
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงินรวม และเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 

งบกำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และเฉพาะกิจการ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม 

และเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดย

ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่

อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอ

ันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจา

กการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
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การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญ

ชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี 

ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเง

ินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเส

นองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และควา

มสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร 

รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแส

ดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท 

น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ณ 

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วิมลพร  บุณยัษเฐียร 

กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด



หมายเหตุ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม
2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,2 287.479.320      255.984.692      42.206.281        11.219.884        

เงินลงทุนชัว่คราว 6.839.374          22.680               - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 2.365.663.484   2.182.174.636   2.395.815.409   2.437.846.553   

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 7 1.096.635.110   1.234.193.233   1.784.395.560   2.838.686.559   

สินคา้คงเหลือ 8 4.108.923.188   4.348.341.274   2.192.591.140   1.722.952.795   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 237.438.060      217.335.370      46.749.922        37.298.913        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 8.102.978.536   8.238.051.885   6.461.758.312   7.048.004.704   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 38.657.944        25.663.649        73.800.000        73.800.000        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 6.180.727.996   6.156.310.816   

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 375.716.414      373.379.338      370.324.775      356.535.873      

เงินให้กูย้ืมระยะยาว 11 480.477.523      444.975.728      4.409.737.929   65.050.151        

ตน้ทุนการเพาะปลูกออ้ยรอตดับญัชี 12 517.926.022      542.706.897      24.811.146        41.479.615        

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 3.026.196.733   2.897.976.288   505.414.010      409.756.348      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 26.975.972.324 27.087.550.423 7.450.027.054   7.642.641.174   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 49.255.954        51.169.322        36.109.081        35.896.573        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 17.502.290        5.748.635          - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15 591.463.583      466.481.661      6.193.878          41.600.152        

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 32.073.168.787 31.895.651.941 19.057.145.869 14.823.070.702 

รวมสินทรัพย์ 40.176.147.323 40.133.703.826 25.518.904.181 21.871.075.406 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สินทรัพย์

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
ณ วันที่ ณ วันที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม
2557 2557

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 4.789.742.555   8.043.272.906   935.001.787      2.671.776.975   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 1.472.785.810   2.380.251.062   695.977.401      971.302.109      

ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 999.908.704      1.499.889.247   999.908.704      1.499.889.247   

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 1.693.253.330   2.207.754.420   705.833.330      705.833.330      

เงินกูย้ืมระยะสั้น 6.100.000          3.200.000          1.265.100.000   680.200.000      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 68.276.217        50.360.157        - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 125.849.038      137.527.667      22.642.763        4.619.512          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 9.155.915.654   14.322.255.459 4.624.463.985   6.533.621.173   

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หุ้นกูร้ะยะยาว 18 9.989.250.923   5.992.852.842   9.989.250.923   5.992.852.842   

เงินกูย้ืมระยะยาว 19 4.946.390.195   4.277.013.706   2.859.666.660   1.765.499.990   

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 263.829.665      372.424.821      6.381.175          70.176.984        

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 236.552.584      228.100.477      91.774.405        93.649.401        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 95.724.526        108.241.265      27.577.630        37.756.627        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 15.531.747.893 10.978.633.111 12.974.650.793 7.959.935.844   

รวมหนีสิ้น 24.687.663.547 25.300.888.570 17.599.114.778 14.493.557.017 

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

31 ตุลาคม
2558

ณ วันที่

2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ตุลาคม



หมายเหตุ
ณ วันที่ ณ วันที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม
2557 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 22,2

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั  4,009,312,522 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 2.004.656.261   2.004.656.261   

หุ้นสามญั  1,870,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1.870.000.000   1.870.000.000   

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 4,009,312,407 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

ช าระครบแลว้ 2.004.656.204   2.004.656.204   

หุ้นสามญั 1,704,646,884 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 
ช าระครบแลว้ 1.704.646.884   1.704.646.884   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2.946.439.199   2.946.439.199   2.946.439.199   2.946.439.199   

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 23 200.466.000      187.000.000      200.466.000      187.000.000      

ส ารองเพ่ือหุ้นทุนซ้ือคืน 22,1 - 433.153.677      - 433.153.677      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7.150.166.442   6.929.825.208   2.250.746.494   2.021.950.800   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1.107.633.335   1.044.121.924   517.481.506      517.481.506      

13.409.361.180 13.245.186.892 7.919.789.403   7.810.672.066   

หกั  หุ้นทุนซ้ือคืน (34,100,000 หุ้น) 22,1 - (433.153.677) - (433.153.677)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 13.409.361.180 12.812.033.215 7.919.789.403   7.377.518.389   

2.079.122.596   2.020.782.041   - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15.488.483.776 14.832.815.256 7.919.789.403   7.377.518.389   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 40.176.147.323 40.133.703.826 25.518.904.181 21.871.075.406 

-                     -                     -                     -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท
ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2558

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

2558

31 ตุลาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

2558

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

31 ตุลาคม

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วันที่ณ วันที่
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุ งบการเงินรวม
2558 2557 2558 2557

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ
รายไดจ้ากการขาย 18.377.537.467 18.728.150.518 8.196.284.839   8.561.253.949   

รายไดจ้ากการให้บริการ 488.301.336      456.692.603      173.982.938      106.837.662      

รวมรายได้ 18.865.838.803 19.184.843.121 8.370.267.777   8.668.091.611   

ตน้ทุนขายและการให้บริการ
ตน้ทุนขาย (14.581.843.077) (14.114.852.542) (7.451.612.033) (7.535.903.928)

ตน้ทุนการให้บริการ (254.675.219) (242.861.240) (68.437.964) (62.203.214)

รวมตน้ทุน (14.836.518.296) (14.357.713.782) (7.520.049.997) (7.598.107.142)

ก าไรขั้นตน้ 4.029.320.507   4.827.129.339   850.217.780 1.069.984.469

661.151.162      446.580.236      1.580.883.567   1.587.879.280   

ค่าใชจ่้ายในการขาย (1.752.041.960) (1.614.404.570) (689.158.910) (699.280.940)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (722.879.250) (692.773.059) (295.449.505) (243.264.956)

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 24 (197.196.948) (193.074.079) (52.506.029) (48.704.320)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (140.955.618) (33.751.732) (76.746.090) -             

ตน้ทุนทางการเงิน (848.766.480) (834.339.008) (559.106.232) (494.639.266)

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.579.296 (10.749.457) -             -             

ก าไรก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 1.042.210.709   1.894.617.670   758.134.581      1.171.974.267   

20 (92.699.408) (109.220.016) 62.063.907        17.642.495        

ก าไรสุทธิส าหรับปี  949.511.301      1.785.397.654   820.198.488      1.189.616.762   

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 815.387.647      1.626.216.499   820.198.488      1.189.616.762   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 134.123.654      159.181.155      -             -             

949.511.301      1.785.397.654   820.198.488      1.189.616.762   

ก าไรต่อหุ้น 27

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน บาท 0,203                 0,487                 0,205                 0,356                 

จ านวนหุ้นสามญัขั้นพ้ืนฐาน หุ้น 4.009.312.522   3.341.093.768   4.009.312.522   3.341.093.768   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

รายไดอ่ื้น 



2558 2557 2558 2557

ก าไรสุทธิส าหรับปี 949.511.301      1.785.397.654   820.198.488      1.189.616.762   

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น : 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 79.343.439        50.322.557        -               -               

ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 2.762                 709.152             -               -               

ขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ -               (20.392.375)       -               (10.064.453)       

ขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (13.839.140)       (42.925.637)       (6.927.609)         (15.741.008)       

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1.015.018.362   1.773.111.351   813.270.879      1.163.811.301   

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 868.327.830      1.613.030.694   813.270.879      1.163.811.301   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 146.690.532      160.080.657      -               -               

1.015.018.362   1.773.111.351   813.270.879      1.163.811.301   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ รวม

ส่วนเกนิ หุ้นทุน รวม ส่วนของ

มูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้ รวม ซื้อคืน ส่วนของ ผู้ถือหุ้น

สามัญ ส ารองเพื่อ จัดสรร องค์ประกอบอืน่ ผู้ถือหุ้น

หุ้นทุนซื้อคืน ของส่วนของ บริษทัใหญ่

ผู้ถือหุ้น

บริษทัย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2557 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 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   

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

- จ่ายเงินปันผล 23 -              -              -           -           (584.691.237) - - - - - - - (584.691.237) (70.751.315) (655.442.552)

- โอนก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ -              -              -           -           12.580.566       - - - - - - - 12.580.566         - 12.580.566          

- ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -              -              -           -           (41.197.086) - - - - - - - (41.197.086) (1.728.551) (42.925.637)

- ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -              -              -           -           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     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 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   

จากการแปลงค่า เงนิลงทุนเผื่อขาย สินทรัพย์ ภายใต้การ ถือหุ้นใน

งบการเงนิ ควบคุมเดยีวกนั

ควบคุม

ตามกฎหมาย อตัราแลกเปลีย่น จากการวดัมูลค่า จากการตีราคา ภายในกจิการ สัดส่วนการ

ทุนส ารอง ผลต่างของ ผลก าไร (ขาดทุน) ผลก าไร (ขาดทุน) การปรับโครงสร้าง การเปลีย่นแปลง

