279,981      205,553           (12,474,253) -                        -                   28,011,281         -             1,654,227,780      161,809,208      1,816,036,988      

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 1,704,646,884    2,946,439,199    187,000,000    433,153,677    6,929,825,208    (4,328,165) (137,501) 1,396,271,914    (264,043,132) (83,641,192) 1,044,121,924    (433,153,677) 12,812,033,215    2,020,782,041   14,832,815,256    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



หมายเหตุ สวนเกิน หุนทุน รวม

มูลคาหุน ยังไมได กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น รวมองค ซื้อคืน สวนของ

สามัญ ทุนสํารอง สํารองเพื่อ จัดสรร ประกอบอื่น ผูถือหุน

ตามกฎหมาย หุนทุนซื้อคืน ของสวนของ

ผูถือหุน

"ปรับปรุงใหม"

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556

ยอดยกมาตนป ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 กอนรายการปรับปรุง 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    

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557
หนวย :  บาท

ตีราคาสินทรัพย

ทุนที่ออก กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

และชําระแลว จัดสรรแลว

ผลกําไรจากการ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

-  ภาษีเงินได 4 -                 -                 -              -           25,782,785 (105,875,601) (105,875,601) -           (80,092,816)

ยอดยกมาตนป ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 หลังรายการปรับปรุง 1,575,768,083     1,786,529,990     187,000,000      -           1,526,427,922     423,502,410   423,502,410  -           5,499,228,405    

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป

- เพิ่มทุนหุนสามัญ 23.1 128,878,801        1,159,909,209     -              -           -                 -           -          -           1,288,788,010    

- หุนทุนซื้อคืน 23.2 -                 -                 -              -           -                 -           -          (433,153,677) (433,153,677)

- สํารองเพื่อหุนทุนซื้อคืน 23.3 -                 -                 -              433,153,677   (433,153,677) -           -          -           -                

- จายเงินปนผล 24 -                 -                 -              -           (811,697,759) -           -          -           (811,697,759)

- โอนกําไรจากการตีราคาสินทรัพย -                 -                 -              -           -                 126,646,049   126,646,049  -           126,646,049       

- กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                 -                 -              -           1,138,609,229     (22,602,498) (22,602,498) -           1,116,006,731    

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 1,704,646,884     2,946,439,199     187,000,000      433,153,677   1,420,185,715     527,545,961   527,545,961  (433,153,677) 6,785,817,759    



หมายเหตุ สวนเกิน หุนทุน รวม

มูลคาหุน ยังไมไดจัดสรร กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น รวม ซื้อคืน สวนของ

สามัญ สํารองเพื่อ ผลกําไร (ขาดทุน) องคประกอบอื่น ผูถือหุน

หุนทุนซื้อคืน จากการตีราคา ของสวนของ

สินทรัพย ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

ยอดยกมาตนป ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 กอนรายการปรับปรุง 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     

ผลกระทบจากการใชมาตรฐานการบัญชีใหม

และชําระแลว จดัสรรแลว

ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557
หนวย : บาท

ทุนที่ออก กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

- ภาษีเงินได 4 -              -              -              -              37,615,645        (131,886,490) (131,886,490) -                (94,270,845)

ยอดยกมาตนป ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 หลังรายการปรับปรุง 1,704,646,884   2,946,439,199   187,000,000     433,153,677     1,420,185,716   527,545,960      527,545,960        (433,153,677) 6,785,817,759     

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป

- จายเงินปนผล 24 -              -              -              -              (584,691,237) -              -                -                (584,691,237)

- โอนกําไรจากการตีราคาสินทรัพย -              -              -              -              12,580,566        -              -                -                12,580,566         

- ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมเกิดขึ้นจริง -              -              -              -              (15,741,007) -              -                -                (15,741,007)

- กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -              -              -              -              1,189,616,762   (10,064,454) (10,064,454) -                1,179,552,308     

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 1,704,646,884   2,946,439,199   187,000,000     433,153,677     2,021,950,800   517,481,506      517,481,506        (433,153,677) 7,377,518,389     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



2557 2556 2557 2556

“ปรับปรุงใหม” “ปรับปรุงใหม”

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

1,894,617,670      1,792,230,107      1,171,974,267      1,133,971,028      

-                 (325,000)              (1,309,815,469)    (1,179,680,779)    

(59,773,036)         24,988,954           (993,112)              7,962,857            

10,749,457           170,915               -                 -                 

164,370               59,031                 19,437                 18,812                 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 2,093,575            11,665,878           2,623,067            5,571,421            

5,319,034            25,580,755           -                 -                 

93,852,075           (79,002,649)         3,977,154            (23,609,290)         

1,131,346,992      949,842,833         313,404,059         246,708,524         

(15,307,478)         (16,444,740)         (9,721,035)           (427,624)              

ขาดทุนจากออยเสียหายและปรับลดมูลคาตนทุนการเพาะปลูกออย

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

หนวย : บาท

สวนเกินมูลคาพันธบัตรตัดจําหนาย

กําไรกอนรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

ปรับปรุงดวย :

รายไดเงินปนผล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน (โอนกลับ)

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย

ขาดทุนจากการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (โอนกลับ)

กําไรจากการขายและตัดจําหนายสินทรัพย

ขาดทุนจากการดอยคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ -                 327,993               -                 -                 

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

3,059,540            22,257,183           (1,992,077)           3,076,348            

ดอกเบี้ยจาย 806,797,958         657,592,194         362,901,271         370,176,306         

2,486,959            1,971,566            2,486,959            1,971,566            

3,875,407,116      3,369,777,115      534,864,521         544,601,264         

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน (883,744,667)       (128,366,639)       (657,131,295)       (141,856,117)       

สินคาคงเหลือ (794,736,511)       (75,488,654)         (69,175,136)         (826,290,106)       

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 2,128,443            9,866,995            23,196,464           20,867,441           

ตนทุนการเพาะปลูกออยรอตัดบัญชี (14,498,356)         114,477,844         1,225,683            21,964,507           

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 26,131,931           (67,492,034)         1,881,068            (797,346)              

407,781,887         (384,145,606)       36,105,981           192,449,389         

2,011,380            18,646,011           (8,745,211)           801,417               

(7,419,580)           (7,385,315)           (2,108,934)           (1,786,307)           

(53,685,379)         101,889,396         (54,983,306)         17,689,889           

เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 2,559,376,264      2,951,779,113      (194,870,165)       (172,355,969)       

จายดอกเบี้ย (784,358,454)       (699,563,659)       (333,546,339)       (375,505,218)       

จายคาใชจายภาษีเงินได (177,227,400)       (486,177,205)       (8,068,486)           (239,394,465)       

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,597,790,410      1,766,038,249      (536,484,990)       (787,255,652)       

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้น

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

ตนทุนทางการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน
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“ปรับปรุงใหม” “ปรับปรุงใหม”

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายจากการซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราว -                 (13,000,587)         -                 -                 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 13,499,479           -                 -                 -                 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและระยะยาว (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (183,184,780)       (161,727,193)       1,068,642,990      (2,450,199,700)    

เงินสดจายลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทยอย -                 (18,718,094)         -                 (479,795,145)       

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                 39,855,999           -                 39,855,999           

เงินสดจายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (350,000,000)       (9,503,680)           (350,000,000)       -                 

เงินสดรับจากการไถถอนและขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,200,000            2,164,149            -                 -                 

เงินสดรับจากเงินปนผลของบริษัทยอยและบริษัทอ่ืน 390,000               325,000               10,064,627           124,555,970         

เงินสดจายซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (2,650,105,216)    (4,242,137,237)    (1,163,117,654)    (2,468,145,374)    

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 12,425,893           6,419,026            51,724,675           373,831               

เงินสดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 640,000               41,114,000           -                 400,000               

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสดจายซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (36,476,478)         (1,929,524,160)    -                 -                 

เงินสดจายซ้ือสินทรัพยที่ยังไมไดใชดําเนินงาน -                 (4,690,368)           -                 -                 

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยที่ยังไมไดใชดําเนินงาน 12,289,270           5,728,620            -                 -                 

เงินสดจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (15,774,528)         (9,980,381)           (14,157,725)         (5,205,328)           

(3,195,096,360)    (6,293,674,906)    (396,843,087)       (5,238,159,747)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพ่ิมขึ้น (1,354,672,400)    3,512,440,162      (2,969,792,000)    5,027,817,663      

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกันเพ่ิมขึ้น 3,200,000            -                 563,648,442         122,448,807         

เงินสดจายเจาหนี้คาซ้ือสินทรัพย (640,964,188)       (777,903,749)       (242,336,353)       (363,807,759)       

เงินสดรับจากหุนกูระยะยาว 4,992,610,810      998,089,332         4,992,610,810      998,089,332         

เงินสดจายคืนหุนกูระยะยาว -                 (2,000,000,000)    -                 (2,000,000,000)    

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 2,487,397,567      3,967,000,000      -                 2,572,000,000      

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (3,123,853,330)    (1,492,962,511)    (855,833,330)       (355,633,350)       

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ -                 1,288,788,010      -                 1,288,788,010      

เงินสดจายคาหุนทุนซ้ือคืน -                 (433,153,677)       -                 (433,153,677)       

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุของบริษัทยอยของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                 253,456,515         -                 -                 

เงินสดจายปนผลแกผูถือหุนของบริษัทใหญ (584,691,237)       (811,697,759)       (584,691,237)       (811,697,759)       

เงินสดจายปนผลแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (70,751,315)         (73,478,827)         -                 -                 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,708,275,907      4,430,577,496      903,606,332         6,044,851,267      

สวนปรับปรุงจากการแปลงคาเงินสดของบริษัทยอยในตางประเทศ (53,706,388)         6,325,143            -                 -                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 57,263,569           (90,734,018)         (29,721,745)         19,435,868           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 198,721,123         289,455,141         40,941,629           21,505,761           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 255,984,692         198,721,123         11,219,884           40,941,629           

-                       -                       

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน



บริษัท น้ําตาลขอนแกน จาํกัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 

1. ขอมูลท่ัวไปและการดําเนินงานของบริษทั 
บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามทะเบียนเลขท่ี 1163/2519 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 และจดทะเบียน 
เปนบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2547 ทะเบียน บมจ. เลขท่ี 0107547000214 และจดทะเบียน 
กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2548 โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ีเลขท่ี 503 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ช้ัน 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และ 
มีโรงงาน (สํานักงานสาขา) 5 แหง ดังนี้ 

สาขาท่ี 1 เลขท่ี 43 หมู 10 ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  
สาขาท่ี 2 เลขท่ี 255 หมู 4 ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
สาขาท่ี 3 เลขท่ี 99 หมู 6 ตําบลหลุมรัง อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
สาขาท่ี 4 เลขท่ี 14/1 หมู 10 ถนนแสงชูโต ตําบลทามะกา อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  
สาขาท่ี 5 เลขท่ี 24 หมู 1 ถนนบานหนองบัว ตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล และจัดจําหนายอะไหล
และวัสดุส้ินเปลืองใหแกบริษัทยอย ผูรับเหมาชวงและชาวไรซ่ึงมีธุรกรรมกับบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
และบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุขอ 2.2 

ผูถือหุนรายใหญ ไดแก บริษัท เคเอสแอล ซูการ โฮลดิ้ง จํากัด ซ่ึงเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย
ถือหุนรอยละ 32.26 ของทุนท่ีออกและชําระแลว 

2. เกณฑการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
บริษัทและบริษัทยอยในประเทศไทยจัดทําบัญชีเปนเงินบาท และจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเปน
ภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
ท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย 

งบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทเพ่ือจัดทํางบการเงินรวม (ดูหมายเหตุขอ 3.22) 
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2.1 งบการเงินของบริษัทไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การนําเสนอ 
งบการเงิน” และตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันท่ี 22 มกราคม 2544 
เร่ืองการจัดทําและสงงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการนําเสนองบการเงินไมแตกตางอยางมีสาระสําคัญจากประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 เร่ืองกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน 
พ.ศ. 2554  

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม ยกเวนตามท่ีไดเปดเผยไวในนโยบายการบัญชี
ท่ีสําคัญ 

2.2 งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมรายการบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”)  โดยบริษัทและ
บริษัทยอยไดตัดรายการคาและยอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญระหวางกันแลว โครงสรางของกลุมบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม มีดังนี้ 

ชื่อบริษัท อัตราของการถือหุน จัดต้ังขึ้น ประเภทกิจการ 
 2557 

รอยละ 
2556 
รอยละ 

ในประเทศ  

บริษัทยอยที่บริษัทถือหุนโดยตรงและโดยออม     
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเน้ิล จํากัด (มหาชน)* 23.82 23.82 ไทย ใหบริการขนถายและขนสงสินคาเกษตรกรรมบางประเภท    

ใหเชาคลังสินคา ซื้อขายที่ดิน จัดสรรที่ดิน และทําการ
กอสราง สิ่งปลูกสรางอยางอื่นบนที่ดินเพ่ือจําหนาย
และใหเชา 

บริษัท โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด 95.78 95.78 ไทย ผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 
บริษัท นํ้าตาลทามะกา จํากัด 90.21 90.21 ไทย ผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 
บริษัท นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 98.61 98.61 ไทย ผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด 91.02 91.02 ไทย จัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัยและการเกษตร ทํากิจการ 

รีสอรทเพ่ือการพักผอนและเปนศูนยฝกอบรมสัมมนา   
และอาคารสํานักงานใหเชา 

บริษัท เค. เอส. แอล. เอ็กซปอรตเทรดด้ิง จํากัด 79.55 79.55 ไทย สงออกนํ้าตาลทราย โดยเปนตัวแทนในการสงออก 
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส จํากัด  100.00 100.00 ไทย ซื้อมาขายไป ปุยอินทรียและเปนนายหนาประกันภัย 
บริษัท โรงไฟฟานํ้าตาลขอนแกน จํากัด 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา 
บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจําหนายแอลกอฮอลหรือเชื้อเพลิงจากผลผลิต

การเกษตรและปุยชีวภาพหรือปุยอินทรีย 
บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด เทรดดิ้ง จํากัด 
 

100.00 100.00 ไทย ซื้อมาขายไปนํ้าตาลทรายในประเทศ และดําเนินกิจการ
ทางการเกษตร 

บริษัท นํ้าตาลสะหวันนะเขด จํากัด 98.49 98.49 ลาว ดําเนินกิจการทางการเกษตร ผลิตและจําหนายนํ้าตาลทราย
และกากนํ้าตาล 

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 80.00 80.00 กัมพูชา ผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 
Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซื้อมาขายไปและบริการใหคาํปรึกษา 

* บริษัทมีสวนรวมในอํานาจการควบคุม ดังน้ันจึงถือวาบริษัทดังกลาวเปนบริษัทยอย ตามคํานิยามท่ีระบุในมาตรฐานการบัญชี  
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ชื่อบริษัท อัตราของการถือหุน 
ทางออม 

อัตราของการถือหุน 
ทางตรงและทางออม 

จัดต้ังขึ้น 
ในประเทศ 

ประเภทกิจการ 

 2557 
รอยละ 

2556 
รอยละ 

2557 
รอยละ 

2556 
รอยละ 

  

 
บริษัทยอยที่บริษัทถือหุนโดยตรงและโดยออมผานบริษัท ไทยชูการ เทอรมิเน้ิล จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด* 19.00 19.00 23.11 23.11 ไทย ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย 
 บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด* 
 

27.86 27.86 28.48 28.48 ไทย ธุรกิจซ้ือ-ขาย ใหเชา พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
และประกอบธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามันปาลม 

 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) * 
 

16.52 16.52 16.59 16.59 ไทย ธุรกิจผลิตและจําหนายแปงขาวสาลี 
และใหเชาอสังหาริมทรัพย 

 บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด* 15.28 15.28 19.30 19.30 ไทย ธุรกิจรับฝากและขนถายสินคา 
 บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด* 20.46 20.46 30.58 30.58 ไทย ธุรกิจผลิตและจําหนายกระสอบพลาสติก 

เสนใยพลาสติก และผลิตภัณฑจากเม็ด
พลาสติก รวมทั้งซื้อและจําหนายผลิตภัณฑ
จากเม็ดพลาสติก ใหบริการขนสง บริการ
รักษาความปลอดภัย 

บริษัทยอยที่บริษัทถือหุนโดยออมผาน Wynn In Trading Co., Ltd. 
Koh Kong Plantation Company Limited 80.00 80.00 80.00 80.00 กัมพูชา ดําเนินกิจการทางการเกษตร 

* บริษัทมีสวนรวมในอํานาจการควบคุม ดังน้ันจึงถือวาบริษัทดังกลาวเปนบริษัทยอย ตามคํานิยามท่ีระบุในมาตรฐานการบัญชี  

รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทยอยส้ินสุดวันเดียวกันกับบริษัท (รอบบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม) 
ยกเวนบริษัทยอย 10 แหง ซ่ึงรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
 

- บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด 
- บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด 
- บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 
- บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด เทรดดิ้ง จํากัด 
- บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด 
- บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด 
- บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด 
- บริษัท ที เอส ขนสงและโลจิสติกส จํากัด 

งบการเงินรวมจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ
เหตุการณบัญชีท่ีคลายคลึงกัน 

ยอดคงคางและรายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญของบริษัทและบริษัทยอย ตลอดจนยอดเงินลงทุน
ในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัท และทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมหรือปรับปรุงใหม 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ 

ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน 
 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจง 

กับกิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคา 

ที่ตีราคาใหม 
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนท่ีเกี่ยวของกับกลุมบริษัทมาถือปฏิบัติไมมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตอขอมูลทางการเงินนี้ ยกเวนการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได” 
มาถือปฏิบัติดังท่ีเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 4 
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2.4 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                    
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใชสําหรับ    
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 เปนตนไป ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญช ี  
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)  งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)  สัญญาเชา 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)  รายได 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 
  การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 15 สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 
ฉบับที่ 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเชา 
ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินที่มีลักษณะ 

คลายคลึงกัน 
ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง  

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใชสําหรับ 
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตนไป ดังตอไปนี้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 

ผูบริหารของกลุมบริษัทจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีเกี่ยวของกับกลุมบริษัทมาเร่ิม
ถือปฏิบัติกับงบการเงินของกลุมบริษัทเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว มีผลบังคับใช 
ยกเวนการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง “สวนงานดําเนินงาน” 
มาถือปฏิบัติกอนวันท่ีกําหนดดังท่ีเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 4 ท้ังนี้ ผูบริหารของกลุมบริษัทอยู
ระหวางการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวท่ีมีตองบการเงินของ
กลุมบริษัทในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบัติ 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 

กระแสรายวันและประจําไมเกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะส้ันซ่ึงถึงกําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 
3 เดือน ซ่ึงปราศจากภาระผูกพัน 