ทุนที่ออก ก าไรสะสม องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มี

และช าระแล้ว จัดสรรแล้ว ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ผลขาดทุนจาก ผลขาดทุนจาก อ านาจ

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ ส่วนได้เสีย

หน่วย : บาท



หมายเหตุ รวม

ส่วนเกนิ หุ้นทุน รวม ส่วนของ

มูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้ รวม ซื้อคืน ส่วนของ ผู้ถือหุ้น

สามัญ ส ารองเพื่อ จัดสรร องค์ประกอบอืน่ ผู้ถือหุ้น

หุ้นทุนซื้อคืน ของส่วนของ บริษทัใหญ่

ผู้ถือหุ้น

บริษทัย่อย

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   

- โอนกลบัหุ้นทุนซ้ือคืน 22,1 (34.100.000) - - (433.153.677) 34.100.000       - - - - - - 433.153.677     - - -

- จ่ายเงินปันผล 23 - - - - (270.999.865) - - - - - - - (270.999.865) (88.349.978)      (359.349.843)

- จ่ายหุ้นปันผล 23 334.109.320     - - - (334.109.320) - - - - - - - - - -

- ทุนส ารองตามกฎหมาย 23 - - 13.466.000    - (13.466.000) - - - - - - - - - -

- - - - (10.571.228) - - - - - - - (10.571.228) (3.267.912) (13.839.140)

- - - - 815.387.647     63.510.753  658                     - - - 63.511.411        - 878.899.058       149.958.445     1.028.857.503     

2.004.656.204  2.946.439.199  200.466.000  -              7.150.166.442  59.182.588  (136.843) 1.396.271.914     (264.043.132) (83.641.192) 1.107.633.335   - 13.409.361.180  2.079.122.596  15.488.483.776   ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2558

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2558

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

- ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์

       ประกนัภยัท่ียงัไม่เกิดข้ึน

- ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ ส่วนได้เสีย

หน่วย : บาท

ที่ไม่มี

และช าระแล้ว จัดสรรแล้ว ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ผลขาดทุนจาก ผลขาดทุนจาก อ านาจ

ผลก าไร (ขาดทุน) ผลก าไร (ขาดทุน) การปรับโครงสร้าง การเปลีย่นแปลง

ทุนที่ออก องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ควบคุม

ตามกฎหมาย อตัราแลกเปลีย่น จากการวดัมูลค่า จากการตีราคา ภายในกจิการ สัดส่วนการ

ทุนส ารอง ผลต่างของ

จากการแปลงค่า เงนิลงทุนเผื่อขาย สินทรัพย์ ภายใต้การ ถือหุ้นใน

งบการเงนิ ควบคุมเดยีวกนั



หมายเหตุ ส่วนเกนิ หุ้นทุน รวม
มูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้จัดสรร รวม ซ้ือคนื ส่วนของ

สามญั ส ารองเพื่อ องค์ประกอบอื่น ผู้ถือหุ้น
หุ้นทุนซื้อคนื ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2557

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 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   

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี
- จ่ายเงินปันผล 23 -               -               -              -              (584.691.237) -               -               -            (584.691.237)

- โอนก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ -               -               -              -              12.580.566         -               -               -            12.580.566        

        ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -               -               -              -              (15.741.007) -               -               -            (15.741.007)

- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -               -               -              -              1.189.616.762    (10.064.454) (10.064.454) -            1.179.552.308   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 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   

- ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สินทรัพย์

ก าไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ผลก าไร (ขาดทุน)

และช าระแล้ว จัดสรรแล้ว
ทุนส ารอง

ตามกฎหมาย จากการตีราคา

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ทุนที่ออก



หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกนิ หุ้นทุน รวม
และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้จัดสรร ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น รวม ซื้อคนื ส่วนของ

สามญั ส ารองเพื่อ องค์ประกอบอื่น ผู้ถือหุ้น
หุ้นทุนซื้อคนื ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2558

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 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   

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี
   - โอนกลบัหุ้นทุนซ้ือคืน 22,1 (34.100.000) - - (433.153.677)   34.100.000         433.153.677   -

- จ่ายเงินปันผล 23 - - - - (270.999.865) - - - (270.999.865)

   - จ่ายหุ้นปันผล 23 334.109.320      - - - (334.109.320) - - - -

   - ทุนส ารองตามกฎหมาย 23 - - 13.466.000       - (13.466.000)       - - - -

     ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - - - - (6.927.609) - - - (6.927.609)

- ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - 820.198.488       - - - 820.198.488      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2558 2.004.656.204   2.946.439.199   200.466.000     - 2.250.746.494    517.481.506      517.481.506      - 7.919.789.403   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ผลก าไร (ขาดทุน)

จากการตีราคา
สินทรัพย์

จัดสรรแล้ว
ทุนส ารอง

ตามกฎหมาย

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ก าไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น



2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
1.042.210.709  1.894.617.670  758.134.581     1.171.974.267  

-              -              (1.083.235.870) (1.309.815.469) 

143.860            (59.773.036)      (2.053.186)        (993.112)           

(13.579.295)      10.749.457       -              -              

248.891            164.370            11.098              19.437              

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 20.853.466       2.093.575         7.972.877         2.623.067         

15.453.118       5.319.034         -              -              

(14.512.004)      93.852.075       24.897.931       3.977.154         

1.251.715.253  1.131.346.992  395.266.147     313.404.059     

(400.851)           (15.307.478)      (7.220.010)        (9.721.035)        

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (298.808)           -              -              -              

1.326.938         3.059.540         3.445.684         (1.992.077)        

ดอกเบ้ียจ่าย 845.184.017     806.797.958     555.523.769     362.901.271     

3.582.463         2.486.959         3.582.463         2.486.959         

3.151.927.757  3.875.407.116  656.325.484     534.864.521     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (206.558.197)    (883.744.667)    (187.958.459)    (657.131.295)    

สินคา้คงเหลือ 253.930.090     (794.736.511)    (494.536.276)    (69.175.136)      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (10.591.520)      2.128.443         (990.275)           23.196.464       

ตน้ทุนการเพาะปลูกออ้ยรอตดับญัชี 72.693.475       (14.498.356)      16.816.918       1.225.683         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2.894.062         26.131.931       6.695.410         1.881.068         

(764.829.742)    407.781.887     (232.712.784)    36.105.981       

(11.678.629)      2.011.380         18.023.251       (8.745.211)        

(25.473.610)      (7.419.580)        (18.507.384)      (2.108.934)        

(12.516.739)      (53.685.379)      (10.178.997)      (54.983.306)      

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 2.449.796.947  2.559.376.264  (247.023.112)    (194.870.165)    

จ่ายดอกเบ้ีย (835.493.826)    (784.358.454)    (542.646.831)    (333.546.339)    

จ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (205.410.908)    (177.227.400)    (8.460.733)        (8.068.486)        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1.408.892.213  1.597.790.410  (798.130.676)    (536.484.990)    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

ขาดทุนจากออ้ยเสียหายและปรับลดมูลค่าตน้ทุนการเพาะปลูกออ้ย

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

ส่วนเกินมูลค่าพนัธบตัรตดัจ าหน่าย

ก าไรก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ปรับปรุงดว้ย :
รายไดเ้งินปันผล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (โอนกลบั)

ตน้ทุนทางการเงิน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั)

ก าไรจากการขายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (400)                  -              -              -              

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว -              13.499.479       -              -              

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 102.253.298     (183.184.780)    (3.290.396.779) 1.068.642.990  

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -              -              (24.417.181)      -              

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (22.646.000)      (350.000.000)    (20.000.000)      (350.000.000)    

เงินสดรับจากการไถ่ถอนและขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13.546.000       1.200.000         6.200.000         -              

เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืน 585.000            390.000            1.125.750.858  490.047.827     

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (964.929.947)    (2.650.105.216) (216.588.984)    (1.163.117.654) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8.554.453         12.425.893       13.989.229       51.724.675       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 618.278            640.000            -              -              

เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (5.984.253)        (36.476.478)      -              -              

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน (59.812.099)      -              -              -              

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 1.195.615         12.289.270       -              -              

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4.521.400)        (15.774.528)      (4.460.000)        (14.157.725)      

(931.141.455)    (3.195.096.360) (2.409.922.857) 83.140.113       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (3.256.755.163) (1.354.672.400) (1.740.000.000) (2.969.792.000) 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 2.900.000         3.200.000         758.899.984     83.665.242       

เงินสดจ่ายเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ (332.833.459)    (640.964.188)    (99.444.397)      (242.336.353)    

เงินสดรับจากหุ้นกูร้ะยะยาว 4.996.417.538  4.992.610.810  4.996.417.538  4.992.610.810  

เงินสดจ่ายคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (1.500.000.000) -              (1.500.000.000) -              

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 3.860.935.969  2.487.397.567  2.500.000.000  -              