3.2 ลูกหนี้การคา ลูกหนี้ชาวไร และลูกหนี้อ่ืน 
 ลูกหนี้การคา ลูกหนี้ชาวไร และลูกหนี้อ่ืนแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

ประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ในอนาคตของ
ลูกหนี้แตละราย ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายออกจากบัญชีเม่ือทราบวาเปนหนี้สูญ 

3.3 สินคาคงเหลือ 
 สินคาคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา และปรับดวย 

คาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพและคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาเคล่ือนไหวชาหรือลาสมัย โดยราคาทุน 
มีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 
- วัตถุดิบทางตรง และสินคาสําเร็จรูปท่ีซ้ือมาขายไป คํานวณตามวิธีเขากอนออกกอน 
- วัตถุดิบทางออม และวัสดุโรงงานคํานวณตามวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักแบบถัวเฉล่ียเคล่ือนไหว 
- สินคาระหวางผลิตและสินคาสําเร็จรูป - น้ําตาลทรายและกากน้ําตาล คํานวณจากตนทุนการผลิต

ถัวเฉล่ียในแตละปการผลิต ตามวิธีเขากอนออกกอน 
- สินคาสําเร็จรูป - ปุยอินทรีย คํานวณดวยตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงตามวิธีเขากอนออกกอน 
- สินคาระหวางผลิต - ปุยอินทรีย คํานวณดวยตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงตามวิธีเฉพาะเจาะจง  
- สินคาระหวางผลิตและสินคาสําเร็จรูป - แอลกอฮอล แปงสาลี และกระสอบคํานวณดวยตนทุนท่ี

เกิดข้ึนจริงตามวิธีเขากอนออกกอน 
- สินคาระหวางผลิตและสินคาสําเร็จรูป - น้ํามันปาลมคํานวณดวยตนทุนที่เกิดขึ้นจริงตาม

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
- อะไหลเพื่อการซอมแซมคํานวณตามวีธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักแบบถัวเฉล่ียเคล่ือนไหว 

กากออยและผลพลอยไดอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตน้ําตาลทราย แปงสาลีและน้ํามันปาลมไมไดมี
การจัดสรรตนทุนการผลิตรวมท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตให ดังนั้นรายไดจากการขายผลพลอยได
ดังกลาวจะแสดงเปนรายการหักจากตนทุนผลิตในแตละฤดูการผลิต 
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3.4 ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย แสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา      

ราคาทุนคํานวณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงประกอบดวย มูลคาท่ีดิน คาถมท่ีดิน คากอสราง คาพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และคาใชจายโดยตรงเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาและพรอมท่ีจะขาย 

3.5 เงินลงทุน 
3.5.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม ในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสียและในงบการเงิน

เฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิดวยคาเผื่อการดอยคาและจะบันทึกรับรู
การเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเม่ือจําหนายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิด
การดอยคา 

3.5.2 เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิ
ดวยคาเผ่ือการดอยคาและจะบันทึกรับรูการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
เม่ือจําหนายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอยคา 

3.5.3 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความตองการของตลาด ซ่ึงบันทึกเปนหลักทรัพย
เผ่ือขาย เปนเงินลงทุนท่ีไมระบุชวงเวลาท่ีจะถือไวซ่ึงอาจขายเมื่อตองการเสริมสภาพคลอง
และแสดงรวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตผูบริหารจะแสดงเจตจํานงเพื่อถือหลักทรัพยไว
นอยกวา 12 เดือนนับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หรือผูบริหารตองการขายเพ่ือเพิ่ม
เงินทุนในการประกอบกิจการซ่ึงจะจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียน ผูบริหารกําหนด             
การจัดประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาท่ีลงทุนและทบทวนการจัดประเภท                     
เปนปกติอยางสมํ่าเสมอ โดยเงินลงทุนนี้แสดงดวยมูลคายุติธรรมซ่ึงคํานวณจากราคาเสนอซ้ือ
คร้ังสุดทาย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยรับรูการเปล่ียนแปลงมูลคาในงบกําไรขาดทุน
แบบเบ็ดเสร็จและจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเม่ือมีการจําหนายเงินลงทุนหรือเงินลงทุน
เกิดการดอยคา 

3.5.4 เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดแยกประเภทเปนเงินลงทุนระยะส้ันหรือ
ระยะยาวตามอายุคงเหลือ แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนายและหักดวยคาเผ่ือการดอยคา 
(ถามี) สวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหน้ีจะถูกตัดบัญชีตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
ซ่ึงจํานวนท่ีตัดจําหนายนี้รวมอยูในงบกําไรขาดทุน 

3.5.5 เงินลงทุนท่ัวไปเปนเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด แสดงมูลคา
ดวยราคาทุนสุทธิดวยคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) และจะบันทึกรับรูการเปล่ียนแปลงมูลคา
เงินลงทุนท่ัวไปในงบกําไรขาดทุนเม่ือจําหนายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอยคา 
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3.6 ตนทุนการเพาะปลูกออยรอตัดบัญชี 
 ตนทุนการเพาะปลูกออยรอตัดบัญชี เปนตนทุนสะสมจากการเพาะปลูกออย ประกอบไปดวย ตนทุน

การซ้ือพันธุออย ตนทุนออยท่ีเก็บเกี่ยวเพื่อขยายพันธุ คาปุย คาแรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ
โดยตรง ซ่ึงวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคา สวนออยที่เก็บเกี่ยว                  
เพื่อโอนเปนตนทุนของวัตถุดิบในการผลิตและตนทุนของสินคาท่ีขาย ณ วันท่ีเก็บเกี่ยว วัดมูลคาโดยใช
มูลคายุติธรรมหักประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย ซ่ึงมูลคายุติธรรมของออยจะพิจารณาจากราคาที่
บริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะรับซ้ือจากชาวไรออยในแตละพ้ืนท่ี 

3.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ประกอบดวย ท่ีดิน สวนปรับปรุงท่ีดินและอาคารและโกดังเพื่อใหเชา ท่ีดิน

วัดมุลคาดวยราคาทุน สวนปรับปรุงท่ีดินและอาคารและโกดังเพื่อใหเชา วัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวย              
คาเส่ือมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

คาเส่ือมราคาของสวนปรับปรุงท่ีดินและอาคารและโกดังเพื่อใหเชาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุ                 
การใชงานโดยประมาณของสินทรัพยเทากับ  5 - 20 ป 

มูลคายุติธรรมคํานวณจากราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ประเทศไทย) โดยใชวิธีตนทุน           
ทดแทนในการประเมินมูลคาทรัพยสินเพื่อหามูลคาคงเหลือและอายุการใชงานคงเหลือสุทธิของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

3.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 ท่ีดินแสดงดวยราคาท่ีตีใหมหักดวยคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) ราคาท่ีตีใหมหมายถึง                  

มูลคายุติธรรมซ่ึงกําหนดจากราคาตลาด ณ วันท่ีมีการตีราคาใหม อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุน                
หักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

การตีราคาใหมดําเนินการโดยผูประเมินราคาอิสระ ซ่ึงมีนโยบายท่ีจะใหผูประเมินราคาอิสระประเมินราคา
สินทรัพยดังกลาวเปนคร้ังคราว เพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแตกตางจากมูลคา
ยุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ สวนท่ีเพิ่มข้ึนของราคาท่ีประเมินใหมจะถูกบันทึกตรงไปยังสวนของผูถือหุน
ภายใตบัญชีผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย สําหรับสวนท่ีลดลงของราคาท่ีประเมินใหมจากราคาทุน                   
จะถือเปนรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยลดลงในงบกําไรขาดทุน  
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คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน
โดยประมาณ (ยกเวนเคร่ืองจักรของบริษัทและบริษัทยอยในกลุมธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาล
และกากน้ําตาล) ดังนี้ 
 

สวนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 61 ป 
อาคารและส่ิงปลูกสราง 2 - 58 ป 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 3 - 43 ป 
ยานพาหนะและเคร่ืองมือกลทุนแรง 4 - 20 ป 
เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 3 - 20 ป 

เคร่ืองจักรของบริษัทและบริษัทยอยในกลุมธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายและกากนํ้าตาล
คํานวณคาเส่ือมราคาตามจํานวนช่ัวโมงการผลิตของเคร่ืองจักรโดยคิดเทียบเปนประมาณ 5 - 50 
ฤดูการผลิต โดยใชขอมูลจากกําลังการผลิตของเคร่ืองจักรซ่ึงประมาณโดยวิศวกรของกลุมบริษัท 

คาเส่ือมราคาท่ีคํานวณไดขางตนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเส่ือมราคา
สําหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางกอสราง 

ดอกเบ้ียจายท่ีเกิดจากเงินท่ีกูยืมมาโดยเฉพาะเพ่ือใชในโครงการระหวางกอสราง และอุปกรณ
ระหวางติดต้ัง ไดนําไปรวมเปนราคาทุนของงานระหวางกอสรางดังกลาวจนกวาจะอยูในสภาพพรอม
ใชงานตามวัตถุประสงคของผูบริหาร 

3.9 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

คาตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ท้ังนี้ 
อายุการใหประโยชนโดยประมาณของโปรแกรมคอมพิวเตอรอยูระหวาง 3 - 5 ป 

คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนในตางประเทศใชอัตราท่ีกฎหมายในแตละทองถ่ินกําหนด 

ผลขาดทุนท่ีจากการดอยคารับรูเปนคาใชจายในการดําเนินงานอ่ืนเม่ือเกิดรายการ 

3.10 สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน 
 สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน บันทึกมูลคาเร่ิมแรกดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และ 

คาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 
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3.11 การดอยคาของสินทรัพย 

 ณ วันท่ีรายงาน บริษัทและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพยโดยจะประเมินวา
มีขอบงช้ีซ่ึงแสดงวาสินทรัพยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงช้ีของการดอยคา บริษัทและบริษัทยอย
จะทําการประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย และหากพบวาราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น มีมูลคาสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน บริษัทและบริษัทยอยจะลดมูลคาของ
สินทรัพยลงใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ในงบกําไรขาดทุน (มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจาก
การใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) 

3.12 หุนกู 

 หุนกู บันทึกมูลคาเร่ิมแรกดวยราคาทุนโดยคํานวณจากมูลคายุติธรรมของเงินท่ีไดรับ ซ่ึงประกอบดวย 
เงินกูท่ีไดรับสุทธิดวยตนทุนทางตรงในการออกหุนกู ไดแก คาธรรมเนียมการจัดการ คาแตงตั้งผูแทน
ออกหุนกู และคาท่ีปรึกษาในการออกหุนกู ซ่ึงตัดจายดวยวิธีเสนตรงซ่ึงไมแตกตางจากวิธีอัตราดอกเบ้ีย            
ท่ีแทจริงอยางมีนัยสําคัญ คาใชจายดังกลาวจะถูกบันทึกตามงวดตาง  ๆตลอดอายุหุนกูตามยอดคงเหลือ
ของหุนกูในแตละงวด สวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียอ่ืนแสดงมูลคาราคาทุนซ่ึงบันทึกคาใชจายเกี่ยวกับ
การเกิดหนี้สินเปนคาใชจายสําหรับป 

3.13 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิด
ภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต 
ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระ
ภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ หากคาดวาจะไดรับคืน
รายจายท่ีจายชําระไปตามประมาณการหนี้สินท้ังหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทและบริษัทยอย
จะรับรูรายจายท่ีไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก แตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินท่ี
เกี่ยวของ และแสดงคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับประมาณการหนี้สินในงบกําไรขาดทุนโดยแสดงสุทธิ
จากจํานวนรายจายท่ีจะไดรับคืนท่ีรับรูไว 

3.14 ผลประโยชนพนักงาน 
3.14.1 เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัทและบริษัทยอยจัดใหมีเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทท่ีสมัครเปน
สมาชิกกองทุนโดยพนักงานจายสะสมเปนรายเดือนตามอัตรารอยละของเงินเดือนประจํา และ
บริษัทจายสมทบเปนรายเดือนตามอัตราเงินเดือนประจําของพนักงาน บริษัทไดแตงต้ังผูจัดการ
กองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกลาว ตามกฎเกณฑและขอกําหนดตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

เงินจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานบันทึกเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 
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3.14.2 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน 
บริษัทและบริษัทยอยจัดใหมีผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจายใหแกพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 
โดยคํานวณภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานดังกลาวจากขอสมมติฐานทางคณิตศาสตร
ประกันภัย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานดวยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว 
(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเปนการประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
ของผลประโยชนท่ีคาดวาจะตองจายในอนาคตโดยคํานวณบนพื้นฐานของขอสมมติฐานทาง
คณิตศาสตรประกันภัย อันไดแก เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการเสียชีวิต 
อายุงานและปจจัยอ่ืน  ๆทั้งนี้อัตราคิดลดท่ีใชในการคํานวณภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
อางอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจะรับรูในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ ทั้งนี้ คาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงาน
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุน เพื่อกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน  

3.15 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 
 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 

ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสามัญสูงกวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้            
ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุนสามัญ”) สวนเกินมูลคาหุนสามัญนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

3.16 องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 
3.16.1 ผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลตางระหวาง

ราคาสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีไดรับมากับตนทุนการซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากการปรับ
โครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซ่ึงการลงทุนดังกลาวเปนการรวมกิจการท่ีมี 
ผูถือหุนเดิมและผูบริหารชุดเดียวกัน โดยผลขาดทุนดังกลาวไดแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ภายใตสวนของผูถือหุนและตัดจําหนายเม่ือมีการขายเงินลงทุน 

3.16.2 ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย เปนผลตางระหวางเงินลงทุน
ตามสัดสวนของบริษัทยอยท่ีเปล่ียนแปลงกับมูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย ซ่ึงเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอย โดยผลขาดทุนดังกลาวไดแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินภายใตสวนของผูถือหุนและตัดจําหนายเม่ือมีการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยนั้น 
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3.17 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 
 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม หมายถึง มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยตามสัดสวน

การถือหุนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมหรือสวนไดเสียท่ีไมไดเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมแยกแสดงรายการในสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และรายการกําไร  (ขาดทุน)  สุทธิของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมแยกแสดงในงบกําไรขาดทุนรวม  

3.18 การรับรูรายได 
 รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืนๆ แสดงสุทธิจากสวนลดการคา มีนโยบายดังนี้ 

3.18.1 รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ
สินคาท่ีมีนัยสําคัญไปใหกับผูซ้ือแลว และจะไมรับรูรายไดหากบริษัทยังมีการควบคุมหรือ
บริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้น หรือมีความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคานั้น หรือไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนได
อยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะตองรับคืนสินคา 

3.18.2 รายไดจากการใหบริการซ่ึงระยะเวลาการใหบริการส้ันรับรูเม่ือมีการใหบริการแลวเสร็จ 

3.18.3 รายไดคาเชารับรูรายไดตามระยะเวลาที่ใหเชา 

3.18.4 รายไดจากการขายท่ีดินรับรูเปนรายไดเม่ือโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินใหกับผูซ้ือแลว 

3.18.5 รายไดจากการขายบานพรอมท่ีดินรับรูเปนรายไดตามเงินคางวดท่ีถึงกําหนดชําระตามวิธี
อัตรากําไรข้ันตน ในกรณีท่ีเงินคางวดท่ีถึงกําหนดชําระเก็บไดสูงกวาอัตราสวนของงานท่ี
ทําเสร็จ บริษัทจะรับรูเปนรายไดเทาอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ และจะหยุดการรับรูเปน
รายไดทันทีเม่ือผูซ้ือขาดการชําระเกินกวา 3 งวดติดตอกัน 

เงินคางวดสวนท่ีเก็บไดเกินกวาอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จจะบันทึกเปนเงินรับลวงหนา
จากผูซ้ือและแสดงเปนหนี้สินอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.18.6 รายไดขายไฟฟาและไอน้ํารับรูเม่ือสงมอบและลูกคายอมรับการสงมอบนั้น 

3.18.7 ดอกเบ้ียรับและสวนลดรับจากการซ้ือลดต๋ัวเงินรับรับรูรายไดตามงวดระยะเวลา 

3.18.8 เงินปนผลรับรูรายไดเม่ือมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

3.18.9 รายไดอ่ืนรับรูตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis) 



- 14 - 

 

3.19 การรับรูคาใชจาย 
 คาใชจายมีนโยบายดังนี้ 

3.19.1 ตนทุนขายบานพรอมท่ีดิน คํานวณโดยแบงสรรตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยท้ังหมดที่
คาดวาจะเกิดข้ึน (โดยคํานึงถึงตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริง) ใหกับบานพรอมท่ีดินท่ีขายไดตามเกณฑ
พื้นที่ท่ีขาย แลวจึงรับรูเปนตนทุนขายในงบกําไรขาดทุนตามสัดสวนของการรับรูรายได 

3.19.2 คาใชจายอ่ืนบันทึกตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis) 

3.20 สัญญาเชา 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
สัญญาเชาซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนสวนใหญจากการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับผูใหเชา
บันทึกเปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเชาดังกลาวรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
โดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

สัญญาเชาการเงิน 
สัญญาเชาอุปกรณซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดท่ีผูเปนเจาของพึงไดรับจาก
สินทรัพย ไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจาย 
ฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชา
แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา สวนดอกเบ้ียท่ีเกี่ยวกับการเชาคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง
ตลอดระยะเวลาของสัญญาและบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน บริษัทคิดคาเส่ือมราคาของ
อุปกรณท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินตามอายุการใชงานโดยประมาณของอุปกรณโดยวิธีเสนตรง 

3.21 ตนทุนทางการเงิน 
 ตนทุนทางการเงิน ไดแก ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวด 

ท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน ยกเวนในกรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหน่ึงของสินทรัพยอันเปนผลมาจาก
การใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนท่ีจะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย  

3.22 รายการท่ีมีมูลคาเปนเงินตราตางประเทศ 
 รายการท่ีมีมูลคาเปนเงินตราตางประเทศ บันทึกโดยแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปล่ียน  

ณ วันท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันนั้น ผลกําไร
หรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวท้ังท่ีเกิดข้ึนจริงและยังไมเกิดข้ึนจริงแสดงรวมไวเปนรายได
หรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 
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การแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศเปนเงินบาทเพื่อทํางบการเงินรวมใชอัตราแลกเปล่ียน
ดังตอไปนี้ 
ก. สินทรัพยและหนี้สิน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
ข. สวนของผูถือหุน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
ค. รายไดและคาใชจาย แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียระหวางป 

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินท่ีใชเงินตราตางประเทศ แสดงไวภายใตสวนของผูถือหุน 

3.23 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทและบริษัทยอย หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจ

ควบคุมบริษัทและบริษัทยอย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยทางตรง
หรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทยอย นอกจากน้ี บุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซ่ึงถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวา
ทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารท่ีสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ
บริษัทและบริษัทยอย ตลอดท้ังสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซ่ึงมีอํานาจชักจูง
หรืออาจชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาว และกิจการท่ีบุคคลดังกลาวมีอํานาจควบคุมหรือมี
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

3.24 คาใชจายภาษีเงินได 
คาใชจายภาษีเงินไดประกอบดวยจํานวนรวมของภาษีเงินไดในงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี 

3.24.1 ภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน 
ภาษีเงินไดท่ีตองชําระในงวดปจจุบันคํานวณจากกําไรทางภาษีสําหรับป กําไรทางภาษี
แตกตางจากกําไรท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เนื่องจากกําไรทางภาษีไมไดรวม
รายการที่สามารถถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษีในปอื่นๆ และไมไดรวมรายการ
ที่ไมสามารถถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี หนี้สินภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน
คํานวณโดยใชอัตราภาษีท่ีบังคับใชอยูหรือท่ีคาดวาจะมีผลบังคับใช ณ วันท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
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3.24.2 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนการรับรูผลแตกตางช่ัวคราวระหวางมูลคาทางบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สินในงบการเงินกับมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินที่ใชในการคํานวณกําไร
ทางภาษี (ฐานภาษี) บริษัทและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับ
ผลแตกตางชั่วคราวทุกรายการ และรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับ
ผลแตกตางช่ัวคราวเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรทางภาษีจะมีจํานวนเพียงพอ            
ท่ีจะนําผลแตกตางช่ัวคราวน้ันมาใชประโยชนได โดยมีการทบทวนมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี
ในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เม่ือกําไร
ทางภาษีท่ีจะนํามาใชประโยชนลดลง การกลับรายการจะทําเม่ือมีความเปนไปไดคอนขาง
แนวาบริษัทและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บางสวนหรือท้ังหมดมาใชประโยชนได 

บริษัทและบริษัทยอยคํานวณมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดวยอัตราภาษี
ที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือในงวดท่ีคาดวาจะจาย
ชําระหนี้สินภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใชอยูหรือท่ีคาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใช
ภายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงาน 

ในงบการเงินรวม สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
จะแยกพิจารณาของแตละบริษัทในกลุมบริษัท และบริษัทจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ของบริษัทหนึ่งในกลุมบริษัทมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของอีกบริษัทหนึ่ง
ในกลุมบริษัทไดก็ตอเมื่อบริษัททั้งสองมีสิทธิตามกฏหมายที่จะจายชําระหรือรับคืนภาษี
ดวยจํานวนสุทธิจํานวนเดียวได และบริษัทท้ังสองต้ังใจท่ีจะจายชําระหรือรับคืนภาษีเงินไดดวย
จํานวนสุทธิจํานวนเดียว และบริษัทท้ังสองตั้งใจจะรับชําระสินทรัพยหรือชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

3.25 กําไรตอหุน 
 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวน 

หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางปสุทธิจากหุนทุนซื้อคืน 
และกําไรตอหุนปรับลด (ถามี) คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักที่รวมสมมติฐานวา
หุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดถูกแปลงเปนหุนสามัญท้ังหมด 

3.26 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน เปดเผยแยกตามสวนงานธุรกิจของกลุมบริษัท โดยสวนงานธุรกิจเปน
สวนธุรกิจท่ีจัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึงแตกตางไปจากความเส่ียง
และผลตอบแทนของผลิตภัณฑหรือบริการท่ีใหของสวนธุรกิจอ่ืน 
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3.27 สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
 สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสด

และรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน เงินลงทุน 
เงินใหกูยืมและเงินกูยืม นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและเกณฑการวัดมูลคาของสินทรัพยทาง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวไดเปดเผยไวในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวของแลว 

ตราสารอนุพันธซ่ึงสวนใหญกลุมบริษัทลงทุนเพื่อปองกันความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปล่ียนหรือราคาสินคาโดยกําหนดอัตราแลกเปล่ียนหรือราคาสินคาในอนาคตท่ีสินทรัพย
หรือหนี้สินท่ีเกี่ยวของจะไดรับหรือจายชําระ กําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเม่ือมีการปดสถานะของสัญญาหรือเม่ือสัญญาส้ินสุดลงตามอายุ 

3.28 การใชประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย ตองอาศัยดุลยพินิจในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ
และการตั้งขอสมมติฐานหลายประการซ่ึงมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและ 
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันท่ีในงบการเงิน รวมทั้งการแสดง
รายไดและคาใชจายของรอบระยะเวลารายงาน ถึงแมวาการประมาณการของผูบริหาร ไดพิจารณา
อยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกตางไปจาก
ประมาณการดังกลาว  

4. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมและปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัต ิ
บริษัทและบริษัทยอยไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมและปรับปรุงใหมซ่ึงออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติ เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้ ดังน้ี 

4.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได” ซ่ึงกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 

ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 บริษัทและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง 
“ภาษีเงินได” มาใชเปนคร้ังแรกโดยเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได จากเดิม             
ซ่ึงบันทึกตามเกณฑคงคางโดยคํานวณจากกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีประจําปมาเปนภาษีเงินได                    
รอการตัดบัญชี ซ่ึงคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดประกอบดวยจํานวนรวมของภาษีเงินไดของ                 
งวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามท่ีไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 3.24 
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ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอตัวเลขเปรียบเทียบ
สรุปไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วันท่ี 
31 ตุลาคม  

2556 

 ณ วันท่ี 
1 พฤศจิกายน 

2555 

 ณ วันท่ี 
31 ตุลาคม  

2556 

 ณ วันท่ี 
1 พฤศจิกายน 

2555 
งบแสดงฐานะการเงิน       
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 354  560  - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 447,738  435,051  94,271 80,093 
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรรเพ่ิมขึ้น (ลดลง)  7,439  (7,248)  37,616 25,783 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนลดลง (338,463)  (316,388)  (131,887) (105,876) 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลง (116,360)  (110,855)  - - 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

คาใชจายภาษีเงินไดลดลง (12,231) (11,833) 

กําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 12,231 11,833 

กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญเพ่ิมขึ้น 14,686 11,833 

ขาดทุนสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ   

ควบคุมเพ่ิมขึ้น (2,455) - 

กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญตอหุนขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ิมขึ้น (บาทตอหุน) 0.009 0.007 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง “สวนงานดําเนินงาน” ซ่ึงกําหนดให
ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 เปนตนไป 
ท้ังนี้ บริษัทและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานน้ีมาถือปฏิบัติกอนวันท่ีกําหนด 

ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอยคือ การผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย กากน้ําตาล และ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑหลักคือ น้ําตาลทรายและกากน้ําตาล แอลกอฮอล และ
ไฟฟา ซ่ึงมีท้ังการขายในประเทศและตางประเทศ ท้ังนี้บริษัทพิจารณาขอมูลสวนงานดําเนินงาน 
โดยแยกเปนสวนงานขายในประเทศและตางประเทศ  
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บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดระหวางสวนงาน ขอมูลรายไดจากบุคคลภายนอก กําไรขาดทุน             
ตามสวนงานของบริษัทและบริษัทยอย และรายการกระทบยอดระหวางผลรวมของกําไรขาดทุน
ตามสวนงานกับกําไรขาดทุนกอนคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557               
ดังท่ีแสดงไวในหมายเหตุขอ 29 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 บริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท้ังสองฉบับดังกลาว
มาใชเปนครั้งแรกและไดปรับปรุงและเปดเผยยอนหลังในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันท่ีและสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 ท่ีแสดงเปนตัวเลขเปรียบเทียบใหเปนไปตามนโยบาย
การบัญชีใหมแลว  

5. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
5.1 รายการท่ีไมเปนตัวเงินท่ีมีสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุด

วันท่ี 31 ตุลาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

รายการกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผ่ือขาย 886 (1) - - 
ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นสุทธิ - 3,408 - 3,408 
โอนคาเส่ือมราคาเปนตนทุนการเพาะปลูกออยรอตัดบัญชี 41,753 45,365 2,991 2,247 
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณซึ่งยังไมไดจายชําระ 228,379 677,677 100,185 233,037 
ดอกเบี้ยจายท่ีบันทึกเปนตนทุนสินทรัพย 15,790 43,969 5,351 10,139 
โอนสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น -  22,347 - - 
โอนสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ 122  - - - 
โอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนสินทรัพยหมุนเวียนอื่น -  66,000 - - 
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และ       

สินทรัพยที่ยังไมใชดําเนินงาน 2,305 282,906  - - 
โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 15,040 - - - 
โอนสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเปนที่ดนิ อาคารและอุปกรณ 73,286 - - - 
โอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 41,047 - - - 
จัดประเภทเงินลงทนุระยะยาวอื่นเปนเงินลงทุนชั่วคราว - 247 - - 
โอนหนี้สินหมุนเวียนเปนหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น - 36,545 - - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยลดลงจากการหักกลบกับเงินปนผลรับ - - 1,169,748 277,649 

โอนเงินใหกูยืมระยะส้ันและระยะยาวเปนลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 504 - - - 
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5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 
ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 
เงินสด 4,448 3,328  1,302 1,354 
เงินฝากธนาคารแบบกระแสรายวัน 30,381 52,064  9,550 28,041 
เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย 211,156 143,329  368 11,547 
เงินฝากประจําอายุไมเกิน 3 เดือน 10,000 -  - - 

รวม 255,985 198,721  11,220 40,942 

6. รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
บริษัทและบริษัทยอยมีรายการบัญชีท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกัน 
หรือมีกรรมการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันท่ีสําคัญระหวางบริษัทและกับบริษัทยอย 
กับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังนี้ 

6.1 ยอดคงเหลือท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดวย 

หนวย : ลานบาท 
ประเภทของยอดคงเหลือ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น     

บริษัทยอย - - 180.61 183.66 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 12.80 4.99 0.01 0.04 

รวม 12.80 4.99  180.62 183.70 

      
เงินปนผลจากบริษัทยอยคางรับ (รวมอยูในลูกหนี้อื่น)      

บริษัทยอย - - 1,299.75 1,169.75 

     
เงินใหกูยืมระยะส้ัน      

บริษัทยอย - - 2,538.86 3,798.98 

     
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น      

บริษัทยอย - - 6.90 12.08 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 0.18 0.49  - 0.21 

รวม 0.18 0.49  6.90 12.29 

     
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น      

บริษัทยอย - -  34.80 55.52 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 3.75 1.60  3.74 0.16 

รวม 3.75 1.60  38.54 55.68 



- 21 - 

 
หนวย : ลานบาท 

ประเภทของยอดคงเหลือ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

คาใชจายอื่นคางจาย (รวมอยูในเจาหนี้อื่น)      
บริษัทยอย - -  0.91 3.34 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 0.08 0.05  0.04 0.04 

รวม 0.08 0.05  0.95 3.38 

      
เงินกูยืมระยะส้ัน      

บริษัทยอย - -  677.00 1,286.30 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 3.20 -  3.20 - 

รวม 3.20 -  680.20 1,286.30 

      
หนี้สินหมุนเวียนอื่น       

บริษัทยอย - -  0.03 0.16 
บริษัทที่เก่ียวของกัน - 2.29  -  2.29 

รวม - 2.29  0.03 2.45 

     
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ     

บริษัทยอย - - 0.55 0.55 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 1.22 - 1.22 - 

รวม 1.22 - 1.77 0.55 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน เปนเงินใหกูยืม      
ในรูปต๋ัวสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.63 - 3.88 ตอป และรอยละ 
1.75 - 3.17 ตอป ตามลําดับ  

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน เปนเงินกูยืมในรูป
ตั๋วสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 1.25 - 2.55 ตอป และรอยละ 
3.00 - 4.65 ตอป ตามลําดับ 
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6.2 รายการคาท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม มีดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

รายไดจากการขายและการใหบริการ      
บริษัทยอย - - 3,117.28 2,090.06 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 94.19 59.93 - 28.60 

รวม 94.19 59.93 3,117.28 2,118.66 
     
ตนทุนขายและการใหบริการ     

บริษัทยอย - - 2,298.86 1,556.16 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 8.39 12.83 6.42 7.39 

รวม 8.39 12.83  2,305.28 1,563.55 
     
รายไดอื่น     

บริษัทยอย - - 118.81 1,299.18 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 6.40 2.91 3.96 2.91 

รวม 6.40 2.91 122.77 1,302.09 
     
คาใชจายในการขาย     

บริษัทยอย - - 17.56 43.96 
     
คาใชจายในการบริหาร     

บริษัทยอย - - 1.77 4.02 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 15.05 17.87 4.63 5.40 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 10.03 10.17 9.22 8.87 

รวม 25.08 28.04 15.62 18.29 
     
ตนทุนทางการเงิน     

บริษัทยอย - - 23.57 23.22 

นโยบายการกําหนดราคาระหวางกัน 
- การซ้ือ-ขายและยืม-คืนน้ําตาลทรายดิบระหวางกันในกลุมบริษัท กําหนดราคาจากราคาตลาดโลก

ท่ีทําการซ้ือขายระหวางกันคร้ังแรกในป 
- กรณีสัญญาซ้ือขายน้ําตาลทรายท่ีจัดทําในนามของกลุมบริษัท ซ่ึงไดจัดสรรปริมาณการขายใน

แตละบริษัทแลว หากบริษัทใดในกลุมมีน้ําตาลทรายไมพอขาย จะซ้ือสินคาจากบริษัทในกลุม
ดวยราคาเดียวกันกับสัญญาซ้ือขายน้ําตาลทรายดังกลาว 
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- สินคาอ่ืนๆ (นอกเหนือจากน้ําตาลทราย) ท่ีซ้ือ-ขายระหวางกันใชราคาตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน
ซ่ึงสูงกวาราคาทุน 

- ราคาซ้ือ-ขายสินทรัพยกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนไปตามราคาท่ีตกลงรวมกัน ซ่ึงสูงกวาราคาทุน 
- รายไดจากการขายวัสดุส้ินเปลืองเปนไปตามราคาท่ีตกลงรวมกัน ซ่ึงสูงกวาราคาทุน 
- รายไดจากการใหเชาท่ีดินแกบริษัทยอยเปนไปตามสัญญาเชา ซ่ึงมีอายุ 30 ป นับแตวันท่ี 25 มกราคม 

2548 ถึงวันท่ี 24 มกราคม 2578 อัตราคาเชาปละ 0.11 ลานบาท และเพิ่มข้ึนรอยละ 10 ทุกๆ 3 ป  
เม่ือครบกําหนดสัญญา กรรมสิทธ์ิในบรรดาส่ิงปลูกสรางท้ังหมดท่ีไดกอสรางในท่ีดินท่ีเชาจะตกเปน
ของผูใหเชา 

- รายไดจากการใหเชาท่ีดินและส่ิงปลูกสรางมีอายุสัญญาเชา 1-3 ป ซ่ึงเปนไปตามราคาท่ีตกลงรวมกัน 
- รายไดคาบริการ รายไดอ่ืน และคาใชจายระหวางกัน เปนไปตามราคาปกติท่ีคิดกับลูกคาท่ัวไป 
- คาฝากสินคาคิดตามปริมาณสินคาและระยะเวลาการฝากซ่ึงเปนไปตามราคาตลาด 
- คาใชจายท่ีจายแทนกันจะเรียกเก็บตามท่ีจายจริง 

6.3 ลักษณะความสัมพันธของกิจการท่ีเกี่ยวของกัน นอกเหนือจากบริษัทยอยและบริษัทรวม ประกอบดวย 

รายชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพนัธ เกี่ยวของโดย 
 บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร จํากัด 4บริษัทที่เก่ียวของกัน ผูถือหุนกลุมเดียวกัน/ผูบริหารรวมกัน 
 บริษัท ราชาเซรามิค จํากัด 5บริษัทที่เก่ียวของกัน ผูถือหุนกลุมเดียวกัน/ผูบริหารรวมกัน 
 บริษัท ออนนุชกอสราง จํากัด 6บริษัทที่เก่ียวของกัน ผูถือหุนกลุมเดียวกัน/ผูบริหารรวมกัน 

บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากัด (มหาชน) 7บริษัทที่เก่ียวของกัน ผูถือหุนกลุมเดียวกัน/ผูบริหารรวมกัน 
บริษัท พาราไฮเท็ค จํากัด 8บริษัทที่เก่ียวของกัน ผูถือหุนกลุมเดียวกัน/ผูบริหารรวมกัน 

 บริษัท เค.เค.วูด อินดัสตรี จํากัด 9บริษัทที่เก่ียวของกัน ผูถือหุนกลุมเดียวกัน 
 บริษัท อมาโก จํากัด 10บริษัทที่เก่ียวของกัน ผูถือหุนกลุมเดียวกัน 
 บริษัท ราชาชูรส จํากัด 11บริษัทที่เก่ียวของกัน ผูถือหุนกลุมเดียวกัน 
 บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด 12บริษัทที่เก่ียวของกัน ผูบริหารรวมกันในบริษัทยอย 
 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด 13บริษัทที่เก่ียวของกัน ผูบริหารรวมกันในบริษัทยอย 
 นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร  14นิติบุคคลที่เก่ียวของกัน เจาของรวมในอาคารชุด 

กิจการท่ีเกี่ยวของกันขางตนท้ังหมดเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศไทย 

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด ไมมีสวนรวมในการบริหารของกลุมบริษัท แตเปนบริษัทท่ี
เกี่ยวของกันโดยมีกรรมการของบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด บางทานเปนกรรมการใน
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) และบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซปอรตเทรดด้ิง จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทยอยของบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 
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7. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน   
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

ลูกหนี้การคา  1,656,881 880,909  840,260  248,528 
ลูกหนี้ชาวไร  322,652 256,083  206,389  169,854 
ลูกหนี้อื่น 24,225 13,397  46,702  27,304 
คาใชจายจายลวงหนา 67,247 22,990  19,947  6,476 
เงินทดรองจาย 32,971 53,402  8,066  8,048 
เงินปนผลจากบริษัทยอยคางรับ - -  1,299,751  1,169,748 
รายไดคางรับ 78,199 39,250  16,732  17,770 
รวมลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่น  2,182,175  1,266,031  2,437,847  1,647,728 

7.1 ลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดวย 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 10,173 4,711  136,860  158,607 
กิจการอื่น 1,672,878 898,652  703,400  89,921 
รวม 1,683,051 903,363  840,260  248,528 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (26,170) (22,454)  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา  1,656,881 880,909  840,260  248,528 

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ตุลาคม มีดังนี้ 
7.1.1 ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

ลูกหนี้การคาในประเทศ     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 9,031 3,394 128,846 158,607 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน 1,142 1,317       8,014  - 
     รวม 10,173 4,711 136,860 158,607 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคา ซ่ึงเปนกิจการท่ีเกี่ยวของกันของบริษัทและบริษัทยอย  
มีระยะเวลาตั้งแต 7 วันถึง 365 วัน 
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7.1.2 ลูกหนี้การคา - กิจการอ่ืน 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 

ธุรกิจผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล     
ลูกหน้ีการคาในประเทศ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 204,362  215,147  37,750 73,382 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน 93,823  3,585  22,918 638 
เกินกําหนดชําระมากกวา 3 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน 892  -  -  - 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 93  395  -  - 

รวม 299,170  219,127  60,668 74,020 
       

ลูกหน้ีการคาตางประเทศ       
ยังไมถึงกําหนดชําระ 844,926  61,452  642,732 15,901 

รวม 844,926  61,452  642,732 15,901 
รวมธุรกิจผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 1,144,096  280,579  703,400  89,921 

       
ธุรกิจผลิตและจําหนายแอลกอฮอลและไฟฟา       

ลูกหน้ีการคาในประเทศ     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 276,728  295,165  - - 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน 24,361  -  - - 

รวมธุรกิจผลิตและจําหนายแอลกอฮอลและไฟฟา 301,089  295,165  - - 
     

ธุรกิจอ่ืน       
ลูกหน้ีการคาในประเทศ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 125,839  157,352  - - 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน 65,046  114,272  - - 
เกินกําหนดชําระมากกวา 3 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน 200  31,509  -  - 
เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน -  12,025  -  - 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 36,608  7,750  -  - 

รวมธุรกิจอ่ืน 227,693  322,908  -  - 
รวมท้ังสิ้น 1,672,878  898,652  703,400 89,921 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (26,170) (22,454)  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการอ่ืน 1,646,708  876,198  703,400  89,921 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยมีระยะเวลาต้ังแต 5 วัน
ถึง 90 วัน 
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7.2 ลูกหนี้ชาวไร ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดวย 

 หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

ลูกหนี้คาออย    
ฤดูการผลิตกอนป 2552/2553 7,838  41,733  77  77 
ฤดูการผลิตป 2552/2553 2,999  4,253  2,142  3,116 
ฤดูการผลิตป 2553/2554 11,071  11,230  2,242  2,278 
ฤดูการผลิตป 2554/2555 30,053  41,386  3,581  4,169 
ฤดูการผลิตป 2555/2556 32,849  46,952  7,505  12,295 
ฤดูการผลิตป 2556/2557 53,038  -  9,334  - 

รวมลูกหน้ีคาออย 137,848  145,554  24,881  21,935 
เงินทดรองจาย       

ฤดูการผลิตป 2556/2557 -  152,781  - 145,375 
ฤดูการผลิตป 2557/2558 183,275  12,651  182,959  12,652 
ฤดูการผลิตป 2558/2559 24,114  -  9,424  - 
รวมเงินทดรองจายคาออย 207,389  165,432  192,383  158,027 

ลูกหนี้คาน้ํามัน คาปุยและบริการอื่น 6,146  7,077  6,146  5,920 
รวม 351,383  318,063  223,410  185,882 

หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (28,731)  (61,980)  (17,021)  (16,028) 
รวมลูกหน้ีชาวไร  322,652  256,083  206,389  169,854 

8. เงินใหกูยืมระยะสั้น 
เงินใหกูยืมระยะส้ัน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - -  2,538,855  3,798,976 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลอื่น 120,000 -  120,000  - 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกชาวไร 888,687 827,434  134,682  123,324 
ลูกหนี้เงินยืมสงเสริมปลูกออยที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป 225,506 199,141  45,150  37,471 
  รวมเงินใหกูยืมระยะส้ัน 1,234,193  1,026,575  2,838,687  3,959,771 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกชาวไร ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนการใหกูยืมในรูปเช็คลงวันท่ี
ลวงหนา ซ่ึงชาวไรไดนํามาขายลดใหกับบริษัทและบริษัทยอย โดยคิดดอกเบ้ียอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ
ธนาคารพาณิชย 
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9. สินคาคงเหลือ  
สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

น้ําตาลทรายและกากนํ้าตาล 2,882,323 1,911,702  1,150,595 1,013,698 
แอลกอฮอลและปุยอินทรีย 464,016  429,158  -  - 
แปงสาลี 343,002  288,091  -  - 
กระสอบ 11,913  18,402  -  - 
น้ํามันปาลม -  124,254  -  - 
กากออย 128,367  58,719  -  - 
วัสดุโรงงาน 234,029  350,556  176,282  252,295 
อะไหลเพื่อการซอมแซม 469,405  557,437  402,543  394,252 
 4,533,055  3,738,319  1,729,420  1,660,245 
หัก คาเผ่ือสินคาและวัสดุโรงงานเส่ือมสภาพ (6,129)  (6,129)  (6,129)  (2,490) 

คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (178,585)  (84,733)  (338)  - 
รวมสินคาคงเหลือ  4,348,341 3,647,457 1,722,953 1,657,755 

รายการเคล่ือนไหวของคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556 2557  2556 
ยอดยกมาตนป  (84,733) (164,013)  - (23,609) 
บวก เพิ่มขึ้นระหวางป (178,585) (86,745)  (338) (2,012) 
หัก โอนกลับระหวางป 84,733 166,025  - 25,621 
ยอดคงเหลือปลายป  (178,585) (84,733)  (338) - 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 ตนทุนของสินคาท่ีบันทึกเปนตนทุนขายในงบการเงินรวม               
มีจํานวน 14,027.72 ลานบาท และ 14,689.39 ลานบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 
7,577.74 ลานบาท และ 5,265.66 ลานบาท ตามลําดับ 
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10. เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดวย 
งบการเงินรวม 

หนวย : พันบาท 
ช่ือบริษัท   ณ วันที ่31 ตุลาคม 2557  ณ วันที ่31 ตุลาคม 2556 

 ทุนที่ชําระแลว สัดสวนการลงทนุ เงินลงทุน  เงินลงทุน 
   รอยละ รอยละ วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล 
 2557 2556 2557 2556         
บริษัทรวม             
บริษัท แชมเปยนเฟอรเมนเตชั่น จํากัด 200,000 200,000 32.50 32.50 73,800  25,664  390 73,800  36,803  325 
รวม     73,800  25,664  390 73,800  36,803  325 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนวย : พันบาท 
ช่ือบริษัท   เงินลงทุนวิธีราคาทุน  เงินปนผล 

 ทุนที่ชําระแลว สัดสวนการลงทุน ณ วันที ่  ณ วันที่  สําหรับปสิ้นสุด  สําหรับปสิ้นสุด 
  รอยละ รอยละ 31 ตุลาคม  31 ตุลาคม   วันที่ 31 ตุลาคม  วันที ่31 ตุลาคม 
 2557 2556 2557 2556 2557  2556  2557  2556 
บริษัทรวม            
บริษัท แชมเปยนเฟอรเมนเตชั่น จํากัด 200,000 200,000 32.50 32.50 73,800  73,800 390 325 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม     73,800  73,800 390 325 

         
บริษัทยอย         
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) 145,200 145,200 23.82 23.82 81,967  81,967 8,300 7,545 
บริษัท โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด 1,000,000 1,000,000 95.78 95.78 834,394  834,394 -  - 
บริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด 600,000 600,000 90.21 90.21 523,337  523,337 324,772 324,772 
บริษัท น้ําตาลนิวกวางสุนหลี จํากัด 500,000 500,000 98.61 98.61 569,284  569,284 - - 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด 840,000 840,000 40.77 40.77 319,134  319,134 - - 
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซปอรต เทรดด้ิง จํากัด 20,000 20,000 33.88 33.88 6,775  6,775 1,355 2,033 
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส จํากัด 10,000 10,000 100.00 100.00 9,119  9,119 - - 
บริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด 800,000 800,000 100.00 100.00 799,972  799,972 - 479,983 
บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด 610,000 610,000 100.00 100.00 609,986  609,986 914,978 304,993 
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด เทรดด้ิง จํากัด 300,000 300,000 100.00 100.00 300,000  300,000 60,000 60,000 
บริษัท น้ําตาลสะหวันนะเขด จํากัด* 684,757 684,757 98.49 98.49 674,178  674,178 - - 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.* 1,167,660 1,167,660 80.00 80.00 932,589 932,589 - - 
Wynn In Trading Co., Ltd.* 487,497 487,497 100.00 100.00 487,497  487,497 - - 
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061 - - 
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด 500,000 500,000 0.62 0.62 3,089  3,089 - - 
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) 285,000 285,000 0.07 0.07 196  196 20 29 
บริษัท ที เอส คลังสินคา จํากัด 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509 - - 
บริษัท ที เอส ขนสง และโลจิสติกส จํากัด 80,000 80,000 10.12 10.12 8,108  8,108 - - 
     รวม     6,162,195  6,162,195 1,309,425 1,179,355 
หัก  คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน     (5,884)  (5,884)  - - 
     รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย      6,156,311 6,156,311 1,309,425 1,179,355 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย     6,230,111  6,230,111  1,309,815  1,179,680 

* เปนบริษัทยอยในตางประเทศ ซึ่งรวมถึง Koh Kong Plantation Company Limited ซึ่งบริษัทถือหุนทางออมผาน Wynn In Trading Co., Ltd. ในสัดสวนรอยละ 80         
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556  โดย Koh Kong Plantation Company Limited มีขอกําหนดใหเลิกกิจการหากมีผลขาดทุนเกินกวารอยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และไมสามารถ
แกไขการขาดทุนดังกลาวไดภายใน 1 ป 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม มีดังนี้ 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556 
ยอดยกมาตนป 6,230,111  5,769,034 
ลงทุนเพ่ิม    

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) -  18,718 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด -  230,000 
Wynn In Trading Co., Ltd. -  118,540 
บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด เทรดด้ิง จํากัด -  20,000 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. -  91,920 
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด -  617 

ขายเงินลงทุน    
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) -  (18,718) 

ยอดคงเหลือปลายป 6,230,111  6,230,111 

เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดเสนอขาย
หุนเพิ่มทุนตอสาธารณะผานตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ จํานวน 85 ลานหุน โดยมีมูลคาตราไวหุนละ 1 บาท 
โดยบริษัทไดซ้ือหุนจํานวน 6.04 ลานหุน มูลคาเสนอขายหุนละ 3.10 บาท เปนจํานวนรวม 18.72 ลานบาท 
และทําการขายไปท้ังจํานวนในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 

เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2556 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 คร้ังท่ี 1/2556 ของบริษัท เคเอสแอล 
เรียลเอสเทต จํากัด มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 7 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท 
เปนจํานวน 700 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว
เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2556 และไดรับคาหุนเต็มจํานวนแลวเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2556 

เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2556 Wynn In Trading Co., Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทยอยในตางประเทศมีการเพ่ิมทุน
จํานวน 4 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ เปนจํานวนเงิน 4 ลานดอลลารสหรัฐ 

เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2556 ของบริษัท เคเอสแอล. อะโกร 
แอนด เทรดดิ้ง จํากัด มีมติใหเรียกชําระคาหุนสวนท่ีเหลือ จํานวน 10 ลานหุน มูลคาหุนละ 2 บาท  เปน
จํานวน 20 ลานบาท ซ่ึงไดรับชําระคาหุนดังกลาวแลวเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2556 
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11. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 
 อัตราของการถือหุน     
 ท้ังทางตรงและทางออม  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556 

 รอยละ รอยละ  
  เงินลงทุนทั่วไป    

-  บริษัท ออยและนํ้าตาลไทย จํากัด 3.93 3.93 787 787 323 323 
-  บริษัท ไทยชูการ มิลเลอร จํากัด 7.36 7.36 8 8 2 2 
-  บริษัท มัดแมน จํากัด 9.46 - 350,000 - 350,000 - 
รวม   350,795 795 350,325 325 

ตราสารทุนในความตองการของตลาดเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย   4,469 4,469 - - 
หัก การปรับมูลคาเงินลงทุนตามราคายุติธรรม   (721) (1,608) - - 

สุทธิ   3,748 2,861 - - 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด - พันธบัตรรัฐบาล   20,615 21,126 6,367 6,367 
หัก คาตัดจําหนายสะสม   (1,779) (425) (156) (137) 
 สวนที่จะถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   - (500) - - 

สุทธิ   18,836 20,201 6,211 6,230 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น    373,379 23,857 356,536 6,555 

12. เงินใหกูยืมระยะยาว 
เงินใหกูยืมระยะยาว ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557 2556  2557 2556 
ลูกหนี้เงินยืมสงเสริมปลูกออย 689,865  661,789  119,081  58,961 
หัก  สวนที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป         

(แสดงรวมอยูในเงินใหกูยืมระยะส้ัน) (225,506)  (199,141)  (45,150)  (37,471) 
รวม 464,359  462,648  73,931  21,490 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (19,383)  (22,959)  (8,881)  (8,881) 
รวมเงินใหกูยืมระยะยาว 444,976  439,689  65,050  12,609 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้เงินยืมสงเสริมปลูกออยในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไดรวมเงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืนหกแหงและหาแหงจํานวน 32.00 ลานบาท และ 30.71 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อซ้ือ
เคร่ืองจักรกลการเกษตรไปเพาะปลูกใหกับบริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึ่งของบริษัท สัญญาเงินกูยืมดังกลาว
มีอายุ 3 - 4 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR+1.00 ตอป กําหนดใหจายชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียเปนรายป 
โดยบริษัทมีกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองจักรกลการเกษตรท่ีผูกูซ้ือ และบริษัทสามารถขายคืนเคร่ืองจักรใหกับผูขายได
หากผูกูผิดนัดชําระหนี้ 
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ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้เงินยืมสงเสริมปลูกออยสวนที่เหลือเปนเงินใหชาวไรกูยืม
เพื่อซ้ือท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกออย และซ้ือเคร่ืองจักรกลการเกษตรและอุปกรณการเกษตรของบริษัทยอย 
โดยทําสัญญากูระยะเวลาตั้งแต 1 - 8 ป ข้ึนไป คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 5.875 - 8.50 ตอป ซ่ึงสวนใหญ
ชาวไรใชท่ีดินและยานพาหนะเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน 

13. ตนทุนการเพาะปลูกออยรอตัดบัญชี  
รายการเคล่ือนไหวของตนทุนการเพาะปลูกออยรอตัดบัญชี สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 2557 2556 
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 479,509 569,984 39,714 59,431 
ตนทุนจายเพิ่มระหวางป      

- ตนทุนการปลูกออย 287,478 258,218 33,091 36,909 
- โอนจากคาเส่ือมราคา 41,753 45,656 2,991 2,247 

ตนทุนสะสมของออยท่ีเพาะปลูก 808,740 873,858 75,796 98,587 
- ตนทุนตัดจายออยระหวางป (272,980) (372,987) (34,316) (58,873) 

ราคาตามบัญชีปลายป 535,760 500,871 41,480 39,714 
โอนกลับ (ขาดทุน) จากการดอยคา  376 (1,641) - - 
ขาดทุนจากออยเสียหาย (5,695) (23,939) - - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 12,266 4,218 - - 
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 542,707 479,509 41,480 39,714 

บริษัทและบริษัทยอยบันทึกตนทุนการเพาะปลูกออยรอตัดบัญชีในราคาทุนหักตนทุนตัดจายและคาเผ่ือการดอยคา 
เนื่องจากอายุการปลูกออยมีระยะเวลาประมาณ 10 - 13 เดือน และมูลคายุติธรรมของออยมีความผันผวน 
ตามสภาวะอากาศของพ้ืนท่ีท่ีเพาะปลูกซ่ึงมีผลตอปริมาณและคุณภาพผลผลิตออย 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 ตนทุนการเพาะปลูกออยรอตัดบัญชีสวนหนึ่งจํานวนเงิน 476.32 ลานบาท 
และจํานวนเงิน 415.78 ลานบาท ตามลําดับ เปนของบริษัทยอยสองแหง ซ่ึงเพาะปลูกบนท่ีดินเชา ดังนี้ 

- บริษัทยอยแหงท่ี 1 จํานวน 158.72 ลานบาท และ 148.25 ลานบาท ตามลําดับ เพาะปลูกบนท่ีดินเชา
จากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามหมายเหตุขอ 30.7.1 

- บริษัทยอยแหงท่ี 2 จํานวน 317.60 ลานบาท และ 267.53 ลานบาท ตามลําดับ เพาะปลูกบนท่ีดินเชา
จากรัฐบาลของราชอาณาจักรกัมพูชาตามหมายเหตุขอ 30.7.2 
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14. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  
รายการเคล่ือนไหวของอสังหาริมทรัพยเพือ่การลงทุนสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม มีดังนี ้

2557 
หนวย: พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน สวนปรับปรุง

ที่ดิน 
อาคาร 

และโกดัง 
 สินทรัพย 
ระหวางกอสราง 

 รวม  ที่ดิน  อาคาร 
และโกดัง 

 รวม 

ราคาทุน:                
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 1,304,763  6,890  1,931,460  12,648  3,255,761  250,292 397,522 647,814 
ปรับปรุง (1,963)  -  - -  (1,963) - - - 
โอนเขา 12  -  14,008 -  14,020 - - - 
โอนออก (29,959)  -  (35,071) (12,648)  (77,678) - - - 
ซื้อเพิ่ม 34,659  -  3,533 248  38,440 - - - 
จําหนาย (92)  (48)  (536) -  (676) - - - 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 1,307,420  6,842  1,913,394  248  3,227,904  250,292 397,522 647,814 

                
คาเสื่อมราคาสะสม:              
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 -  (3,816)  (310,635)  -  (314,451) -  (233,510) (233,510) 
โอนเขา -  (13)  -  -  (13) - - - 
โอนออก -  -  23,995  -  23,995 -  - - 
คาเสื่อมราคาสําหรับป -  (110)  (35,760)  -  (35,870) -  (4,232) (4,232) 
จําหนาย -  -  166  -  166 -  - - 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 -  (3,939)  (322,234)  -  (326,173) -  (237,742) (237,742) 

             
คาเผื่อการดอยคา:             
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 (1,855)  -  (720)  - (2,575) -  -  - 
จัดประเภท (1,180)  -  -  - (1,180) (316)  -  (316) 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 (3,035)  -  (720)  - (3,755) (316)  -  (316) 

          

มูลคาสุทธิตามบัญชี:          
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 1,304,385  2,903  1,590,440  248  2,897,976 249,976 159,780 409,756 

             

มูลคายุติธรรม:             
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 1,617,837  3,074  1,840,264  -  3,461,175 382,794 484,470 867,264 
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2556 

หนวย: พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน สวนปรับปรุง

ที่ดิน 
อาคาร 

และโกดัง 
 สินทรัพย 
ระหวางกอสราง 

 รวม  ที่ดิน  อาคาร 
และโกดัง 

 รวม 

ราคาทุน:                
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 414,800  -  583,321  12,372  1,010,493  123,978 380,839 504,817 
ปรับปรุง (243)  -  - -  (243) - - - 
โอนเขา 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) - - - 
ซื้อเพิ่ม 667,369  -  1,250,041 12,357  1,929,767 - - - 
จําหนาย (29,214)  -  - -  (29,214) (332) - (332) 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 1,304,763  6,890  1,931,460  12,648  3,255,761  250,292 397,522 647,814 