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (3.724.864.530) (3.123.853.330) (1.405.833.330) (855.833.330)    

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (13.134.980)      -              -              -              

เงินสดจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (270.999.865)    (584.691.237)    (270.999.865)    (584.691.237)    

เงินสดจ่ายปันผลแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (75.214.998)      (70.751.315)      -              -              

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (313.549.488)    1.708.275.907  3.239.039.930  423.623.132     

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (132.706.642)    (53.706.388)      -              -              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 31.494.628       57.263.569       30.986.397       (29.721.745)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 255.984.692     198.721.123     11.219.884       40.941.629       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 287.479.320     255.984.692     42.206.281       11.219.884       
-                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไปและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามทะเบียนเลขที่ 1163/2519 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 

และจดทะเบียน เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 ทะเบียน บมจ. เลขที่ 

0107547000214 และจดทะเบียน กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 

โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และ

มีโรงงาน (สำนักงานสาขา) 5 แห่ง ดังนี้

สาขาที่ 1 เลขที่ 43 หมู่ 10 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

สาขาที่ 2 เลขที่ 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

สาขาที่ 3 เลขที่ 99 หมู่ 6 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

สาขาที่ 4 เลขที่ 14/1 หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

สาขาที่ 5 เลขที่ 24 หมู่ 1 ถนนบ้านหนองบัว ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล 

และจัดจำหน่ายอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองให้แก่บริษัทย่อย 

ผู้รับเหมาช่วงและชาวไร่ซึ่งมีธุรกรรมกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและบริษัทย่อยดำเนินธุร

กิจหลักตามหมายเหตุข้อ 2.2

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด 

ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ 32.26 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

2. เกณฑ์การจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยจัดทำบัญชีเป็นเงินบาท 

และจัดทำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภ

าวิชาชีพบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อจัดทำงบการเงินรวม (ดูหมายเหตุข้อ 

3.22)



2

2.1 งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 

“การนำเสนอ งบการเงิน” และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 

มกราคม 2544 

เรื่องการจัดทำและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ

ดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 

โดยรูปแบบการนำเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุร

กิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม 

ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

2.2 งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมรายการบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)  

โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดรายการค้าและยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญระหว่างกันแล้ว 

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

ชื่อบริษัท อัตราของการถือหุ้น จัดตั้งขึ้น ประเภทกิจการ

2558

ร้อยละ

2557

ร้อยละ

ในประเทศ

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)* 23.82 23.82 ไทย ให้บริการขนถ่ายและขนส่งสินค้าเกษตรกรรมบางประเภทใ

ห้เช่าคลังสินค้า ซื้อขายที่ดิน จัดสรรที่ดิน 

และทำการก่อสร้าง 

สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นบนที่ดินเพื่อจำหน่ายและให้เช่า

บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด 95.78 95.78 ไทย ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด 90.21 90.21 ไทย ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด 98.61 98.61 ไทย ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด 91.02 91.02 ไทย จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตร ทำกิจการรีสอร์ท

เพื่อการพักผ่อนและเป็นศูนย์ฝึกอบรมสัมมนา 

และอาคารสำนักงานให้เช่า

บริษัท เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด 79.55 79.55 ไทย ส่งออกน้ำตาลทราย โดยเป็นตัวแทนในการส่งออก

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด 100.00 100.00 ไทย ซื้อมาขายไป ปุ๋ยอินทรีย์และเป็นผู้ให้บริการภายในกลุ่มบริษัท

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเก

ษตรและปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์

บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 100.00 100.00 ไทย ซื้อมาขายไปน้ำตาลทรายในประเทศ 

และดำเนินกิจการทางการเกษตร

บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขด จำกัด 98.49 98.49 ลาว ดำเนินกิจการทางการเกษตร 

ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 80.00 80.00 กัมพูชา ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล

Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซื้อมาขายไปและบริการให้คำปรึกษา

* บริษัทมีส่วนร่วมในอำนาจการควบคุม ดังนั้นจึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย 

ตามคำนิยามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ชื่อบริษัท อัตราของการถือหุ้น

ทางอ้อม

อัตราของการถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม

จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

ประเภทกิจการ

2558

ร้อยละ

2557

ร้อยละ

2558

ร้อยละ

2557

ร้อยละ

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่านบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด* 19.00 19.00 23.11 23.11 ไทย ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน 

จำกัด*

27.86 27.86 28.48 28.48 ไทย ธุรกิจซื้อ-ขาย ให้เช่า 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

และประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันป

าล์ม

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) * 16.52 16.52 16.59 16.59 ไทย ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งข้าวสาลี 

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด* 15.28 15.28 19.30 19.30 ไทย ธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินค้า

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ 

จำกัด*

20.46 20.46 30.58 30.58 ไทย ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระสอบพลาสต

ิก  เส้นใยพลาสติก 

และผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก 

รวมทั้งซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเม

็ดพลาสติก  

ให้บริการรักษาความปลอดภัย 

และให้บริการขนถ่ายสินค้าสำหรับเ

รือบรรทุกสินค้า

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.

Koh Kong Plantation Company Limited 80.00 80.00 80.00 80.00 กัมพูชา ดำเนินกิจการทางการเกษตร

*บริษัทมีส่วนร่วมในอำนาจการควบคุม ดังนั้นจึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย 

ตามคำนิยามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท (รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม) 

ยกเว้นบริษัทย่อย 10 แห่ง ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

- บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

- บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด

- บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

- บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

- บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด

- บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด

- บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด

- บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

งบการเงินรวมจัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน 

สำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์บัญชีที่คล้ายคลึงกัน
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ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย 

ตลอดจนยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัท 

และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่

2.3.1 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน              

ที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติสำหรับงบการเงิน              

ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินนี้ ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 

2555)

การนำเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 

2555)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2555)

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2555)

สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2555)

รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 

2555)

ผลประโยชน์พนักงาน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 

2555)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 

2555)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2555)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 

2555)

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 

2555)

งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2555)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 

2555)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 

2555)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

2555)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 

2555)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำเนินงาน

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมาย

ตามสัญญาเช่า

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและ

หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและ

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบ

ริษัทมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  1 

มกราคม 2558 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การนำเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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มาตรฐานการบัญชี 

(ต่อ)

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2557)

สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2557)

รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 

2557)

ผลประโยชน์พนักงาน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 

2557)

การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 

2557)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 

2557)

ต้นทุนการกู้ยืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 

2557)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 

2557)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2557)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2557)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 

2557)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 

2557)

กำไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 

2557)

งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2557)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 

2557)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 

2557)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 

2557)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 

2557)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

2557)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 

2557) 

สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 

2557)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 

2557)

การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2557)  

ส่วนงานดำเนินงาน

ฉบับที่ 10 งบการเงินรวม

ฉบับที่ 11 การร่วมการงาน

ฉบับที่ 12 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม
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การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2557)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2557)

สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

ฉบับที่ 25 

(ปรับปรุง 2557)

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2557)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 

(ปรับปรุง 2557)

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 31 

(ปรับปรุง 2557)

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

ฉบับที่ 32 

(ปรับปรุง 2557)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2557)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 

และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2557)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2557)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน  การบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 

(ปรับปรุง 2557)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2557)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2557)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 14 ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์  ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ

และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 15 สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์



11

(ปรับปรุง 2557)

ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2557)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2557)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที่ 20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที

่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของกลุ่มบริษ

ัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว  มีผลบังคับใช้ 

นอกจากนี้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทยังได้ประเมินผลกระทบและคาดว่าการนำมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2558 

มาถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวมของบริ

ษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ
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สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้

สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 

เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 

2558)

การนำเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 

2558)

สินค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 

2558)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2558)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 

2558)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 

2558)

สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2558)

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2558)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2558)

สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2558)

รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 

2558)

ผลประโยชน์พนักงาน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 

2558)

การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 

2558)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 

2558)

ต้นทุนการกู้ยืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 

2558)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 

2558)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
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ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2558)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2558)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 

2558)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 

2558)

กำไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 

2558)

งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2558)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 

2558)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 

2558)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 

2558)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 

2558)

กสิกรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 

2558)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 

2558)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 

2558) 

สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 

2558)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 

(ปรับปรุง 

2558)

การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 

2558)  

ส่วนงานดำเนินงาน

ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 

2558)

งบการเงินรวม

ฉบับที่ 11 

(ปรับปรุง 

2558)

การร่วมการงาน

ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 

2558)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 

2558)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 

2558)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 

2558)

สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
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ฉบับที่ 25 

(ปรับปรุง 

2558)

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 

2558)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 

(ปรับปรุง 

2558)

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 31 

(ปรับปรุง 

2558)

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

ฉบับที่ 32 

(ปรับปรุง 

2558)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 

2558)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 

และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 

2558)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 

2558)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน  การบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 

(ปรับปรุง 

2558)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 

2558)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 

2558)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
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(ปรับปรุง 