                
คาเสื่อมราคาสะสม:                
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 -  -  (382,536)  -  (382,536) -  (219,206) (219,206) 
โอนเขา -  (3,788)  (35,803)  -  (39,591) -  (10,432) (10,432) 
โอนออก -  -  133,029  -  133,029 - - - 
คาเสื่อมราคาสําหรับป -  (28)  (25,325)  -  (25,353) -  (3,872) (3,872) 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 -  (3,816)  (310,635)  -  (314,451) -  (233,510) (233,510) 

            
คาเผื่อการดอยคา:            
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 (2,247)  -  -  - (2,247) (448)  -  (448) 
ลดลง 448  -  200  - 648 448  -  448 
เพิ่มขึ้น (56)  -  (920)  - (976) -  -  - 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 (1,855)  -  (720)  - (2,575) -  -  - 

 
มูลคาสุทธิตามบัญชี:  

     

 

    

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

 
มูลคายุติธรรม:  

     

 

    

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

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน ซ่ึงรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมจํานวน 164.16 ลานบาท และ 120.79 ลานบาท ตามลําดับ 
และในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการจํานวน 41.72 ลานบาท และ 44.13 ลานบาท ตามลําดับ 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดนําสินทรัพยท่ีใหเชาท่ีมีราคาตามบัญชีตามงบการเงินรวม 
จํานวน 300.49 ลานบาท และ 296.92 ลานบาท ตามลําดับ ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือกับธนาคารพาณิชยสองแหง 
(ดูหมายเหตุขอ 20) 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม มีดังนี้ 

2557 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดนิ  สวนปรับปรุง  อาคารและ  เคร่ืองจักร  ยานพาหนะและ  เคร่ืองตกแตง  สินทรัพย  รวม 
   ที่ดนิ  ส่ิงปลูกสราง  และอุปกรณ  เคร่ืองมอืกล  และเคร่ืองใช  ระหวางกอสราง   
         ทุนแรง  สํานักงาน      

ราคาทุน:   
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 815,030 1,093,795  5,124,337 14,608,529 1,742,513 264,846 7,716,964  31,366,014 
ปรับปรุงและจัดประเภท 4,486 3,132  23,052 5,820 (1,511) (4,596) 73,208  103,591 
ซ้ือเพิ่ม 81,935 2,649  22,043 89,596 109,847 15,829 2,569,630  2,891,529 
จําหนาย/ตัดจําหนาย (820) (455)  (12,993) (29,603) (8,629) (2,171) -  (54,671) 
โอนเขา (โอนออก) - 185,364  853,243 4,356,112 6,113 3,515 (5,404,347)  - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - 22,565  22,775 58,573 10,345 647 (41)  114,864 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 900,631 1,307,050  6,032,457 19,089,027 1,858,678 278,070 4,955,414  34,421,327 

         
คาเสื่อมราคาสะสม:         

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 - (303,024)  (1,132,478) (5,766,146) (872,343) (174,185) -  (8,248,176) 
ปรับปรุงและจัดประเภท - (120)  (23,799) (1,566) 193 646 -  (24,646) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - (37,164)  (145,126) (817,711) (102,687) (29,790) -  (1,132,478) 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - 441  12,435 26,447                7,720              2,084 -  49,127 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (6,417)  (3,110) (6,854) (5,490) (545) -  (22,416) 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 - (346,284)  (1,292,078) (6,565,830) (972,607) (201,790) -  (9,378,589) 

 
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ผลตางจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม:          

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 2,042,199 -  - -  - - -  2,042,199 
ปรับปรุงและจัดประเภท 21,842 -  - -  - - -  21,842 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 2,064,041 -  - -  - - -  2,064,041 

 
    

 
    

 
 

 
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย:         

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 (5,945) -  (15,634) (942) - - -  (22,521) 
ปรับปรุงและจัดประเภท (6,219) -  8,769 742 - - -  3,292 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 (12,164) -  (6,865) (200)  - - -  (19,229) 

      
 

 
   

 
 

มูลคาสุทธิตามบัญชี :          
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 2,952,508        960,766  4,733,514  12,522,997  886,071      76,280 4,955,414    27,087,550 
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2556 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 

 ที่ดนิ  สวนปรับปรุง  อาคารและ  เคร่ืองจักร  ยานพาหนะและ  เคร่ืองตกแตง  สินทรัพย  รวม 
   ที่ดนิ  ส่ิงปลูกสราง  และอุปกรณ  เคร่ืองมอืกล  และเคร่ืองใช  ระหวางกอสราง   
         ทุนแรง  สํานักงาน      

ราคาทุน:   
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 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) 
ซ้ือเพิ่ม 27,599 3,370  12,801 148,006 395,354 45,241 4,303,124  4,935,495 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - -  (2,301) (24,114) (10,858) (3,391) -  (40,664) 
โอนเขา (โอนออก) 810 21,338  358,418 834,702 20,248 6,215 (1,241,731)  - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - 6,222  6,252 16,016 2,815 171 18  31,494 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 815,030 1,093,795  5,124,337 14,608,529 1,742,513 264,846 7,716,964  31,366,014 

         
คาเสื่อมราคาสะสม:         

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 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) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - (33,985)  (115,919) (714,424) (75,748) (26,945) -  (967,021) 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - -  1,334 20,740 9,696 3,212 -  34,982 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (1,518)  (732) (1,549) (1,467) (123) -  (5,389) 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 - (303,024)  (1,132,478) (5,766,146) (872,343) (174,185) -  (8,248,176) 

 
     

 
 

 
 

 
   

 
ผลตางจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม:          

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555  2,104,981 -  - -  - - -  2,104,981 
ปรับปรุงและจัดประเภท (71,009) -  - -  - - -  (71,009) 
เพิ่มข้ึน 8,227 -  - -  - - -  8,227 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 2,042,199 -  - -  - - -  2,042,199 

 
     

 
      

 
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย:          

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

      
 

 
   

 
 

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

 

คาเสื่อมราคาสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม        
2557     พันบาท     1,132,478 

2556     พันบาท 967,021 
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2557 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน  สวนปรับปรุง  อาคารและ  เคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  เคร่ืองตกแตง  สินทรัพย  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสราง  และอุปกรณ  และเคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช  ระหวางกอสราง   
         ทุนแรง  สํานักงาน      

ราคาทุน:       
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 378,505  36,038  710,756  2,950,485  602,605  103,642  4,139,186  8,921,217 
ปรับปรุงและจัดประเภท -  -  -  -  -  -  (16,000)   (16,000) 
ซ้ือเพิ่ม 29,503  834  16,258  28,017  6,233  7,946  1,179,862  1,268,653 
จําหนาย/ตัดจําหนาย (29,422)  - (763) -  - (17) - (30,202) 
โอนเขา (โอนออก) -  161,700 555,304 2,159,801  - 570 (2,877,375) - 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 378,586  198,572  1,281,555  5,138,303  608,838  112,141  2,425,673  10,143,668 

         
คาเสื่อมราคาสะสม:         

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 -  (14,099)  (277,956)  (2,058,518)  (290,989)  (63,950)  -  (2,705,512) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป -  (6,609)  (31,375)  (235,038)  (24,357)  (12,038)  -  (309,417) 
จําหนาย/ตัดจําหนาย -  -  763  -  -  16  -  779 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 -  (20,708)  (308,568)  (2,293,556)  (315,346)  (75,972)  -  (3,014,150) 

         
ผลตางจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม:         

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 532,786 -  -  -  -  -  - 532,786 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) (12,581) -  -  -  -  -  - (12,581) 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 520,205 -  -  -  -  -  - 520,205 

         
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย:         

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 -  - (8,769) - - - - (8,769) 
ปรับปรุงและจัดประเภท (7,082)  -  8,769 - -  -  -  1,687 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 (7,082)  -  -  -  -  -  - (7,082) 

         
มูลคาสุทธิตามบัญชี :         

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 891,709 177,864 972,987 2,844,747 293,492 36,169 2,425,673 7,642,641 
5 
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2556 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน  สวนปรับปรุง  อาคารและ  เคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  เคร่ืองตกแตง  สินทรัพย  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสราง  และอุปกรณ  และเคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช  ระหวางกอสราง   
         ทุนแรง  สํานักงาน      

ราคาทุน:       
ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 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) 
ซ้ือเพิ่ม 10,717 884 1,705 76,372 273,950 30,418 2,317,264 2,711,310 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (65) (1,505) (508) - (2,078) 
โอนเขา (โอนออก) - 180 196,797 189,159 - - (386,136) - 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 378,505 36,038 710,756 2,950,485 602,605 103,642 4,139,186 8,921,217 

         
คาเสื่อมราคาสะสม:         

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 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 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - (1,756) (11,220) (206,280) (18,987) (9,376) - (247,619) 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - 65 1,505 493 - 2,063 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 - (14,099) (277,956) (2,058,518) (290,989) (63,950) - (2,705,512) 

         
ผลตางจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม:         

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 529,378 - - - - - - 529,378 
เพิ่มข้ึน  3,408 - - - - - - 3,408 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 532,786 - - - - - - 532,786 

         
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย:         

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 (7,083) - (2,417) (3,817) - - - (13,317) 
ลดลง (เพิ่มข้ึน) 7,083 - (6,352) 3,817 - - - 4,548 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 - - (8,769) - - - - (8,769) 

         
มูลคาสุทธิตามบัญชี :         

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

         
คาเสื่อมราคาสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม       

2557       พันบาท         309,417 

2556       พันบาท 247,619 



- 38 - 

 

สําหรับงวดบัญชีป 2557 และ 2556 ตนทุนการกูยืมในงบการเงินรวมจํานวน 15.79 ลานบาท และ 43.97 ลานบาท 
ตามลําดับ เกิดจากเงินกูยืมสําหรับโครงการของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศ โดยตนทุนการกูยืม
ดังกลาวไดบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยระหวางกอสรางซ่ึงรวมอยูในรายการเพิ่มข้ึนของสินทรัพย 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักร ซ่ึงมีราคาตามบัญชีใน         
งบการเงินรวม จํานวน 391.30 ลานบาท และ 671.25 ลานบาท ตามลําดับ ใชเปนหลักทรัพยคํ้าประกันสินเช่ือ
ท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชยท้ังระยะส้ันและระยะยาวตามหมายเหตุ ขอ 17 ขอ 20 และขอ 30.5 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 อาคารและส่ิงปลูกสราง และอาคารระหวางกอสรางของบริษัทยอยสามแหง
ในตางประเทศ มูลคาตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 714.12 ลานบาท และ 688.67 ลานบาท ตามลําดับ 
ตั้งอยูบนท่ีดินสัมปทานซ่ึงเม่ือครบกําหนดสัญญา กรรมสิทธ์ิจะตกเปนของผูใหเชา (ดูหมายเหตุขอ 30) 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 สินทรัพยราคาทุนในงบการเงินรวม จํานวน 3,075.70 ลานบาท และ 
2,338.60 ลานบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 1,665.32 ลานบาท และ 1,205.23 
ลานบาท ตามลําดับ ไดตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวท้ังจํานวนแตยังคงใชงานอยู 

16. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 2557 2556 
สินทรัพยที่ยังไมไดใชดําเนินงาน 273,010 279,116 40,793 42,164 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 193,472 292,889 807 2,688 
 466,482 572,005 41,600 44,852 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 สินทรัพยท่ียังไมไดใชดําเนินงานในงบการเงินรวมจํานวน 119.55 
ลานบาท และ 120.92 ลานบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการ 40.79 ลานบาท และ 42.16 
ลานบาท ตามลําดับ เปนท่ีดินเพ่ือใชในการขยายธุรกิจในอนาคต 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสินทรัพยท่ียังไมไดใชดําเนินงาน 13.20 ลานบาท 
เทากันท้ังสองป เปนอะไหลเคร่ืองจักรซ่ึงบริษัทยอยไดประมูลมาจากบริษัทท่ีไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งและ
ยังคงเหลือจากการจัดสรรเพื่อใชและจําหนาย ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาใชเปนอะไหลเคร่ืองจักร
ในการขยายธุรกิจในอนาคต 
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17. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 6,499,004 7,202,095 1,278,000 3,647,792 
เจาหนี้ทรัสตรีซีท 150,492 200,260 - - 
ต๋ัวแลกเงิน 1,393,777 1,990,096 1,393,777 1,990,096 

รวม 8,043,273 9,392,451 2,671,777 5,637,888 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินเปนการกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 
1 - 6 เดือน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 เงินกูยืมสวนหนึ่งจํานวน 1,765.00 ลานบาท และ 254.30 ลานบาท 
ตามลําดับ เปนเงินกูยืมของบริษัทยอยสามแหงและสองแหงตามลําดับจากธนาคารพาณิชยสามแหงและ
หนึ่งแหงตามลําดับในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ซ่ึงมีดอกเบ้ียในอัตรารัอยละ LIBOR+1.50 ถึงรอยละ 1.68 ตอป 
และรอยละ LIBOR+2.00 ตอป ตามลําดับ และสวนที่เหลือเปนการกูยืมในสกุลเงินบาท มีดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 1.63 - 3.58 ตอป และรอยละ 1.75 - 4.55 ตอป ตามลําดับ 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 เจาหนี้ทรัสตรีซีทในงบการเงินรวมเปนการกูยืมในสกุลเงินบาท 
มีดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 2.85 - 3.00 ตอป และรอยละ 1.89 - 3.66 ตอป ตามลําดับ  

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน มีท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง เคร่ืองจักร สิทธิการเชาที่ตั้งโรงงานคํ้าประกัน และบริษัท
และบริษัทยอยคํ้าประกันระหวางกันโดยใชหลักประกันดังกลาวรวมกับเงินกูยืมระยะยาว ตามหมายเหตุ
ขอ 20 

18. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - -  23,576  43,235 
เจาหนี้การคา - กิจการอื่น       

- เจาหนี้คาออย 752,972 530,691  223,109  183,112 
- เจาหนี้การคาอื่น 263,917 215,264  30,485  101,518 

เงินรับลวงหนาคาสินคา 98,892 70,299  62,709  21,608 
คาธรรมเนียมนําสงสํานักงานกองทุนออยและนํ้าตาลทรายคางจาย 101,198 70,345  24,518  21,770 
คารักษาเสถียรภาพคางจายสํานักงานกองทุนออยและนํ้าตาลทราย 62,868 56,224  27,458  21,276 
คาใชจายคางจายอื่น 374,345 210,886  171,671  92,282 
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย 389,912 734,603  107,198  249,349 
เจาหนี้อื่น 336,147 396,113  300,578  312,173 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 2,380,251 2,284,425  971,302  1,046,323 
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ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยสามแหงรับซ้ือออยสําหรับฤดูการผลิตป 2556/2557 โดยใช
ประกาศราคาออยข้ันตนของฤดูการผลิตป 2556/2557  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย   
ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2556 เทากับ 900.00 บาทตอตันออย ณ ระดับความหวานท่ี 
10 ซี.ซี.เอส. และกําหนดใหอัตราข้ึน/ลงของราคาออยตอ 1 หนวย ซี.ซี.เอส. เทากับ 57.00 บาทตอตันออย และ
จนถึงวันท่ีคณะกรรมการของบริษัทไดอนุมัติใหออกงบการเงินนี้ สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย    
ยังไมไดประกาศราคาออยข้ันสุดทายสําหรับฤดูการผลิตป 2556/2557 บริษัทและบริษัทยอยจึงบันทึก
เจาหนี้คาออย และคํานวณตนทุนขายและสินคาคงเหลือ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 จากการประมาณ
โดยผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยในราคา 1,147.30 - 1,158.19 บาทตอตันออย ณ ระดับความหวานเฉล่ียที่ 
11.64 - 12.68 ซี.ซี.เอส. 

19. หุนกูระยะยาว  
หุนกูระยะยาว ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 
หุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ 7,492,742 2,497,644 
หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (1,499,889) - 
สุทธิ 5,992,853 2,497,644 

บริษัทออกหุนกูสกุลเงินบาทชนิดระบุช่ือผูถือประเภทไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ มูลคาท่ีตราไว 
หนวยละ 1,000 บาท แกผูลงทุนในวงจํากัด ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

หนวย : พันบาท 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 

หุนกู 
ชุดท่ี 

ชื่อยอ อาย ุ ครบ 
กําหนด 

อัตรา 
ดอกเบ้ีย 
ตอป 

จํานวนหนวย 
ท่ีออก 

 มูลคารวม คาใชจาย 
ในการออก 

หุนกูรอตัดจาย 

สุทธิ  มูลคา 
ยุติธรรม 

1 KSL14DA 3 ป 16 ธ.ค. 57 4.05 1,500,000  1,500,000  111  1,499,889  1,503,137 
2 KSL15DA 3 ป 4 ธ.ค. 58 3.87 1,000,000  1,000,000  703  999,297  1,012,417 
3 KSL172A 3 ป 27 ก.พ. 60 3.84 1,000,000  1,000,000  992  999,008  1,015,818 
4 KSL174A 3 ป 30 เม.ย. 60 3.63 1,000,000  1,000,000  1,194  998,806  1,011,711 
5 KSL175A 3 ป 16 พ.ค. 60 3.60 1,000,000  1,000,000  1,172  998,828  1,008,299 
6 KSL198A 5 ป 5 ส.ค. 62 4.25 1,000,000  1,000,000  1,537  998,463  1,021,016 
7 KSL199A 5 ป 5 ส.ค. 62 4.07 1,000,000  1,000,000  1,549  998,451  1,014,096 

รวมหุนกูระยะยาว 7,500,000 7,500,000 7,258 7,492,742 7,586,494 
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หนวย : พันบาท 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 
หุนกู 
ชุดท่ี 

ชื่อยอ อาย ุ ครบ 
กําหนด 

อัตรา 
ดอกเบ้ีย 
ตอป 

จํานวนหนวย 
ท่ีออก 

 มูลคารวม คาใชจาย 
ในการออก 

หุนกูรอตัดจาย 

สุทธิ  มูลคา 
ยุติธรรม 

1 KSL14DA 3 ป 16 ธ.ค. 57 4.05 1,500,000  1,500,000  1,009  1,498,991  1,514,461 
2 KSL15DA 3 ป 4 ธ.ค. 58 3.87 1,000,000  1,000,000  1,347  998,653  1,006,963 

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

รายการเคล่ือนไหวของหุนกูระยะยาวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 
31 ตุลาคม มีดังตอไปนี้ 