2558)

ฉบับที่ 14 

(ปรับปรุง 

2558)

ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์  ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ

และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 

2558)

สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2558)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2558)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 

2558)

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 

2558)

เงินที่นำส่งรัฐ

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที

่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของกลุ่มบริษ

ัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว       มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐา

นการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 

กระแสรายวันและประจำไม่เกิน 3 เดือน 

และเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน

3.2 ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ชาวไร่ และลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ชาวไร่ และลูกหนี้อื่นแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ 

การคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละราย มูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

(ถ้ามี) ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

3.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และปรับด้วย

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเคลื่อนไหวช้าหรือล้าสมัย โดยราคาทุน

มีวิธีการคำนวณ ดังนี้

- วัตถุดิบทางตรง และสินค้าสำเร็จรูปที่ซื้อมาขายไป คำนวณตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

- วัตถุดิบทางอ้อม และวัสดุโรงงานคำนวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว
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- สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าสำเร็จรูป - น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล 

คำนวณจากต้นทุนการผลิตถัวเฉลี่ยในแต่ละปีการผลิต ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

- สินค้าสำเร็จรูป - ปุ๋ยอินทรีย์ คำนวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

- สินค้าระหว่างผลิต - ปุ๋ยอินทรีย์ คำนวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามวิธีเฉพาะเจาะจง 
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- สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าสำเร็จรูป - แอลกอฮอล์ แป้งสาลี 

และกระสอบคำนวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

- อะไหล่เพื่อการซ่อมแซมคำนวณตามวีธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว

กากอ้อยและผลพลอยได้อื่นที่เกิดขึ้นจากการผลิตน้ำตาลทราย 

และแป้งสาลีไม่ได้มีการจัดสรรต้นทุนการผลิตร่วมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตให้ 

ดังนั้นรายได้จากการขายผลพลอยได้ดังกล่าวจะแสดงเป็นรายการหักจากต้นทุนผลิต

ในแต่ละฤดูการผลิต

3.4 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า      

ราคาทุนคำนวณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งประกอบด้วย มูลค่าที่ดิน ค่าถมที่ดิน ค่าก่อสร้าง 

ค่าพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายโดยตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและพร้อมที่จะขาย

3.5 เงินลงทุน

3.5.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียและในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึ

กบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าและจะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงม

ูลค่าเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเมื่อจำหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า

3.5.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าและจะ

บันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเมื่อจำหน่ายเงินล

งทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า

3.5.3 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาด 

ซึ่งบันทึกเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 

เป็นเงินลงทุนที่ไม่ระบุช่วงเวลาที่จะถือไว้ซึ่งอาจขายเมื่อต้องการเสริมสภาพคล่องและแ

สดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เว้นแต่ผู้บริหารจะแสดงเจตจำนงเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้น้อยกว่า 12 

เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

หรือผู้บริหารต้องการขายเพื่อเพิ่มเงินทุนในการประกอบกิจการซึ่งจะจัดประเภทเป็นส

ินทรัพย์หมุนเวียน  ผู้บริหารกำหนด             

การจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุนและทบทวนการจัดประเภท                     
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เป็นปกติอย่างสม่ำเสมอ 

โดยเงินลงทุนนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าในงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จและจะรับรู้ในงบกำไร

ขาดทุนเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
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3.5.4

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแยกประเภทเป็นเงินลงทุนระยะส

ั้นหรือระยะยาวตามอายุคงเหลือ  

แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้จะถูกตัดบัญชีตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

3.5.5 เงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

และจะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนทั่วไปในงบกำไรขาดทุ

นเมื่อจำหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า

3.6 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี

ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี เป็นต้นทุนสะสมจากการเพาะปลูกอ้อย ประกอบไปด้วย 

ต้นทุนการซื้อพันธุ์อ้อย ต้นทุนอ้อยที่เก็บเกี่ยวเพื่อขยายพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า 

ส่วนอ้อยที่เก็บเกี่ยว                  

เพื่อโอนเป็นต้นทุนของวัตถุดิบในการผลิตและต้นทุนของสินค้าที่ขาย ณ วันที่เก็บเกี่ยว 

วัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขาย 

ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของอ้อยจะพิจารณาจากราคาที่บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะรับซื้

อจากชาวไร่อ้อยในแต่ละพื้นที่

3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน 

ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารและโกดังเพื่อให้เช่า ที่ดินวัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารและโกดังเพื่อให้เช่า วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วย              

ค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารและโกดังเพื่อให้เช่าคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอา

ยุ                 การใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์เท่ากับ 5 - 20 ปี

มูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้รับความเ

ห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

โดยใช้วิธีต้นทุน           

ทดแทนในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อหามูลค่าคงเหลือและอายุการใช้งานคงเหลือสุท

ธิของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาที่ตีใหม่หมายถึง                  

มูลค่ายุติธรรมซึ่งกำหนดจากราคาตลาด ณ วันที่มีการตีราคาใหม่ 

อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน                

หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
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การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

ซึ่งมีนโยบายที่จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราว 

เพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ 

วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ 

ส่วนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหม่จะถูกบันทึกตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้บัญชีผลกำไร

จากการตีราคาสินทรัพย์ สำหรับส่วนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหม่จากราคาทุน                   

จะถือเป็นรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงในงบกำไรขาดทุน 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณ 

(ยกเว้นเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลและกากน้ำตาล) 

ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 - 61 ปี

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 2 - 58 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 3 - 43 ปี

ยานพาหนะและเครื่องมือกลทุ่นแรง 4 - 20 ปี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน 3 - 20 ปี

เครื่องจักรของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาลค

ำนวณค่าเสื่อมราคาตามจำนวนชั่วโมงการผลิตของเครื่องจักรโดยคิดเทียบเป็นประมาณ  5 - 50 

ฤดูการผลิต โดยใช้ข้อมูลจากกำลังการผลิตของเครื่องจักรซึ่งประมาณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท

ค่าเสื่อมราคาที่คำนวณได้ข้างต้นได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานและไม่มีการคิด

ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินที่กู้ยืมมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในโครงการระหว่างก่อสร้าง 

และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 

ได้นำไปรวมเป็นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวจนกว่าจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตาม

วัตถุประสงค์ของผู้บริหาร

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ทั้งนี้ 

อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่าง 5 - 10 ปี
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ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในต่างประเทศใช้อัตราที่กฎหมายในแต่ละท้องถิ่นกำหนด

ผลขาดทุนที่จากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นเมื่อเกิดรายการ
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3.10 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน บันทึกมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ

ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ณ วันที่รายงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยจะประเมินว่ามีข้อบ่ง

ชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า 

บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ 

และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

บริษัทและบริษัทย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุน 

(มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ 

หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

3.12 หุ้นกู้

หุ้นกู้ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนโดยคำนวณจากมูลค่ายุติธรรมของเงินที่ได้รับ 

ซึ่งประกอบด้วย เงินกู้ที่ได้รับสุทธิด้วยต้นทุนทางตรงในการออกหุ้นกู้ ได้แก่ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าแต่งตั้งผู้แทนออกหุ้นกู้ และค่าที่ปรึกษาในการออกหุ้นกู้ 

ซึ่งตัดจ่ายด้วยวิธีเส้นตรงซึ่งไม่แตกต่างจากวิธีอัตราดอกเบี้ย            ที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญ 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกบันทึกตามงวดต่างๆ 

ตลอดอายุหุ้นกู้ตามยอดคงเหลือของหุ้นกู้ในแต่ละงวด 

ส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอื่นแสดงมูลค่าราคาทุนซึ่งบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเกิดหนี้ส

ินเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี

3.13 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภ

าระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่อง

มาจากเหตุการณ์ในอดีต 

ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เ

ชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ 

หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดห

รือบางส่วนอย่างแน่นอน 

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก 

แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง 
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และแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนโดยแสดงสุทธิจากจ

ำนวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้
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3.14 ผลประโยชน์พนักงาน

3.14.1 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำห

รับพนักงานของบริษัทที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนโดยพนักงานจ่ายสะสมเป็นราย

เดือนตามอัตราร้อยละของเงินเดือนประจำ 

และบริษัทจ่ายสมทบเป็นรายเดือนตามอัตราเงินเดือนประจำของพนักงาน 

บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว 

ตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

3.14.2 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให

้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอ

ายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

โดยคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์

ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) 

ซึ่งเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คา

ดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ป

ระกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการเสียชีวิต 

อายุงานและปัจจัยอื่นๆ 

ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงจากอัต

ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ผลกำไร (ขาดทุน) 

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้ในรายการกำไรขาดทุนเ

บ็ดเสร็จอื่นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ ทั้งนี้ 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน 

เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน 

3.15 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ 

บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้            ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
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3.16 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

3.16.1 ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

เป็นผลต่างระหว่างราคาสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนที่ได้รับมา