หนวย : พันบาท 
 2557 2556 
ราคาตามบัญชีตนป 2,497,644  3,497,584 
ออกหุนกูระหวางป 4,992,611  998,089 
ไถถอนระหวางป - (2,000,000) 
ตัดจายคาใชจายในการออกหุนกู 2,487  1,971 
ราคาตามบัญชีปลายป 7,492,742  2,497,644 

ขอปฏิบัติอ่ืนท่ีสําคัญตามขอกําหนดในการออกหุนกู 

- บริษัทตองดํารงอัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน ตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 
31 ตุลาคมของทุกปไมเกินกวา 2 : 1 ตลอดอายุของหุนกู 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 อัตราสวนหนี้สินท่ีมีดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.48 : 1.00 
และ 1.39 : 1.00 ตามลําดับ 

- กรณีที่อันดับความนาเชื่อถือของหุนกูอยูต่ํากวาอันดับความนาเชื่อถือของบริษัท ณ ขณะนั้น 
บริษัทตองดําเนินการจัดหาทรัพยสินไปเปนหลักประกันใหกับผูถือหุนกูหรือดําเนินการใดๆ 
เพื่อแกไขอันดับความนาเช่ือถือของหุนกูใหอยูในอันดับเดียวกันหรือดีกวาอันดับความนาเช่ือถือ
ของบริษัท 
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20. เงินกูยืมระยะยาว  
เงินกูยืมระยะยาว ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ดังนี ้

     หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

เงินกูยืม - สกุลบาท 6,286,861  6,923,316  2,471,333  3,327,166 
เงินกูยืม - สกุลตางประเทศ 197,907  189,232  -  - 

รวม 6,484,768  7,112,548  2,471,333  3,327,166 
หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (2,207,754)  (1,613,853)  (705,833)  (735,833) 

เงินกูยืมระยะยาว 4,277,014  5,498,695  1,765,500  2,591,333 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูยืมระยะยาว สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม มีดังนี ้

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

ราคาตามบัญชีตนป 7,112,548 4,627,899 3,327,166 1,110,800 
กูเพิ่มระหวางป 2,487,398 3,967,000 - 2,572,000 
จายคืนเงินกูระหวางป (3,123,853) (1,492,962) (855,833) (355,634) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 8,675 10,611 - - 
ราคาตามบัญชีปลายป 6,484,768 7,112,548 2,471,333 3,327,166 

อัตราดอกเบ้ียของเงินกูยืมระยะยาว ณ วันท่ี 31 ตุลาคม มีรายละเอียดดังนี ้

     หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

เงินกูยืม - สกุลบาท 2.00 - 5.25  2.00 - 5.25  2.00 - 4.50  2.00 - 4.98 
เงินกูยืม - สกุลตางประเทศ 2.32 - 2.33  2.36 - 2.40  -  - 

ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาว 

     หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

ภายใน 1 ป 2,207,754  1,613,853  705,833  735,833 
มากกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 4,277,014  5,398,695  1,765,500  2,591,333 
มากกวา 5 ปขึ้นไป -  100,000  -  - 
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หนวย : พันบาท 

 วงเงิน ยอดคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย การชําระ การชําระ เร่ิมชําระ ครบกําหนดชําระ 
  ณ วันที ่31 ตุลาคม รอยละ คืนเงินตน คืนดอกเบีย้   
  2557  2556      

เฉพาะบริษัท         
1. 1,000 ลานบาท 600,000 800,000 AMLR-อัตราคงท่ี ทุก 6 เดอืน รายเดือน มกราคม 2556 กรกฎาคม 2561 
2. 2,500 ลานบาท 1,850,000 2,350,000 AMLR-อัตราคงท่ี ทุก 6 เดอืน รายเดือน พฤษภาคม 2556 มีนาคม 2562 
3. 2,150 ลานบาท * - 150,000 AMLR-อัตราคงท่ี ทุก 6 เดอืน รายเดือน มีนาคม 2555 พฤษภาคม 2557 
4. 11.30 ลานบาท 6,000 8,000 อัตราคงท่ี รายป รายเดือน มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2560 
5. 23 ลานบาท 15,333 19,166 อัตราคงท่ี รายป รายป มิถุนายน 2556 มิถุนายน 2562 

 รวม 2,471,333 3,327,166      
บริษัทยอย        

6. 2,150 ลานบาท * - 1,000,000 AMLR-อัตราคงท่ี ทุก 6 เดอืน รายเดือน มีนาคม 2555 พฤษภาคม 2557 
7. 800 ลานบาท 600,000 600,000 AMLR-อัตราคงท่ี ทุก 6 เดอืน รายเดือน กุมภาพนัธ 2557 กุมภาพนัธ 2562 
8. 2,000 ลานบาท  700,000 1,100,000 AMLR-อัตราคงท่ี ทุก 6 เดอืน รายเดือน ธันวาคม 2554 มิถุนายน 2559 
9. 1,000 ลานบาท  800,000 - AMLR-อัตราคงท่ี ทุก 6 เดอืน รายเดือน มีนาคม 2555 มิถุนายน 2561 

10. 1,000 ลานบาท  400,000 525,000 AMLR-อัตราคงท่ี ทุก 6 เดอืน รายเดือน ธันวาคม 2556 กันยายน 2559 
11. 1,000 ลานบาท  852,000 - AMLR-อัตราคงท่ี ทุก 6 เดอืน รายเดือน สิงหาคม 2557 กุมภาพนัธ 2562 
12. 175 ลานบาท 80,000 127,500 AMLR-อัตราคงท่ี ทุก 6 เดอืน รายเดือน ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2559 
13. 200 ลานบาท 79,800 - AMLR-อัตราคงท่ี ทุก 6 เดอืน รายเดือน ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2562 
14. 50 ลานบาท  30,910 40,870 AMLR-อัตราคงท่ี รายเดือน รายเดือน พฤศจิกายน 2555 พฤศจิกายน 2560 
15. 550 ลานบาท  255,598  - AMLR-อัตราคงท่ี ทุก 3 เดอืน รายเดือน ธันวาคม 2557 มีนาคม 2563 
16. 800 ลานบาท  -  180,000 AMLR-อัตราคงท่ี ทุก 6 เดอืน รายเดือน เมษายน 2553 เมษายน 2558 
17. 5 ลานดอลลารสหรัฐ  14,631 13,990 LIBOR+2 ทุก 6 เดอืน ทุก 3 เดอืน มีนาคม 2554 มีนาคม 2559 
18. 5 ลานดอลลารสหรัฐ  14,631 13,990 LIBOR+2 ทุก 6 เดอืน ทุก 3 เดอืน มีนาคม 2554 มีนาคม 2559 
19. 30 ลานดอลลารสหรัฐ  168,645 161,252 LIBOR+2 ทุก 6 เดอืน ทุก 3 เดอืน มิถุนายน 2554 มีนาคม 2559 
20. 33.90 ลานบาท 17,220 22,780 อัตราคงท่ี รายป รายป มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2560 

 รวม 4,013,435 3,785,382      
 รวมท้ังหมด 6,484,768 7,112,548     

* วงเงินกู 2,150 ลานบาท เปนวงเงนิกูท่ีใชรวมกันระหวางบริษัทและบริษัทยอย 
** AMLR คือ อัตราดอกเบี้ย MLR เฉล่ียของสถาบันการเงินขนาดใหญ 4 แหง 

เงินกูยืมสวนใหญตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 
คํ้าประกันโดยบริษัทและบริษัทยอย โดยบริษัทยอยไดทําประกันภัยส่ิงปลูกสราง และเคร่ืองจักรบางสวน 
โดยยกประโยชนใหธนาคารผูใหกู วงเงินท่ี 12 ถึง 15 บริษัทยอยไดนําท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางซ่ึงรวมท่ีอยู
ในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนหลักประกัน วงเงินท่ี 17 ถึง 19 มีการนําใบหุนของบริษัทยอยท่ีถือโดย
ผูถือหุนของบริษัทยอยรวมคํ้าประกัน วงเงินที่ 4, 5 และ 20 เปนเงินกูยืมเพื่อซื้ออุปกรณในการเกษตร 
มีกรรมการบริหารของบริษัทคํ้าประกัน และเช็คคํ้าประกัน 

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เชน การดํารงอัตราสวน
หนี้สินท่ีมีดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน การดํารงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย การดํารงอัตราสวน
ความสามารถในการชําระหนี้ ขอจํากัดในการกอหนี้ระยะยาวเพิ่มเติม การเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
ขอจํากัดในการจายเงินปนผลของบริษัทยอย เปนตน 
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21. คาใชจาย (รายได) ภาษีเงนิได สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี 
21.1 คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 

ภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน     
คาใชจายภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน 188,297 144,137  545 7,195 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
กับผลตางช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึน (79,077) (12,232)  (18,187)  (11,833) 
รวม 109,220 131,905  (17,642)  (4,638) 

การกระทบยอดภาษีเงินไดและกําไรทางบัญชีคูณดวยอัตราภาษีเงินได สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 
มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

กําไรกอนคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได        

- สวนที่ไดรับการสงเสริม - ยกเวนภาษีเงินได 1,224,383  1,341,696 -  - 

- สวนที่ไมไดรับการสงเสริม 670,235  450,534 1,171,974  1,133,971 

รวมกําไรกอนคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 1,894,618  1,792,230 1,171,974  1,133,971 

อัตราภาษีตามกฎหมาย (รอยละ)  20  23 และ 20  20  23 

คาใชจายภาษีเงินได      

- สวนที่ไมไดรับการสงเสริม 134,047  126,609 234,395  260,813 

รวมภาษีเงินได 134,047  126,609 234,395  260,813 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับคาใชจายที่ไมสามารถหักเปนคาใชจายในทางภาษี

และรายไดที่ไดรับการยกเวนทางภาษี 46,551 

 

19,925 (233,850) 

 

(253,618) 

 180,598  146,534 545  7,195 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดปกอน 7,699  (2,397) -  - 

รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (79,077)  (12,232) (18,187)  (11,833) 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 109,220  131,905 (17,642)  (4,638) 
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ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรา
และยกเวนรัษฎากร ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2555 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลให
ลดลงจากรอยละ 23 เปนรอยละ 20 ของกําไรสุทธิเปนเวลาสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมาท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวันท่ี 1 มกราคม 2555 แตไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 ไดแสดงตามอัตรา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงตามพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 555 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2555 

21.2 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ     
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,257 354 - - 
ขาดทุนสะสมยกไป 76 - - - 
คาเส่ือมราคา (228) - - - 
คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคา 14,915 - - - 
ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย (10,707) - - - 
อื่น ๆ 436 - - - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 5,749  354  -  - 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 
มีดังนี้ 

2557 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 

1 พฤศจิกายน  
2556 

 รายการท่ีรับรู 
ในกําไร 
ขาดทุน 

รายการท่ีรับรู 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
รายการท่ีรับรู 
ในสวนของ 

ผูถือหุนโดยตรง 

 ณ วันท่ี 
31 ตุลาคม 

2557 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ          
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 354  499  404 - 1,257 
ขาดทุนสะสมยกไป -  76  - - 76 
คาเส่ือมราคา -  (228)  - - (228) 
คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคา -  14,915  - - 14,915 
ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย -  -  (10,707) - (10,707) 
อื่น ๆ -  436  - - 436 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 354  15,698  (10,303) -  5,749 
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2556 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 

1 พฤศจิกายน  
2555 

 รายการท่ีรับรู 
ในกําไร 
ขาดทุน 

รายการท่ีรับรู 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
รายการท่ีรับรู 
ในสวนของ 

ผูถือหุนโดยตรง 

 ณ วันท่ี 
31 ตุลาคม 

2556 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ          
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 405  (51)  -  - 354 
ขาดทุนสะสมยกไป 994  (994)  -  - - 
คาเส่ือมราคา (152)  152  -  - - 
ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย (694)  -  694  - - 
อื่น ๆ 7  (7)  -  - - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 560  (900)  694  -  354 

สินทรัพยภาษีเงินไดท่ียังไมไดรับรู ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 2557  2556 
รายการดังตอไปน้ีไมไดรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี    

ผลแตกตางช่ัวคราว (15,877)  4,460 
ขาดทุนสะสม 89,212  41,769 
 73,335  46,229 

ขาดทุนสะสมจํานวนเงิน 89.21 ลานบาท เปนขาดทุนทางภาษีที่จะสิ้นอายุในป 2560 จํานวน 
61.09 ลานบาท และท่ีจะส้ินอายุในป 2562 จํานวน 28.12 ลานบาท 
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21.3 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ        
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (21,895) (30,933) (5,180) (4,982) 
คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคา (13,128) (6,292) -  - 
คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,180) (1,609) (1,177) (1,177) 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (44,838) (35,559) (18,730) (14,692) 
ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย 436,787 441,705 129,370 131,887 
ขาดทุนสะสมยกไป (62,888)  (4,147)  (19,237)  - 
คาเส่ือมราคา 87,925  95,548  (13,276)  (14,991) 
อื่น ๆ (8,358)  (10,975)  (1,593)  (1,774) 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 372,425  447,738  70,177  94,271 

รายการเคล่ือนไหวของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 
มีดังนี้ 

2557 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 

1 พฤศจิกายน  
2556 

 รายการท่ีรับรู 
ในกําไร 
ขาดทุน 

รายการท่ีรับรู 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
ณ วันท่ี 

31 ตุลาคม 
2557 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ        
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (30,933)  9,076  (38)  (21,895) 
คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคา (6,292)  (6,836)  -  (13,128) 
คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,609)  429  -  (1,180) 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (35,559)  556  (9,835)  (44,838) 
ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย 441,705  -  (4,918)  436,787 
ขาดทุนสะสมยกไป (4,147)  (58,410)  (331)  (62,888) 
คาเส่ือมราคา 95,548  (10,955)  3,332  87,925 
อื่น ๆ (10,975) 2,761 (144) (8,358) 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 447,738  (63,379)  (11,934)  372,425 
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2556 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 

1 พฤศจิกายน  
2555 

 รายการท่ีรับรู 
ในกําไร 
ขาดทุน 

รายการท่ีรับรู 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
ณ วันท่ี 

31 ตุลาคม 
2556 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ        
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (20,841)  (10,092)  -  (30,933) 
คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคา (5,656)  (636)  -  (6,292) 
คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,609)  -  -  (1,609) 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (34,278)  (1,281)  -  (35,559) 
ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย 416,269  -  25,436  441,705 
ขาดทุนสะสมยกไป (3,059)  (1,471)  383  (4,147) 
คาเส่ือมราคา 96,944  (1,396)  -  95,548 
อื่น ๆ (12,719) 1,744 - (10,975) 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 435,051  (13,132)  25,819  447,738 

2557 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี 

1 พฤศจิกายน  
2556 

 รายการท่ีรับรู 
ในกําไร 
ขาดทุน 

รายการท่ีรับรู 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
ณ วันท่ี 

31 ตุลาคม 
2557 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ        

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (4,982)  (198)  -  (5,180) 
คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,177)  -  -  (1,177) 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (14,692)  (648)  (3,390)  (18,730) 
ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย         131,887 - (2,517) 129,370 
ขาดทุนสะสมยกไป - (19,237) -  (19,237) 
คาเส่ือมราคา (14,990) 1,714 - (13,276) 
อื่น ๆ (1,775) 182 - (1,593) 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 94,271  (18,187)  (5,907)  70,177 
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2556 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี 

1 พฤศจิกายน  
2555 

 รายการท่ีรับรู 
ในกําไร 
ขาดทุน 

รายการท่ีรับรู 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
ณ วันท่ี 

31 ตุลาคม 

2556 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ        
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,389)  (1,593)  -  (4,982) 

คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,177)  -  -  (1,177) 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (13,935)  (757)  -  (14,692) 

ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย 105,876 - 26,011         131,887 

คาเส่ือมราคา 472 (15,462) - (14,990) 

อื่น ๆ (7,754) 5,979 - (1,775) 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี- สุทธิ 80,093  (11,833)  26,011  94,271 

22. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
บริษัทและบริษัทยอยมีโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและ
ตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ซ่ึงจัดเปนโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว              
ท่ีไมไดจัดใหมีกองทุน 

จํานวนท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ตุลาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556 2557  2556 
ตนทุนบริการปจจุบัน 4,091  5,191  1,365 2,582 
ตนทุนดอกเบ้ีย 3,100  6,474  1,259 2,989 

รวม 7,191  11,665  2,624 5,571 
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การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556 2557  2556 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานยกมา  179,828  175,548 73,459  69,674 
ตนทุนบริการปจจุบัน 4,091  5,191 1,365  2,582 
ตนทุนดอกเบ้ีย 3,100  6,474 1,259  2,989 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยของภาระผูกพัน 53,598 

 
- 19,676 

 
- 

ผลประโยชนที่จายระหวางป (12,517)  (7,385) (2,110)  (1,786) 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานยกไป 228,100  179,828 93,649  73,459 

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีสําคัญท่ีใชในการประมาณการภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม มีดังตอไปนี้ 

 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 รอยละ รอยละ 

อัตราคิดลด 3.49 - 4.23 4.07 - 4.08  
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 6.00 6.00  
อัตราสวนของพนักงานที่เลือกลาออกกอนเกษียณอายุ  

(ขึ้นอยูกับชวงอายุของพนักงาน) 
  

- พนักงานรายเดือน 9.00 - 100.00 9.00 - 100.00  
- พนักงานรายวัน 4.00 - 60.00 16.00 - 60.00  

   
 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 รอยละ รอยละ 

อัตราคิดลด 3.49 - 4.44 4.07 - 4.12  
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5.00 - 6.00 6.00  
อัตราสวนของพนักงานที่เลือกลาออกกอนเกษียณอายุ  

(ขึ้นอยูกับชวงอายุของพนักงาน) 
  

- พนักงานรายเดือน 2.00 - 46.00 8.00 - 24.00  
- พนักงานรายวัน 8.00 - 81.00 19.00 - 67.00  
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23. ทุนเรือนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ 

23.1 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 บริษัทไดออกหุนสามัญใหมจํานวน 128.88 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 
บาท เปนจํานวนรวม 128.88 ลานบาท เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพซึ่งแปลงเปนหุนสามัญ
ในราคาแปลงสภาพ 10 บาทตอ 1 หุนสามัญ 

ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2556 ซ่ึงเปนวันสุดทายของการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิมีใบสําคัญ             
แสดงสิทธิท่ียังไมมีการใชสิทธิคงเหลือจํานวน 352,510 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือดังกลาว
จึงส้ินสภาพลงทันที 

รายการเคล่ือนไหวของหุนสามัญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 มีดังนี้ 

 มูลคา 
หุนละ 

 2556 
  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
 บาท  ลานหุน  ลานบาท 
ทุนที่ออกและชําระแลว    
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 1  1,575.77  1,575.77 
ออกหุนสามัญในระหวางป 1  128.88  128.88 
   1,704.65  1,704.65 
หัก  หุนทุนซื้อคืน 12.702  (34.10)  (433.15) 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 1  1,670.55  1,271.50 