กับต้นทุนการซื้อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างภา

ยในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นการรวมกิจการที่มี

ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้บริหารชุดเดียวกัน 

โดยผลขาดทุนดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ส่วนของผู้ถือห

ุ้นและตัดจำหน่ายเมื่อมีการขายเงินลงทุน
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3.16.2 ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 

เป็นผลต่างระหว่างเงินลงทุนตามสัดส่วนของบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงกับมูลค่าตามบั

ญชีของบริษัทย่อย ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย 

โดยผลขาดทุนดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นและ

ตัดจำหน่ายเมื่อมีการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยนั้น

3.17 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม หมายถึง 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของส่วนได้เสียที

่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือส่วนได้เสียที่ไม่ได้เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมแยกแสดงรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรว

มและรายการส่วนแบ่งกำไร  (ขาดทุน)  

สุทธิของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมสำหรับปีแยกแสดงในงบกำไรขาดทุนรวม 

3.18 การรับรู้รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ แสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า มีนโยบายดังนี้

3.18.1

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบ

แทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว 

และจะไม่รับรู้รายได้หากบริษัทยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น 

หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายส

ินค้านั้น  หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า

3.18.2

รายได้จากการให้บริการซึ่งระยะเวลาการให้บริการสั้นรับรู้เมื่อมีการให้บริการแล

้วเสร็จ

3.18.3 รายได้ค่าเช่ารับรู้รายได้ตามระยะเวลาที่ให้เช่า

3.18.4 รายได้จากการขายที่ดินรับรู้เป็นรายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับผู้ซื้อแล้ว

3.18.5

รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินรับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ถ

ึงกำหนดชำระตามวิธีอัตรากำไรขั้นต้น 
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ในกรณีที่เงินค่างวดที่ถึงกำหนดชำระเก็บได้สูงกว่าอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ 

บริษัทจะรับรู้เป็นรายได้เท่าอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ 

และจะหยุดการรับรู้เป็นรายได้ทันทีเมื่อผู้ซื้อขาดการชำระเกินกว่า 3 งวดติดต่อกัน

เงินค่างวดส่วนที่เก็บได้เกินกว่าอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จจะบันทึกเป็นเงินรับล่วงห

น้าจากผู้ซื้อและแสดงเป็นหนี้สินอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน

3.18.6 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำรับรู้เมื่อส่งมอบและลูกค้ายอมรับการส่งมอบนั้น
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3.18.7 ดอกเบี้ยรับและส่วนลดรับจากการซื้อลดตั๋วเงินรับรับรู้รายได้ตามงวดระยะเวลา

3.18.8 เงินปันผลรับรู้รายได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล

3.18.9 รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

3.19 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายมีนโยบายดังนี้

3.19.1 ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดิน 

คำนวณโดยแบ่งสรรต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย 

แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุนตามสัดส่วนของการรับรู้รายได้

3.19.2 ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

3.20 สัญญาเช่า

สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทร

ัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน  

ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตล

อดอายุสัญญาเช่า

สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าอุปกรณ์ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้ง

หมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่าย 

ฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสั

ญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 

ส่วนดอกเบี้ยที่เกี่ยวกับการเช่าคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะเวลาของส

ัญญาและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน  

บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินตามอายุการให

้ประโยชน์โดยประมาณของอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรง

3.21 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ 

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวด
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ที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น 

ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายา

วนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย 
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3.22 รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น 

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวทั้งที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริงแสดงรวมไว้เ

ป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี

การแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นเงินบาทเพื่อทำงบก

ารเงินรวมใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

1. สินทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

2.ส่วนของผู้ถือหุ้น แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

3.รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างปี

กำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินที่ใช้เงินตราต่างประเทศ 

แสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น

3.23 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย 

หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย 

หรือถูกควบคุมโดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคล

ซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารที่สำคัญ 

กรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอำนาจในการวางแผนแ

ละควบคุมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให

้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว  

และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโ

ดยทางตรงหรือทางอ้อม
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3.24 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจำนวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบ

ันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

3.24.1 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระในงวดปัจจุบันคำนวณจากกำไรทางภาษีสำหรับปี 

กำไรทางภาษีแตกต่างจากกำไรที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เนื่องจากกำไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้

จ่ายทางภาษีในปีอื่นๆ 

และไม่ได้รวมรายการที่ไม่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี 

หนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันคำนวณโดยใช้อัตราภาษีที่บ

ังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้  ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.24.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสิ

นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้ส

ินที่ใช้ในการคำนวณกำไรทางภาษี  (ฐานภาษี) 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคร

าวทุกรายการ 

และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรทางภาษีจะมีจำนวนเพียงพอ            

ที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ 

วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง 

เมื่อกำไรทางภาษีที่จะนำมาใช้ประโยชน์ลดลง 

การกลับรายการจะทำเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่

อยจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือ

ทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่

คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือใ

นงวดที่คาดว่าจะจ่ายชำระหนี้สินภาษี 

โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่

าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน



35

ในงบการเงินรวม 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแยกพิจารณาของแต่

ละบริษัทในกลุ่มบริษัท 

และบริษัทจะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทมาหักกลบกั

บหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทได้ก็ต่อเมื่อบริษัทท

ั้งสองมีสิทธิตามกฏหมายที่จะจ่ายชำระหรือรับคืนภาษีด้วยจำนวนสุทธิจำนวนเดียวได้  

และบริษัททั้งสองตั้งใจที่จะจ่ายชำระหรือรับคืนภาษีเงินได้ด้วยจำนวนสุทธิจำนวนเดียว 

และบริษัททั้งสองตั้งใจจะรับชำระสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
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3.25 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวน

หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีสุทธิจากหุ้นทุนซื้อคืน 

และกำไรต่อหุ้นปรับลด (ถ้ามี) 

คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่รวมสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปร

ับลดได้ถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด

3.26 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

โดยส่วนงานธุรกิจเป็นส่วนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่มี

ความเสี่ยงและผลตอบแทนซึ่งแตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หร

ือบริการที่ให้ของส่วนธุรกิจอื่น

3.27 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงิ

นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม 

นโยบายการบัญชีที่สำคัญและเกณฑ์การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางก

ารเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว

ตราสารอนุพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอ

ัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาสินค้าโดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาสินค้าในอนาคตที่

สินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องจะได้รับหรือจ่ายชำระ 

กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์จะบันทึกในงบกำไรขาดท

ุนเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ

3.28 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางก

ารเงิน ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องอาศัยดุลยพินิจในการกำหนดนโยบายการบัญชี 

การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำน

วนสินทรัพย์ หนี้สินและ

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน 

รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลารายงาน 

ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น 

ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการดังกล่าว 
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4. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4.1

รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ

้นสุดวันที่  31 ตุลาคม มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

ประเภทรายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผื่อขาย 3 886 - -

โอนค่าเสื่อมราคาเป็นต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 33,189 41,753 148 2,991

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ 182,253 228,379 43,598 100,185

ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์ 8,982 15,790 - 5,351

โอนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 19,299 - 12,082 -

โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 122 - -

โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ

สินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ดำเนินงาน 210,280 2,305 - -

โอนสินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ดำเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 43,391 - 99,889 -

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 15,040 - -

โอนสินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ดำเนินงานเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 236 - - -

โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 73,286 - -

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ

สินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ดำเนินงาน 31,743 41,047 - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลงจากการหักกลบกับเงินปันผลรับ - - 174,000 689,765

โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวเป็นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 60,000 504 - -

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

ประเภทรายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินสด 3,333 4,448 939 1,302

เงินฝากธนาคารแบบกระแสรายวัน 35,513 30,381 7,907 9,550

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ 238,633 211,156 33,360 368

เงินฝากประจำอายุไม่เกิน 3 เดือน 10,000 10,000 - -

รวม 287,479 255,985 42,206 11,220
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5. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้

ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน 

ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลและกิจการที่เก

ี่ยวข้องกันมีดังนี้

5.1 ยอดคงเหลือที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทของยอดคงเหลือ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทย่อย - - 204.74 180.61

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2.89 12.80 0.21 0.01

รวม 2.89 12.80 204.95 180.62

เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)

บริษัทย่อย - - 1,083.24 1,299.75

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัทย่อย - - 1,588.02 2,538.86

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

บริษัทย่อย - - 37.70 6.90

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.24 0.18 0.38 -

รวม 1.24 0.18 38.08 6.90

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

บริษัทย่อย - - 4,283.24 -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัทย่อย - - 67.35 34.80

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.17 3.75 0.08 3.74

รวม 0.17 3.75 67.43 38.54

ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)

บริษัทย่อย - - 3.66 0.91

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.12 0.08 0.07 0.04

รวม 0.12 0.08 3.73 0.95

เงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษัทย่อย - - 1,259.00 677.00

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6.10 3.20 6.10 3.20

รวม 6.10 3.20 1,265.10 680.20

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

บริษัทย่อย - - - 0.03

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.59 - 0.59 -

รวม 0.59 - 0.59 0.03

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ

บริษัทย่อย - - 0.58 0.55

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.39 1.22 1.34 1.22

รวม 1.39 1.22 1.92 1.77
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ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เป็นเงินให้กู้ยืมในรูป        

ตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.00 - 3.64 ต่อปี และร้อยละ 

2.63 - 3.88 ต่อปี ตามลำดับ 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

เป็นเงินให้กู้ยืมครบกำหนดชำระคืนภายในปี 2561 และ 2563 และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.03 

- 3.73 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.00 - 3.64 

ต่อปี และร้อยละ 1.25 - 2.55 ต่อปี ตามลำดับ

5.2 รายการค้าที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

รายได้จากการขายและการให้บริการ

บริษัทย่อย - - 3,093.21 3,117.28

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 48.72 94.19 26.93-

รวม 48.72 94.19 3,120.14 3,117.28

ต้นทุนขายและการให้บริการ

บริษัทย่อย - - 2,127.87 2,298.86

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.21 8.39 - 6.42

รวม 1.21 8.39 2,127.87 2,305.28

รายได้อื่น

บริษัทย่อย - - 1,246.24 118.81

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6.13 6.40 5.01 3.96

รวม 6.13 6.40 1,251.25 122.77

ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทย่อย - - 23.63 17.56

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทย่อย - - 1.65 1.77

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 26.95 25.08 16.28 13.85

รวม 26.95 25.08 17.93 15.62

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทย่อย - - 19.81 23.57

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.17 - 0.17-

รวม 0.17 - 19.98 23.57
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นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

- การซื้อ-ขายน้ำตาลทรายดิบระหว่างกันในกลุ่มบริษัท 

กำหนดราคาจากราคาตลาดโลกที่ทำการซื้อขาย

- กรณีสัญญาซื้อขายน้ำตาลทรายที่จัดทำในนามของกลุ่มบริษัท 

ซึ่งได้จัดสรรปริมาณการขายในแต่ละบริษัทแล้ว 

หากบริษัทใดในกลุ่มมีน้ำตาลทรายไม่พอขาย 

จะซื้อสินค้าจากบริษัทในกลุ่มด้วยราคาเดียวกันกับสัญญาซื้อขายน้ำตาลทรายดังกล่าว

- สินค้าอื่นๆ (นอกเหนือจากน้ำตาลทราย) ที่ซื้อ-

ขายระหว่างกันใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันซึ่งสูงกว่าราคาทุน

- ราคาซื้อ-ขายสินทรัพย์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน 

ซึ่งสูงกว่าราคาทุน

- รายได้จากการขายวัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งสูงกว่าราคาทุน

- รายได้จากการให้เช่าที่ดินแก่บริษัทย่อยเป็นไปตามสัญญาเช่า ซึ่งมีอายุ 30 ปี นับแต่วันที่ 25 

มกราคม 2548 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2578 อัตราค่าเช่าปีละ 0.11 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นร้อยละ 

10 ทุกๆ 3 ปี 

เมื่อครบกำหนดสัญญา 

กรรมสิทธิ์ในบรรดาสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่ได้ก่อสร้างในที่ดินที่เช่าจะตกเป็นของผู้ให้เช่า

- รายได้จากการให้เช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรมีอายุสัญญาเช่า 1-3 ปี 

ซึ่งเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

- รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

เป็นไปตามราคาปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

- ค่าฝากสินค้าคิดตามปริมาณสินค้าและระยะเวลาการฝากซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด

- ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนกันจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

5.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน นอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ประกอบด้วย

รายชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องโดย

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันและผู้บริหารร่วมกัน

บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันและผู้บริหารร่วมกัน

บริษัท เค.เค.วู้ด อินดัสตรี จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

บริษัท อมาโก้ จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

บริษัท ราชาชูรส จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหารร่วมกันในบริษัทย่อย

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหารร่วมกันในบริษัทย่อย
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บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหารร่วมกันในบริษัทย่อย

นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าของร่วมในอาคารชุด

กิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นทั้งหมดเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
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บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของกลุ่มบริษัท แต่เป็นกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการของบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด บางท่านเป็นกรรมการ

ในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง 

จำกัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้า 1,225,674 1,656,881 652,451 840,260

ลูกหนี้ชาวไร่ 332,715 322,652 193,882 206,389

ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 652,138 - 383,350-

ลูกหนี้อื่น 34,483 24,225 19,967 46,702

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 37,025 45,247 9,128 19,947

เงินทดรองจ่าย 21,437 54,971 5,793 8,066

เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ - - 1,083,236 1,299,751

รายได้ค้างรับ 62,191 78,199 48,008 16,732

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 2,365,663 2,182,175 2,395,815 2,437,847

6.1 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 21,238 10,173 196,419 136,860

กิจการอื่น 1,222,837 1,672,878 456,032 703,400

รวม 1,244,075 1,683,051 652,451 840,260

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18,401) (26,170) - -

รวมลูกหนี้การค้า 1,225,674 1,656,881 652,451 840,260
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

6.1.1 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้าในประเทศ

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 15,172 9,031 190,623 128,846

เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน6,066 1,142 5,796       8,014

     รวม 21,238 10,173 196,419 136,860

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 

ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย  มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันถึง 90 วัน

6.1.2 ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล

ลูกหนี้การค้าในประเทศ

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 152,848 204,362 57,141 37,750

เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน 64,477 93,823 31,913 22,918

เกินกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน - 892 - -

เกินกำหนดชำระมากกว่า 9 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 80 - - -

เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน 1,333 93 - -

รวม 218,738 299,170 89,054 60,668

ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 550,410 844,926 358,562 642,732

เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน 8,416 - 8,416 -

รวม 558,826 844,926 366,978 642,732

รวมธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล 777,564 1,144,096 456,032 703,400

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์และไฟฟ้า

ลูกหนี้การค้าในประเทศ

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 146,896 276,728 - -

เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน 54,206 24,361 - -

รวมธุรกิจผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์และไฟฟ้า 201,102 301,089 - -

ธุรกิจอื่น

ลูกหนี้การค้าในประเทศ

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 145,020 125,839 - -

เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน 75,683 65,046 - -

เกินกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 6,861 200 - -

เกินกำหนดชำระมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 1 - - -

เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน 16,606 36,608 - -

รวมธุรกิจอื่น 244,171 227,693 - -

รวมทั้งสิ้น 1,222,837 1,672,878 456,032 703,400

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18,401) (26,170) - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น 1,204,436 1,646,708 456,032 703,400
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โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาตั้งแต่ 5 วันถึง 

90 วัน

6.2 ลูกหนี้ชาวไร่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

 หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้ค่าอ้อย

ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555 19,930 21,908 3,534 4,461

ฤดูการผลิตปี 2554/2555 28,590 30,053 3,452 3,581

ฤดูการผลิตปี 2555/2556 28,583 32,849 6,774 7,505

ฤดูการผลิตปี 2556/2557 44,257 53,038 7,120 9,334

ฤดูการผลิตปี 2557/2558 66,293 -15,586 -

รวมลูกหนี้ค่าอ้อย 187,653 137,848 36,466 24,881

เงินทดรองจ่าย

ฤดูการผลิตปี 2557/2558 - 183,275 - 182,959

ฤดูการผลิตปี 2558/2559 168,934 24,114 163,646 9,424

รวมเงินทดรองจ่ายค่าอ้อย 168,934 207,389 163,646 192,383

ลูกหนี้ค่าน้ำมัน ค่าปุ๋ยและบริการอื่น 12,969 6,146 12,844 6,146

รวม 369,556 351,383 212,956 223,410

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (36,841) (28,731) (19,074) (17,021)

รวมลูกหนี้ชาวไร่ 332,715 322,652 193,882 206,389

6.3 ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ในฤดูกาลผลิต 2557/2558 

ประมาณการราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่าย

น้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาขั้นต้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 

2527มาตรา 56 

กำหนดให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจ่ายเงินชดเชยให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับส่วนต่างด

ังกล่าว  โดยชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 

ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประ

กอบด้วยผลต่างจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าอ้อยขั้นต้นที่

ประกาศราชกิจจานุเบกษาตามหมายเหตุข้อ 17 

แก่ชาวไร่อ้อยสูงกว่าค่าอ้อยขั้นสุดท้ายจากการประมาณการของฝ่ายบริหารจำนวน 454.84 

ล้านบาท และ 267.27 ล้านบาท ตามลำดับ 

และเงินชดเชยให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยซึ่งคำนวณจากผลต่างของอัตราผลตอบแทนการผลิ

ตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายที่ต่ำกว่าขั้นต้นจำนวน 197.30 ล้านบาท และ 116.08 

ล้านบาท ตามลำดับ 
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7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - 1,588,016 2,538,855

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น -120,000 -120,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ 808,869 888,687 85,736 134,682

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี60,000 -60,000 -

ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี227,766 225,506 50,643 45,150

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 1,096,635 1,234,193 1,784,395 2,838,687

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เป็นการให้กู้ยืมในรูปเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ซึ่งชาวไร่ได้นำมาขายลดให้กับบริษัทและบริษัทย่อย 

โดยคิดดอกเบี้ยอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์

8. สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล 2,522,031 2,882,323 1,670,640 1,150,595

แอลกอฮอล์และปุ๋ยอินทรีย์ 318,219 464,016 - -

แป้งสาลี 689,741 343,002 - -

กระสอบ 23,881 11,913 - -

กากอ้อย 49,888 128,367 - -

วัสดุโรงงาน 207,880 234,029 159,027 176,282

อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม 467,485 469,405 393,951 402,543

4,279,125 4,533,055 2,223,618 1,729,420

หัก ค่าเผื่อสินค้าและวัสดุโรงงานเสื่อมสภาพ (6,129) (6,129) (6,129) (6,129)

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (164,073) (178,585) (24,898) (338)

รวมสินค้าคงเหลือ 4,108,923 4,348,341 2,192,591 1,722,953
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ยอดยกมาต้นปี (178,585) (84,733) (338) -

บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี - บันทึกเป็นต้นทุนขายสำหรับปี (112,013) (178,585) (24,898) (338)

หัก โอนกลับระหว่างปี 126,525 84,733 338 -

ยอดคงเหลือปลายปี (164,073) (178,585) (24,898) (338)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 

ต้นทุนของสินค้าที่บันทึกเป็นต้นทุนขายในงบการเงินรวม               มีจำนวน 14,417.77 ล้านบาท และ 

13,936.27 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 7,426.71 ล้านบาท และ 7,535.57 

ล้านบาท ตามลำดับ

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

ทุนที่ชำระแล้ว สัดส่วนการลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน เงินปันผล

ร้อยละ ร้อยละ วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย สำหรับปี สำหรับปี

2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษัทร่วม

บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำกัด 200,000 200,000 32.50 32.50 73,800 38,658 73,800 25,664 585 390

รวม 73,800 38,658 73,800 25,664 585 390
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท ทุนที่ชำระแล้ว สัดส่วนการลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน เงินปันผล

ร้อยละ ร้อยละ ณ วันที่ 31 ตุลาคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษัทร่วม

บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำกัด 200,000 200,000 32.50 32.5073,800 73,800 585 390

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม 73,800 73,800 585 390

บริษัทย่อย

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) 145,200 145,200 23.82 23.8281,967 81,967 17,292 8,300

บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด 1,000,000 1,000,000 95.78 95.78834,394 834,394- -

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด 600,000 600,000 90.21 90.21523,337 523,337 108,257 324,772

บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด 500,000 500,000 98.61 98.61569,284 569,284- -

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด 840,000 840,000 40.77 40.77319,134 319,134- -

บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด 20,000 20,000 33.88 33.886,775 6,775 678 1,355

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด 10,000 10,000 100.00 100.009,119 9,119- -

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด 800,000 800,000 100.00 100.00799,972 799,972- -

บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด 610,000 610,000 100.00 100.00609,986 609,986 914,978 914,978

บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 300,000 300,000 100.00 100.00300,000 300,000 60,000 60,000

บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขด จำกัด* 684,757 684,757 98.49 98.49674,178 674,178- -

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.* 1,167,660 1,167,660 80.00 80.00932,589 932,589- -

Wynn In Trading Co., Ltd.* 487,497 487,497 100.00 100.00487,497 487,497- -

บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด 50,000 50,000 4.11 4.112,061 2,061- -

บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด 500,000 500,000 0.62 0.623,089 3,089- -

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) 399,000 285,000 0.07 0.07313 196 16 20

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด 12,500 12,500 4.02 4.02509 509- -

บริษัท ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จำกัด 320,000 80,000 10.12 10.1232,408 8,108- -

     รวม 6,186,612 6,162,195 1,101,221 1,309,425

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (5,884) (5,884)- -

     รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 6,180,728 6,156,311 1,101,221 1,309,425

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 6,254,528 6,230,111 1,101,806 1,309,815

* เป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง Koh Kong Plantation Company Limited ซึ่งบริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 80         ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2558 และ 2557  โดย Koh Kong Plantation Company Limited มีข้อกำหนดให้เลิกกิจการหากมีผลขาดทุนเกินกว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 

และไม่สามารถแก้ไขการขาดทุนดังกล่าวได้ภายใน 1 ปี

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ยอดยกมาต้นปี 6,230,111 6,230,111

ลงทุนเพิ่ม

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) 117 -

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด 24,300 -

ยอดคงเหลือปลายปี 6,254,528 6,230,111
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เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

มีมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุน จำนวน 114.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 57,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) 

ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาจองซื้อ 3 บาท ต่อหุ้น

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 57,000,000 หุ้น 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TMILL-W1 ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 

หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี 

นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400.00 ล้านบาท และได้มีการเรียกชำระค่าหุ้นไปแล้วจำนวน 75.00 

บาทต่อหุ้น

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

อัตราของการถือหุ้น

ทั้งทางตรงและทางอ้อม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557 2558 2557

ร้อยละ ร้อยละ

 เงินลงทุนทั่วไป

-  บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด 3.93 3.93 787 787 323 323

-  บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด 7.36 7.36 8 8 2 2

-  บริษัท มัดแมน จำกัด 9.46 9.46 350,000 350,000 350,000 350,000

-   กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม 20,000 - 20,000 -

รวม 370,795 350,795 370,325 350,325

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 2,068 4,469 - -

หัก การปรับมูลค่าเงินลงทุนตามราคายุติธรรม (718) (721) - -

สุทธิ 1,350 3,748 - -

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - พันธบัตรรัฐบาล 10,696 20,615 - 6,367

หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม (308) (1,779) - (156)

ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (6,817) - - -

สุทธิ 3,571 18,836 - 6,211

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น 375,716 373,379 370,325 356,536
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11. เงินให้กู้ยืมระยะยาว

เงินให้กู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - - 4,283,238 -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น 120,000 - 120,000 -

ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 667,430 689,865 126,025 119,081

หัก  ส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี 

(แสดงรวมอยู่ในเงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดูหมายเหตุข้อ 7) (287,766) (225,506) (110,643) (45,150)

รวม 499,664 464,359 4,418,620 73,931

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (19,186) (19,383) (8,882) (8,881)

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว 480,478 444,976 4,409,738 65,050

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น จำนวน 120.00 ล้านบาท 

กำหนดรับชำระคืนเงินต้นเป็นงวดทุก 6 เดือน โดยรับชำระในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 

และเดือนสิงหาคมของทุกปี รวม 4 งวดๆ ละ 30.00 ล้านบาท 

โดยเริ่มรับชำระงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี 

กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน 

เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยหุ้นและที่ดินของสองบริษัทที่ผู้กู้ยืมเป็นกรรมการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยในงบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นและกิจการอื่นจำนวน 28.24 ล้านบาท และ 

32.00 ล้านบาท ตามลำดับ 

เพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรไปเพาะปลูกให้กับบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งของบริษัท 

สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอายุ 3 - 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR+1.00 ต่อปี 

กำหนดให้จ่ายชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายปี 

โดยบริษัทมีกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรกลการเกษตรที่ผู้กู้ซื้อ 

และบริษัทสามารถขายคืนเครื่องจักรให้กับผู้ขายได้หากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 

ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยส่วนที่เหลือเป็นเงินให้ชาวไร่กู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินเพื่อการเพาะปลูกอ้อย 

และซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรของบริษัทย่อยโดยทำสัญญากู้ระยะเวลาตั้งแต่  1 - 

8 ปี ขึ้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.50 - 8.50 ต่อปี 

ซึ่งส่วนใหญ่ชาวไร่ใช้ที่ดินและยานพาหนะเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน



50

12. ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 

รายการเคลื่อนไหวของต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 542,707 479,50941,480 39,714

ต้นทุนจ่ายเพิ่มระหว่างปี

- ต้นทุนการปลูกอ้อย 284,556 287,47821,790 33,091

- โอนจากค่าเสื่อมราคา 33,189 41,753148 2,991

ต้นทุนสะสมของอ้อยที่เพาะปลูก 860,452 808,74063,418 75,796

- ต้นทุนตัดจ่ายอ้อยระหว่างปี (357,006) (272,980) (38,363) (34,316)

ราคาตามบัญชีปลายปี 503,446 535,76025,055 41,480

(ขาดทุน) โอนกลับจากการด้อยค่า (3,658) 376 - -

ขาดทุนจากอ้อยเสียหาย (12,039) (5,695) (244) -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 30,177 12,266 - -

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 517,926 542,70724,811 41,480

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชีในราคาทุน

หักต้นทุนตัดจ่ายและค่าเผื่อการด้อยค่า เนื่องจากอายุการปลูกอ้อยมีระยะเวลาประมาณ 10 - 13 เดือน 

และมูลค่ายุติธรรมของอ้อยมีความผันผวน

ตามสภาวะอากาศของพื้นที่ที่เพาะปลูกซึ่งมีผลต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตอ้อย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชีส่วนหนึ่งจำนวนเงิน 467.58 