23.2 หุนทุนซ้ือคืนและสํารองสําหรับหุนทุนซ้ือคืน 
เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2556 มีมติอนุมัติโครงการซ้ือคืนหุน
สามัญจํานวน 78,788,404 หุน (หรือคิดเปนรอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลวท้ังหมด) 
โดยเปนการซ้ือคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในราคาไมเกินราคาปดถัวเฉลี่ย 5 วันทําการ
กอนการซ้ือหุนบวกดวยรอยละ 15 ของราคาปดถัวเฉล่ียนั้น วงเงินในการซ้ือหุนคืนไมเกิน 1,000 ลานบาท 
โดยมีกําหนดระยะเวลาในการซ้ือหุนคืนตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 สวนระยะเวลา
ในการจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนจะพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัท ภายหลัง 6 เดือนนับจากวันท่ี               
ซ้ือหุนคืนเสร็จส้ินแตไมเกิน 3 ป และกําหนดราคาจําหนายไมต่ํากวารอยละ 85 ของราคาปดเฉล่ีย            
5 วันทําการซ้ือขายกอนการขายหุนทุนซ้ือคืน  

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีหุนทุนซ้ือคืนในบัญชีจํานวน 34.10 ลานหุน มีตนทุนเฉลี่ย
หุนละ 12.702 บาท เปนตนทุนรวม 433.15 ลานบาท หุนทุนซ้ือคืนจํานวน 34.10 ลานหุนนี้เม่ือคํานวณ
ตามมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท จะเปนรอยละ 2 ของทุนท่ีชําระแลว โดยบริษัทสามารถถือหุน
ทุนซ้ือคืนจํานวนดังกลาวไดไมเกิน 3 ปนับจากวันท่ีซ้ือคืนแลวเสร็จ 
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24. เงินปนผลจายและทุนสํารองตามกฎหมาย 
เงินปนผลจาย อนุมัตโิดย จํานวน เงินปนผล เงินปนผล วันที่จายเงินปนผล 

  หุน จายตอหุน จาย  
  พันลานหุน บาท ลานบาท  

     
-  จายปนผลจากการดาํเนนิงานของบรษิัท  
  ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555  
  ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังท่ี 1/2557 
เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2557 

1.67 0.35 584.69 26 มีนาคม 2557 
 

-  จายปนผลจากการดาํเนนิงานของบรษิัท  
  ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 
  ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังท่ี 1/2556 
เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556  

1.62 0.50 811.70 28 มีนาคม 2556 
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายดังกลาว                     
ไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 ทุนสํารองตามกฏหมายของบริษัทมีจํานวนเงินเทากับรอยละสิบของ
ทุนจดทะเบียนแลว 

25. คาตอบแทนผูบริหาร 
คาตอบแทนผูบริหารไดรวมคาตอบแทนกรรมการ ซ่ึงเปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัท
และบริษัทยอย ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือน และประโยชน 
ท่ีเกี่ยวของท่ีจายใหแกกรรมการบริหารของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 20.50 20.70 9.38 8.82 
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26. การจัดการสวนทุน 
วัตถุประสงคหลักของบริษัทและบริษัทยอยในการจัดการสวนทุนคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถ       
ในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง การดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม และการรักษาอัตราสวนหนี้สิน
ท่ีมีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนไมใหเกินขอกําหนดของสัญญากูยืมเงิน (ดูหมายเหตุขอ 17 และขอ 20) 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม อัตราสวนหนี้สินท่ีมีดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
  “ปรับปรุงใหม”  “ปรับปรุงใหม” 

หนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน 1.48 : 1.00 1.39 : 1.00 1.80 : 1.00 1.88 : 1.00 
หนี้สินตอสวนของผูถือหุน 1.71 : 1.00 1.63 : 1.00 1.96 : 1.00 2.07 : 1.00 

27. คาใชจายตามลักษณะ 
รายการคาใชจายตามลักษณะท่ีสําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม ไดแก 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
เงินเดอืน คาแรง และผลประโยชนอืน่ของพนกังาน 1,315,395  1,170,146  473,523  322,560 
คาเส่ือมราคา 1,127,167  920,651  312,949  231,061 
คาเชื้อเพลิง 232,857  353,586  362,039  208,896 
คาธรรมเนียมนําสงกองทุนออยและน้ําตาลทราย 991,773  1,033,098  408,706  424,393 
คาซอมแซมบํารุงรักษา 577,723  581,568  185,884  201,384 
คาใชจายในการขนสง 726,044  489,794  295,761  118,925 
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 11,512,860  11,867,108  4,323,806  3,268,716 
ซ้ือสินคาสําเร็จรูป 306,230  371,356  2,060,899  1,397,692 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต (950,410)  (450,360)  (151,780)  (379,272) 
ขาดทุนจากกากออยเสียหาย 3,210  24,355  -  - 
ขาดทุนจากมูลคาราคาทุนสินคาสูงกวามูลคาสุทธิที่จะไดรับ  
 (โอนกลับ) 93,664 

 
(16,037) 

 
338  (23,609) 

คาตอบแทนผูบริหาร 193,074  181,910  48,704  42,947 
ตนทุนทางการเงิน 834,339  671,946  494,639  372,148 
คาใชจายดําเนินงานอื่น 762,130  726,160  268,529  265,014 
รวม 17,726,056  17,925,281  9,083,997  6,450,855 
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28. กําไรตอหุน 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทดวยจํานวน       
หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางป กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ตุลาคม มีดังนี้ 

2557 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 กําไร 
สําหรับป 

 จํานวนหุน  กําไร 
ตอหุน 

 กําไร 
สําหรับป 

 จํานวนหุน  กําไร 
ตอหุน 

 พันบาท  พันหุน  บาท  พันบาท  พันหุน  บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน         
กําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญ 1,626,216  1,670,547  0.973  1,189,617  1,670,547  0.712 

2556 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 กําไร 
สําหรับป 

 จํานวนหุน  กําไร 
ตอหุน 

 กําไร 
สําหรับป 

 จํานวนหุน  กําไร 
ตอหุน 

 พันบาท  พันหุน  บาท  พันบาท  พันหุน  บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน         
กําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญ 1,676,078  1,660,017*  1.010  1,138,609  1,660,017*  0.686 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 จํานวนหุนท่ีนํามาคํานวณกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานเปนจํานวนหุนสามัญ
ท่ีไดมีการปรับปรุงดวยจํานวนหุนทุนซ้ือคืนจํานวน 34.10 ลานหุนแลว บริษัทไมมีหุนสามัญเทียบเทาอ่ืน
คงเหลือเพื่อนํามาคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 

* เปนจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักคํานวณตามสัดสวนของเวลาการออกหุนสามัญในระหวางงวด 
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29. การเสนอขอมูลเก่ียวกับสวนงานดําเนินงาน 
กลุมบริษัทไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสวนงานดําเนินงานตามมุมมองผูบริหาร โดยพิจารณาจากการบริหาร
การจัดการและโครงสรางการบริหารและการรายงานภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน  

กลุมบริษัทจําแนกสวนงานดําเนินงานตามธุรกิจหลักไดดังนี ้

กลุมธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล 
ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาลใหแกผูประกอบการในอุตสาหกรรม 
ผูประกอบการท่ีเปนผูผลิตผลิตภัณฑเพื่อการสงออก และบริษัทผูคาน้ําตาลตางประเทศ 

กลุมธุรกิจผลิตและจําหนายแอลกอฮอล 
ดําเนินธุรกจิผลิตและจําหนายแอลกอฮอลใหแกบริษัทน้ํามันท้ังในและตางประเทศ 

กลุมธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา 
ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท             
ในกลุมบริษัท 

กลุมธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย 
ดําเนินธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารสํานักงานและกิจการรีสอรทเพื่อการพักผอน สําหรับ              
เปนศูนยอบรมและสัมมนา 

กลุมธุรกิจผลิตแปงสาลี 
ดําเนินธุรกจิผลิตและจําหนายแปงสาลีใหแกผูประกอบการในอุตสาหกรรม 

กลุมบริษัทจําแนกสวนงานตามภูมิศาสตรออกเปนการประกอบการในประเทศ และตางประเทศ            
โดยตางประเทศ ประกอบดวย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 กลุมบริษัทมีรายไดจากลูกคาภายนอกรายหนึ่งจาก
ธุรกิจผลิตไฟฟาเปนจํานวนรวมประมาณ 1,140.84 ลานบาท และ 1,028.61 ลานบาท ตามลําดับ จาก
ยอดรายไดรวมของกลุมบริษัท 
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ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานดําเนนิงานของกลุมบริษัท แสดงไดดังนี ้
 งบกําไรขาดทุนรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 
หนวย : ลานบาท 

 ธุรกิจผลิตและจําหนาย 
น้ําตาลทรายและกากน้ําตาล 

ธุรกิจผลิตและ 
จําหนายแอลกอฮอล 

ธุรกิจผลิตและ 
จําหนายไฟฟา 

18ธุรกิจใหเชา 
19อสังหาริมทรัพย 

ธุรกิจ 
แปงสาลี 

ธุรกิจอื่นๆ รายการระหวางกัน รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
  “ปรับปรุงใหม”  “ปรับปรุงใหม”  “ปรับปรุงใหม”  “ปรับปรุงใหม”  “ปรับปรุงใหม”  “ปรับปรุงใหม”  “ปรับปรุงใหม”  “ปรับปรุงใหม” 

 ไทย ตางประเทศ ไทย ตางประเทศ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย  
รายไดจากลูกคาภายนอก 13,211 282 11,737 794 2,391 2,344 1,141 1,029 436 294 1,039 958 685 1,785 - - 19,185 18,941 
รายไดจากลูกคาภายใน 5,787 143 5,542 245 - - 1,353 1,123 65 72 17 20 1,324 458 (8,689) (7,460) - - 
รวม 18,998 425 17,279 1,039 2,391 2,344 2,494 2,152 501 366 1,056 978 2,009 2,243 (8,689) (7,460) 19,185 18,941 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 4,223 41 3,790 162 718 739 1,192 1,092 333 305 180 195 88 (95) (1,584) (1,432) 5,191 4,756 
คาใชจายในการขายและการบริหารและคาใชจายอื่น                 (2,452) (2,292) 
ตนทุนทางการเงิน (686) (74) (538) (81) (1) (5) (134) (87) (37) - (9) (14) (13) (59) 120 112 (834) (672) 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม                (11) - 
คาใชจายภาษีเงินได                (109) (132) 
กําไรสุทธิ                1,785 1,660 
บวก (หัก) (กําไร) ขาดทุน สําหรับป                  

ของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม                (159) 16 
กําไรสําหรับปสวนที่เปนของบริษัทใหญ                 1,626 1,676 

ดอกเบี้ยรับ 180 8 191 8 4 - - - - - - - 1 1 (120) (112) 73 88 

คาเสื่อมราคา 632 95 551 99 59 56 256 180 38 17 66 67 38 33 (11) (8) 1,173 995 

 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 

                  

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  3,120 50 2,029 35 179 171 207 194 51 16 160 162 136 241 (1,721) (1,582) 2,182 1,266 
สินคาคงเหลือ  2,534 287 2,004 128 353 297 128 56 - - 356 307 705 863 (15) (8) 4,348 3,647 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  14,039 3,233 13,071 3,102 939 890 6,852 6,506 864 751 731 404 961 1,012 (531) (598) 27,088 25,138 
สินทรัพยสวนกลาง 12,612 623 14,123 547 212 112 206 254 2,643 2,433 62 52 1,487 1,208 (11,329) (12,763) 6,516 5,966 
สินทรัพยรวม  32,305 4,193 31,227 3,812 1,683 1,470 7,393 7,010 3,558 3,200 1,309 925 3,289 3,324 (13,596) (14,951) 40,134 36,017 

                   
หนี้สินรวม 20,462 2,735 19,693 2,245 1,008 445 3,562 4,171 1,074 3 633 277 1,089 2,149 (5,262) (6,668) 25,301 22,315 
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30. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 นอกจากหนี้สินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินแลว บริษัทและ
บริษัทยอย ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ดังนี้ 
30.1 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินคาท่ียังไมไดสงมอบสําหรับงบการเงินรวม

จํานวน 3,516.85 ลานบาท และ 2,686.83 ลานบาท ตามลําดับ และสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 1,058.62 ลานบาท และ 847.45 ลานบาท ตามลําดับ 

30.2 บริษัทและบริษัทยอยสามแหง ไดออกเช็คลงวันท่ีลวงหนาแกชาวไรเพ่ือรับซ้ือออย โดยบริษัทและ
บริษัทยอยยังมิไดบันทึกภาระหนี้สินดังกลาว เนื่องจากเช็คยังไมถึงกําหนดชําระและยังไมไดรับออย 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ตามรายละเอียดดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557 2556 2557 2556 

สําหรับฤดูการผลิตป 2556/2557 - 831.67 - 132.15 
สําหรับฤดูการผลิตป 2557/2558 1,142.68 - 241.92 - 

30.3 บริษัทยอยแหงหนึ่ง ทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
จํานวน 2 สัญญา ดังนี้ 
- สัญญาลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2548 กฟผ. ตกลงซ้ือพลังงานไฟฟาจากบริษัทยอย ณ อําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแกน เปนระยะเวลา 21 ป นับต้ังแตเดือนแรกท่ีมีการขายไฟฟา (เดือนธันวาคม 2549) 
ในปริมาณ 20 เมกะวัตต ณ ระดับแรงดันไฟฟา 115 กิโลโวลต โดยในปท่ี 2 จนถึงปกอนปสุดทาย 
กฟผ. ตกลงท่ีจะซ้ือพลังงานไฟฟาในปริมาณไมนอยกวารอยละ 80 ของปริมาณพลังงานไฟฟา
ตามสัญญา 

- สัญญาลงวันท่ี 12 มกราคม 2553 กฟผ. ตกลงซ้ือปริมาณพลังงานไฟฟา 22 เมกะวัตต ณ ระดับ
แรงดัน 115 กิโลโวลต ณ อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตามราคาที่ตกลงรวมกันใน
สัญญา เปนระยะเวลา 5 ป ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2554 บริษัทยอยตองแจงเปนหนังสือตอ กฟผ. 
เปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน กอนครบกําหนดอายุสัญญาเพื่อตออายุสัญญาตอไปอีกคราวละ 5 ป 
บริษัทยอยไดยื่นหนังสือคํ้าประกันการเสนอขายไฟฟา เปนจํานวนเงิน  4.40 ลานบาท                                                    
ตอมาเม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2557 กฟผ. ไดตกลงซ้ือปริมาณพลังงานไฟฟาเพิ่มอีก 8 เมกะวัตต
รวมเปน 30 เมกะวัตต ณ ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต ตามราคาที่ตกลงรวมกันในสัญญา 
เร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ส้ินสุดวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561  
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30.4 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาจากกระทรวงพลังงาน เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 
2548 ในเขตพื้นที่ 43 หมู 10 ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน โดยมีกําหนดอายุ 21 ป 
อยางไรก็ตาม เม่ือพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีผลใชบังคับ บริษัทยอย
ดังกลาวไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟาจากคณะกรรมการกํากับกิจกรรมพลังงาน ซ่ึงมีอายุใบอนุญาต 
19 ป ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2571 โดยบริษัทยอยดังกลาวตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และเง่ือนไขประกอบใบอนุญาตผลิตไฟฟา  

30.5 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม มีภาระผูกพัน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
และวงเงินสินเช่ือ ดังนี้ 

หนวย : ลาน 
  งบการเงินรวม 
  ณ วันที ่31 ตุลาคม 2557 ณ วันที ่31 ตุลาคม 2556 
 สกุลเงิน ทั้งส้ิน ใชไป คงเหลือ ทั้งส้ิน ใชไป คงเหลือ 
ภาระผูกพัน        
สัญญาคํ้าประกันการชาํระหนี้ของบริษัทยอย    
 สําหรับคํ้าหนี้สินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
บาท - 7,140.55 - 

 
 - 

 
4,395.51 

 
- 

สัญญาคํ้าประกันการชาํระหนี้ของบริษัทยอย 
 สําหรับคํ้าหนี้สินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
ดอลลารสหรัฐ - 48.25 - 

 
  - 

 
12.98 

 
- 

        
หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน        
หนังสือคํ้าประกัน  (ไมระบุวงเงิน) บาท - 96.48 - - 86.87 - 
รับรองตั๋วเงิน บาท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 
เลตเตอรออฟเครดิตและเจาหนี้ทรัสตรีซีท บาท 2,281.51 222.97 2,058.54 1,453.56 153.67 1,299.89 
เลตเตอรออฟเครดิต ดอลลารสหรัฐ 23.35 3.02 20.33 17.11 1.02 16.09 
        
วงเงินสินเช่ือ        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน บาท 21,657.13 5,017.60 16,639.53 19,140.05 6,614.21 12,525.84 
เจาหนี้ทรัสตรีซีท บาท 150.49 150.49 - 168.44 168.44 - 
เงินกูยืมระยะส้ัน ดอลลารสหรัฐ 50.50 30.53 19.97 50.50 31.55 18.95 
วงเงินรวมกันในเงินกูยืมระยะส้ัน บาท 2,860.87 1,563.55 1,297.32 3,089.95 1,603.00 1,486.95 
วงเงินรวมกันในเงินกูยืมระยะส้ัน ดอลลารสหรัฐ 20.00 10.00 10.00 - - - 
เงินกูยืมระยะยาว บาท 6,701.46 6,286.86 414.60 6,923.32 6,923.32 - 
เงินกูยืมระยะยาว ดอลลารสหรัฐ 6.09 6.09 - 6.09 6.09 - 
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หนวย : ลาน 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที ่31 ตุลาคม 2557 ณ วันที ่31 ตุลาคม 2556 
 สกุลเงิน ทั้งส้ิน ใชไป คงเหลือ ทั้งส้ิน ใชไป คงเหลือ 
ภาระผูกพัน        
สัญญาคํ้าประกันการชําระหนี้ของบริษัทยอย  
  สําหรับคํ้าหนี้สินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
บาท - 3,788.55 - 

 
  - 

 
4,395.51 

 
- 

สัญญาคํ้าประกันการชําระหนี้ของบริษัทยอย  
  สําหรับคํ้าหนี้สินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
ดอลลารสหรัฐ - 31.63 - 

 
  - 

 
5.34 

 
- 

        
หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน        
หนังสือคํ้าประกัน (ไมระบุวงเงิน) บาท - 1.33 - - 1.33 - 
เลตเตอรออฟเครดิตและเจาหนี้ทรัสตรีซีท บาท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 
        
วงเงินสินเช่ือ        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน บาท 7,752.13 1,278.00 6,474.13 7,130.05 4,711.00 2,419.05 
เงินกูยืมระยะส้ัน ดอลลารสหรัฐ 10.50 - 10.50 30.50 30.00 0.50 
วงเงินรวมกันในเงินกูยืมระยะส้ัน บาท 2,860.87 1,563.55 1,297.32 3,089.95 1,603.00 1,486.95 
วงเงินรวมกันในเงินกูยืมระยะส้ัน ดอลลารสหรัฐ 20.00 10.00 10.00 - - - 
เงินกูยืมระยะยาว บาท 2,471.33 2,471.33 - 3,327.17 3,327.17 - 
วงเงินรวมกันในเงินกูยืมระยะยาว บาท - - - 1,000.00 1,000.00 - 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 
1.68 - 3.58 ตอป และรอยละ 1.75 - 4.55 ตอป ตามลําดับ 

สินเชื่อดังกลาวขางตนบางสวนคํ้าประกันโดยที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง เคร่ืองจักร สิทธิการเชาท่ีดิน 
ซ่ึงเปนท่ีตั้งโรงงานของบริษัทยอย และใบหุนของบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งท่ีถือโดยผูถือหุน 
ของบริษัทยอย บริษัทและบริษัทยอยคํ้าประกันระหวางกัน และการโอนสิทธิประกันภัยของส่ิงปลูกสราง
และเคร่ืองจักรแกผูใหกู และบางวงเงินหากมีการเบิกใช บริษัทและบริษัทยอยจะตองนําสินคาบางสวนเขา
รวมคํ้าประกันดวย ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทยอยไมมีการใชวงเงินดังกลาว 

นอกจากนี้ ภาระผูกพันรวมกันกับวงเงินกูระยะยาว บริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไข
ทางการเงินบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินท่ีมีดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน การดํารงสัดสวน
การถือหุนในบริษัทยอย การดํารงอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ ขอจํากัดในการกอหนี้
ระยะยาวเพ่ิมเติม การเพิ่มทุนจดทะเบียนและขอจํากัดในการจายเงินปนผลของบริษัทยอย เปนตน 
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30.6 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ภาระผูกพันตามสัญญาตางๆ มีดังนี้  
หนวย : ลาน 

  งบการเงินรวม 
  2557 2556 
 สกุลเงิน มูลคาตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ 

ตามสัญญา 
มูลคาตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ 

ตามสัญญา 
สัญญากอสรางและจางเหมา บาท 829.95 179.32 428.56 81.33 
 ดอลลารสหรัฐ 0.11 0.10 5.00 4.00 
สัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ บาท 664.16 156.40 1,476.69 364.07 
 ดอลลารสหรัฐ 33.77 18.89 29.43 10.43 
สัญญาเชา บาท 28.48 7.82 27.96 14.36 
สัญญาซื้อวัตถุดิบ บาท - - 121.93 34.58 

 ดอลลารสหรัฐ 2.74 2.74 7.63 7.63 

หนวย : ลาน 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2557 2556 
 สกุลเงิน มูลคาตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ 

ตามสัญญา 
มูลคาตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ 

ตามสัญญา 
สัญญากอสรางและจางเหมา บาท 666.72 118.19 278.49 47.79 
สัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ บาท 456.13 53.17 1,302.04 336.95 
สัญญาเชา บาท 25.18 6.44 27.96 14.36 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ภาระผูกพันตามสัญญาเชาท่ีจะตองจายในแตละป ดังตอไปนี้ 

หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม 
 2557  2556 
ภายใน 1 ป 3.55  7.00 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2.89  7.36 

รวม 6.44  14.36 
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30.7 สัญญาอ่ืนท่ีสําคัญ 
30.7.1 เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2549 บริษัท น้ําตาลสะหวันนะเขด จํากัด (บริษัทยอย) ไดทํา

สัญญาพัฒนาพื้นท่ีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับรัฐบาลของประเทศดังกลาว 
เพื่อใชเปนอาคารสํานักงานของบริษัทยอย อาคารโรงงาน ถนน และพื้นท่ีปลูกออย รวม 
10,000 เฮกตาร โดยมีกําหนดระยะเวลา 30 ป และสามารถตอสัญญาไดอีก 20 ป หากไดรับ
ความเห็นชอบจากคูสัญญา ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 บริษัทยอยไดใชพื้นท่ีแลว 
จํานวน 5,053.61 เฮกตาร โดยมีอัตราคาเชาจํานวน 6 ดอลลารสหรัฐตอเฮกตารตอป  

30.7.2 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
(บริษัทยอย) ไดเขารวมลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) กับรัฐบาลของราชอาณาจักร
กัมพูชา เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2549 เพื่อกอต้ังโรงงานนํ้าตาลพรอมท้ังไดรับสัมปทาน
พื้นท่ีเพาะปลูกออยในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา จํานวน 19,100 เฮกตาร อายุสัมปทาน 
90 ป โดยไมมีคาเชาใน 4 ปแรก และหลังจากนั้นคิดคาเชาในอัตรา 1 - 4 ดอลลารสหรัฐตอ
เฮกตารตอป ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 และ 2556 บริษัทยอยไดใชพื้นท่ีแลว จํานวน 10,481.76 
เฮกตาร  

30.7.3 บริษัทยอยในราชอาณาจักรกัมพูชาแหงหนึ่งทําสัญญาเชาที่ดินระยะยาว 2 ฉบับ กับบุคคล 
ภายนอก เพื่อสรางทาเรือและท่ีดินรอการพัฒนาในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2550 และวันท่ี 
1 มิถุนายน 2550 ตามลําดับ ระยะเวลา 90 ป เทากันท้ังสองสัญญา โดยบริษัทยอยไดจายเงิน
คาเชาลวงหนาไปแลวทั้งจํานวน 476,953 ดอลลารสหรัฐ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 
และ 2556 คงเหลือ คาเชาจายลวงหนาจํานวน 0.44 ลานดอลลารสหรัฐ และจํานวน 
0.45 ลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 
นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
บริษัทและบริษัทยอยมีความเส่ียงอันเกี่ยวเน่ืองกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  อัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศในตลาด อัตราการเปล่ียนแปลงของราคาสินคาท่ีเกี่ยวเนื่อง และจากการท่ีคูสัญญา          
ไมปฏิบัติตามสัญญา ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยพิจารณาใชเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกัน
ความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงิน
เพื่อการเก็งกําไรหรือเพ่ือการคา 
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26ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
บริษัทและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาด
ในอนาคต ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย  อยางไรก็ตาม 
กลุมบริษัทบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียโดยใชวิธีการตางๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกูยืมท่ีเปนอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีและลอยตัวใหเหมาะสม และสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ ของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 
ซ่ึงมีรายละเอียดสวนใหญ ดังนี้  

2557 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย  รวม 

  ภายใน  มากกวา   มากกวา  ปรับขึ้นลง   
 1 ป  1 ถึง 5 ป  5 ป  ตามราคาตลาด   
สินทรัพยทางการเงิน      

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย -  -  368  210,615  210,983 
เงินฝากประจํา 10,023  -  -  -  10,023 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลอื่น 120,000  -  -  -  120,000 
ลูกหนี้เงินยืมสงเสริมปลูกออย 223,357  427,413  17,165  2,548  670,482 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกชาวไรและบุคคลอื่น 830,332  -  -  58,355  888,687 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น -  18,836  -  -  18,836 
รวม 1,183,712  446,249  17,533  271,518  1,919,011 

หน้ีสินทางการเงิน       
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 6,051,853  -  -  597,642  6,649,496 
เงินกูยืมระยะส้ันอื่น 1,393,777  -  -  -  1,393,777 
หุนกูระยะยาว 1,499,889  5,992,853  -  -  7,492,742 
เงินกูยืมระยะยาว 911,393  2,177,160  -  3,396,215  6,484,768 
หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว 3,555  8,003  -  -  11,558 
รวม 9,860,467  8,178,016  -  3,993,857  22,032,341 
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2556 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย  รวม 

  ภายใน  มากกวา   มากกวา  ปรับขึ้นลง   
 1 ป  1 ถึง 5 ป  5 ป  ตามราคาตลาด   
สินทรัพยทางการเงิน      

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย -  -  -  142,056  142,056 
เงินฝากธนาคารแบบประจํา 13,022  -  -  -  13,022 
ลูกหนี้เงินยืมสงเสริมปลูกออย 189,144  414,148  33,117  2,118  638,527 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกชาวไรและบุคคลอื่น 780,097  1,011  -  46,326  827,434 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 500  20,201  -  -  20,701 
รวม 982,763  435,360  33,117  190,500  1,641,740 

หน้ีสินทางการเงิน       
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 6,951,145  -  -  451,210  7,402,355 
เงินกูยืมระยะส้ันอื่น 1,990,096  -  -  -  1,990,096 
หุนกูระยะยาว -  2,497,644  -  -  2,497,644 
เงินกูยืมระยะยาว 941,393  3,008,553  -  3,162,601  7,112,547 
หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว 1,696  6,575  -  -  8,271 
รวม 9,884,330  5,512,772  -  3,613,811  19,010,913 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนของบริษัทและบริษัทยอย สวนใหญเกี่ยวของกับการขายสินคา และการนําเขา
เคร่ืองจักร เนื่องจากรายการทางธุรกิจเปนสกุลเงินตราตางประเทศ โดย ณ วันท่ี 31 ตุลาคม บริษัทและบริษัทยอย
มีสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีมีสาระสําคัญซึ่งไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียนดังนี้ 

หนวย : ลาน 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557 2556 2557 2556 
สกุลเงิน สินทรัพย หน้ีสิน สินทรัพย หน้ีสิน สินทรัพย หน้ีสิน สินทรัพย หน้ีสิน 
ดอลลารสหรัฐ 38.75 755.54 3.07 50.30 19.69 - 0.02 0.74 
เยน - 6.51 - 2.52 - - - - 
เรียล 677.74 178.82 698.55 163.14 - - - - 
กีบ 181.58 - - 572.67 - - - - 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชย 
เพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนในการรับและจายชําระหนี้สินในสกุลเงินตราตางประเทศ 
ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยยังไมไดบันทึกหนี้สินทางการเงินดังกลาวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  



- 64 -  

 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ีเปดสถานะไวมีวันครบกําหนด ไมเกิน 12 เดือน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

หนวย : ลาน 
 จํานวนเงินท่ีทําสัญญา  จํานวนเงินท่ีไดตามสัญญา 

สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557 2556 2557 2556  2557 2556 2557 2556 

ดอลลารสหรัฐ 68.05 49.29 - - บาท 2,246.26 1,517.99 - - 

มูลคายุติธรรมสุทธิของอนุพันธทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ตุลาคม มีดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557 2556 2557 2556 
มูลคายุติธรรมสุทธติามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (1.88) 25.50 - - 

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน้ําตาลทรายและราคาออย 

อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในประเทศไทยเปนระบบแบงปนผลประโยชนระหวางเกษตรกร
ชาวไรออยและโรงงานนํ้าตาล ราคาขายนํ้าตาลโควตา ข. และอัตราแลกเปล่ียนท่ีบริษัท ออยและน้ําตาลไทย 
จํากัด (อนท.) ขายไดจริงมีผลอยางมากตอการคํานวณราคาออย ซ่ึงเปนตนทุนหลักของการผลิตน้ําตาลทราย 
ดังนั้น เพื่อเปนการบริหารความเส่ียงจากความผันผวนของกําไรข้ันตน บริษัทจึงมีกระบวนการปองกันความเส่ียง 
โดยจัดทําสัญญาซ้ือ-ขาย Commodity Swap อายุสัญญาไมเกิน 2 ป ซ่ึงเม่ือมีการปดสถานะของสัญญาหรือ       
เม่ือสัญญาส้ินสุดลงตามอายุ บริษัทจะรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุน  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม บริษัทและบริษัทยอยมีการรับรูรายการในงบการเงิน ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557 2556 2557 2556 
กําไรจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ 57.06 245.88 36.74 87.02 

มูลคายุติธรรมสุทธิของอนุพันธทางการเงินคงเหลือท่ีเปดสถานะไว ณ วันท่ี 31 ตุลาคม ของบริษัทและบริษัทยอย 
มีดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
 สกุลเงิน งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2557 2556 

มูลคายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซ้ือ-ขาย Commodity Swap ดอลลารสหรัฐ 2.63 (0.10) 
 บาท 5.31 - 
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มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียนสินคาเกษตร (Commodity Swap) คํานวณโดยใชราคาน้ําตาลทรายดิบ
และนํ้าตาลทรายขาวจาก The Exchange and Bloomberg ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินเสมือนวาบริษัท
และบริษัทยอยไดปดสถานะของสัญญาเหลานั้น ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
บริษัทและบริษัทยอย มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ลูกหนี้ชาวไร เงินใหกูยืมชาวไร 
เงินใหกูยืมแกบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน และลูกหนี้อ่ืน อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทและบริษัทยอย                       
มีลูกหนี้หลายรายและมีนโยบายการใหสินเชื่อที่ระมัดระวังรวมท้ังมีการพิจารณาตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญ
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยไดดําเนินการใหชาวไรนําท่ีดินหรือสินทรัพยอ่ืนมาเปน
หลักทรัพยคํ้าประกันหรือคํ้าประกันดวยบุคคล จึงเช่ือวาบริษัทและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากการท่ี
ลูกหนี้จะไมชําระหนี้อยูในระดับตํ่า 

32. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทและบริษัทยอย 12 แหง และพนักงานของบริษัทดังกลาวไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุมบริษัทและพนักงานจะจายสมทบเขา
กองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนกรุงศรี จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด และจะจายใหแกพนักงาน                         
เม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของกลุมบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 
และ 2556 บริษัทและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวน 13.22 ลานบาท และ 11.26 ลานบาท 
ตามลําดับ ในงบการเงินรวม และบริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวน 5.22 ลานบาท และ 3.74 ลานบาท 
ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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33.  สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 
บริษัทยอยในประเทศสามแหงไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจํานวน 8 ฉบับ จากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน โดยไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน 
ท่ีไดรับรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับกําไรสําหรับปท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับ
การสงเสริม โดยทุกฉบับมีกําหนด 8 ปนับตั้งแตวันที่เริ่มมีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

บัตรสงเสริม 
เลขที่ 

มาตราที่ไดรับสิทธิประโยชน ลงวันที ่ ประเภทกิจการที่สงเสริม วันที่เร่ิมมีรายได วันหมดอาย ุ

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

2 พ.ย. 2547  - การผลิตแอลกอฮอลหรือเชื้อเพลิงจากผลผลิต
การเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย 

8 ม.ค. 2549 7 ม.ค. 2557 

   - การผลิตปุยชีวภาพหรือปุยอินทรีย 30 มี.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  - การผลิตแอลกอฮอลหรือเชื้อเพลิงจากผลผลิต

การเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย 
ยังไมมีรายได 

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

และ 36(2) 
30 ม.ค. 2552  - การผลิตแอลกอฮอลหรือเชื้อเพลิงจากผลผลิต

การเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย 
6 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2562 

   - การผลิตปุยชีวภาพหรือปุยอินทรีย 30 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2562 
   - การผลิตแกสชีวภาพ 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 

 
- การผลิตแกสชีวภาพ 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 
 

- การผลิตไฟฟาและไอน้ํา 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 มิ.ย. 2552 - การผลิตไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่ออุตสาหกรรม 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 - การผลิตไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่ออุตสาหกรรม 21 ม.ค. 2557 20 ม.ค. 2565 

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

25 ส.ค. 2552 - การผลิตน้ํ ามันพืชบริสุทธ์ิ  และ/หรือน้ํามันพืช 
ก่ึงบริสุทธ์ิ 

5 มิ.ย. 2553 4 มิ.ย. 2561 

นอกจากนี้ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1063(2)/2552, 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษัทยอยไดสิทธิ
ในการลดหยอนภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ มีกําหนดเวลา 5 ปนับจากวันท่ีการไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดหมดอายุ และตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1657(2)/2552 บริษัทยอยไดรับสิทธิ์ยกเวน
อากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ไดรับอนุมัติ และผูถือหุนจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผล
จากกิจการท่ีไดรับสงเสริมตลอดระยะเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินได 
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บริษัทยอยในตางประเทศสามแหง ไดรับใบอนุญาตลงทุนตางประเทศและสิทธิประโยชนทางภาษีจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ใบอนุญาตลําดับท่ี 1) และราชอาณาจักรกัมพูชา 
(ใบอนุญาตลําดับท่ี 2 ถึง 4) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้   
1) ใบอนุญาตลงทุนตางประเทศ เลขท่ี 017-06/คลท ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยไดรับยกเวนภาษีเงินได

เปนเวลา 5 ปนับจากวันท่ีมีรายไดจากการขายน้ําตาลทราย จากน้ันตองเสียภาษีเงินไดในอัตรา                  
รอยละ 20 เร่ิมมีรายไดวันท่ี 21 กรกฎาคม 2553 และหมดอายุวันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 

2) ใบอนุญาตลงทุนตางประเทศ เลขท่ี 4420/06 ก.ว.ก. ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2549 ออกใหโดยหนวยงาน 
Council for the Development of Cambodia บริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยไดรับยกเวน
ภาษีในการนําเขาเคร่ืองจักรในการผลิตและวัสดุในการกอสราง 

3) ใบอนุญาตลงทุนตางประเทศ เลขท่ี 1641/09 ก.ว.ก. และ 1642/09 ก.ว.ก.  ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2552 
ออกใหโดยหนวยงาน Council for the Development of Cambodia บริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี 
โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดจํานวน 8 ป และ 9 ป ตามลําดับ ซ่ึงนับรวมท้ัง Priority Period นับจากเวลาที่
บริษัทยอยไดดําเนินกิจการ (ป 2549) 

4) ใบอนุญาตขอยกเวนภาษีของพืชเกษตร - อุตสาหกรรม (ออย) เลขท่ี 2299 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2555 
ออกใหโดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได รับสิทธิใหคิด
ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 0 สําหรับการขายออยท่ีใชในการผลิตน้ําตาลทรายเพ่ือสงออก ใบอนุญาตนี้มี
กําหนด 1 ป เร่ิมต้ังแตวันท่ี 29 กรกฎาคม 2553 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2554 โดยปจจุบันบริษัทยอย
อยูระหวางการรอรับใบอนุญาตตอจากวันท่ีครบกําหนดจนถึงปบัญชีปจจุบันที่ไดยื่นขอไปแลว 

34. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
34.1 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเพื่อดําเนินการลด

ทุนท่ีออกและชําระแลวจาก 1,704,646,884 บาท เปน 1,670,546,884 บาท โดยการตัดหุนท่ีซ้ือคืนของ
บริษัทจํานวน 34,100,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เปนมูลคารวม 34,100,000 บาท 

34.2  บริษัทและบริษัทยอยไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ท้ังในสวนของธุรกิจน้ําตาล
และธุรกิจไฟฟาสําหรับโครงการลงทุนท่ี อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จากกระทรวงอุตสาหกรรม
เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 และวันท่ี 2 กันยายน 2557 ตามลําดับ 

35. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 
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