ล้านบาท และจำนวนเงิน 476.32 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นของบริษัทย่อยสองแห่ง 

ซึ่งเพาะปลูกบนที่ดินเช่า ดังนี้

- บริษัทย่อยแห่งที่ 1 จำนวน 157.85 ล้านบาท และ 158.72 ล้านบาท ตามลำดับ 

เพาะปลูกบนที่ดินเช่าจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามหมายเหตุข้อ 29.8.1

- บริษัทย่อยแห่งที่ 2 จำนวน 309.73 ล้านบาท และ 317.60 ล้านบาท ตามลำดับ 

เพาะปลูกบนที่ดินเช่าจากรัฐบาลของราชอาณาจักรกัมพูชาตามหมายเหตุข้อ 29.8.2
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

รายการเคลื่อนไหวของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

2558

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคาร

และโกดัง

สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง

รวม ที่ดิน อาคาร

และโกดัง

รวม

ราคาทุน:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 25571,307,420 6,842 1,913,395 248 3,227,905 250,292 397,522 647,814

ปรับปรุงและจัดประเภท 127,597(252) 34,420 - 161,765 101,023 - 101,023

โอนเข้า - 248 - - 248 - - -

โอนออก - - - (248) (248) - - -

ซื้อเพิ่ม 1,300 4 4,681 - 5,985 - - -

จำหน่าย - - (857) - (857) - - -

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 25581,436,317 6,842 1,951,639 - 3,394,798 351,315 397,522 748,837

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557- (3,939) (322,234) - (326,173) - (237,742) (237,742)

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - (110) (37,553) - (37,663) - (4,231) (4,231)

จำหน่าย - - 124 - 124 - - -

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558- (4,049) (359,663) - (363,712) - (241,973) (241,973)

ค่าเผื่อการด้อยค่า:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557(3,035) - (720) - (3,755) (316) - (316)

จัดประเภท (1,134) - - - (1,134) (1,134) - (1,134)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558(4,169) - (720) - (4,889) (1,450) - (1,450)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 25581,432,148 2,793 1,591,256 - 3,026,197 349,865 155,549 505,414

มูลค่ายุติธรรม:

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 25581,846,428 2,793 1,890,863 - 3,740,084 500,241 484,470 984,711
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2557

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคาร

และโกดัง

สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง

รวม ที่ดิน อาคาร

และโกดัง

รวม

ราคาทุน:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 25561,304,763 6,890 1,931,460 12,648 3,255,761 250,292 397,522 647,814

ปรับปรุงและจัดประเภท (31,910)- (33,711) - (65,621) - - -

โอนเข้า - - 12,648 - 12,648 - - -

โอนออก - - - (12,648) (12,648) - - -

ซื้อเพิ่ม 34,659 - 3,533 248 38,440 - - -

จำหน่าย (92) (48) (536) - (676) - - -

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 25571,307,420 6,842 1,913,394 248 3,227,904 250,292 397,522 647,814

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556- (3,816) (310,635) - (314,451) - (233,510) (233,510)

ปรับปรุงและจัดประเภท- (13) 23,995 - 23,982 - - -

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - (110) (35,760) - (35,870) - (4,232) (4,232)

จำหน่าย - - 166 - 166 - - -

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557- (3,939) (322,234) - (326,173) - (237,742) (237,742)

ค่าเผื่อการด้อยค่า:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556(1,855) - (720) - (2,575) - - -

จัดประเภท (1,180) - - - (1,180) (316) - (316)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557(3,035) - (720) - (3,755) (316) - (316)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 25571,304,385 2,903 1,590,440 248 2,897,976 249,976 159,780 409,756

มูลค่ายุติธรรม:

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 25571,617,837 3,074 1,840,264 - 3,461,175 382,794 484,470 867,264

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ซึ่งรับรู้ในงบกำไรขาดทุนรวมจำนวน 196.00 ล้านบาท และ 106.72 ล้านบาท ตามลำดับ 

และในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการจำนวน 43.42 ล้านบาท และ 41.72 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นำสินทรัพย์ที่ให้เช่าที่มีราคาตามบัญชีตามงบการเงินรวม จำนวน 293.20 

ล้านบาท และ 300.49 ล้านบาท ตามลำดับ ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์สองแห่ง 

(ดูหมายเหตุข้อ 19)
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

2558

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะและ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์ รวม

ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ เครื่องมือกล และเครื่องใช้ ระหว่างก่อสร้าง

ทุ่นแรง สำนักงาน  

ราคาทุน:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 900,631 1,307,050 6,032,457 19,089,027 1,858,678 278,070 4,955,414 34,421,327

ปรับปรุงและจัดประเภท (109,995) 3,644 (520,628) 503,781 405 12,547 (42,043) (152,289)

ซื้อเพิ่ม 40,535 735 4,943 100,544 13,014 14,159 980,651 1,154,581

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย (4,786) (680) (2,100) (1,952) (4,923) (8,354) - (22,795)

โอนเข้า (โอนออก) - 133,508 1,392,235 3,135,395 17,763 3,886 (4,682,787) -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเง

ิน - 49,191 51,363 129,545 22,202 1,421 1,105 254,827

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 826,385 1,493,448 6,958,270 22,956,340 1,907,139 301,729 1,212,340 35,655,651

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - (346,284) (1,292,078) (6,565,830) (972,607) (201,790) - (9,378,589)

ปรับปรุงและจัดประเภท - 728 152 7,842 - (7,993) - 729

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - (36,015) (173,710) (902,172) (98,185) (31,094) - (1,241,176)

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - 680 131 1,881 4,054 8,275 - 15,021

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเง

ิน - (15,367) (7,713) (17,315) (12,438) (1,302) - (54,135)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 - (396,258) (1,473,218) (7,475,594) (1,079,176) (233,904) - (10,658,150)

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 2,064,041 - - - - - - 2,064,041

ปรับปรุงและจัดประเภท (66,105) - - - - - - (66,105)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 1,997,936 - - - - - - 1,997,936

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 (12,164) - (6,865) (200) - - - - (19,229)

ปรับปรุงและจัดประเภท (236) - - - - - - (236)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 (12,400) - (6,865) (200) - - - - (19,465)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 2,811,921 1,097,190 5,478,187 15,480,546 827,963 67,825 1,212,340 26,975,972
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2557

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะและ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์ รวม

ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ เครื่องมือกล และเครื่องใช้ ระหว่างก่อสร้าง

ทุ่นแรง สำนักงาน  

ราคาทุน:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 815,030 1,093,795 5,124,337 14,608,529 1,742,513 264,846 7,716,96431,366,014

ปรับปรุงและจัดประเภท 4,486 3,132 23,052 5,820 (1,511) (4,596) 73,208 103,591

ซื้อเพิ่ม 81,935 2,649 22,043 89,596 109,847 15,829 2,569,6302,891,529

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย (820) (455) (12,993) (29,603) (8,629) (2,171) - (54,671)

โอนเข้า (โอนออก) - 185,364 853,243 4,356,112 6,113 3,515 (5,404,347)-

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเง

ิน - 22,565 22,775 58,573 10,345 647 (41) 114,864

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 900,631 1,307,050 6,032,457 19,089,027 1,858,678 278,070 4,955,41434,421,327

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ วันที่ 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)

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - (37,164) (145,126) (817,711) (102,687) (29,790) - (1,132,478)

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - 441 12,435 26,447                   7,720                  2,084 - 49,127

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเง

ิน - (6,417) (3,110) (6,854) (5,490) (545) - (22,416)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - (346,284) (1,292,078) (6,565,830) (972,607) (201,790) - (9,378,589)

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 2,042,199 - - - - - - 2,042,199

ปรับปรุงและจัดประเภท 21,842 - - - - - - 21,842

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 2,064,041 - - - - - - 2,064,041

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 (5,945) - (15,634) (942) - - - - - (22,521)

ปรับปรุงและจัดประเภท (6,219) - 8,769 742 - - - - - 3,292

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 (12,164) - (6,865) (200) - - - - (19,229)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

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

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 

2558 พันบาท     1,241,176

2557 พันบาท     1,132,478
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2558

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์ รวม

ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ และเครื่องมือกล และเครื่องใช้ ระหว่างก่อสร้าง

ทุ่นแรง สำนักงาน  

ราคาทุน:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 378,586 198,572 1,281,5555,138,303 608,838 112,141 2,425,673 10,143,668

ปรับปรุงและจัดประเภท (1,968) - 1,195(825) - (370) - (1,968)

ซื้อเพิ่ม 25,330 - -44,953 1,249 4,082 184,573 260,187 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย (4,786) - (2,100) - (4,275) (4,310) - (15,471)

โอนเข้า (โอนออก) - 101,837 378,7291,815,511 1,020 (2,297,097) -

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 397,162 300,409 1,659,3796,997,942 605,812 112,563 313,149 10,386,416

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - (20,708) (308,568)(2,293,556) (315,346) (75,972) - (3,014,150)

ปรับปรุงและจัดประเภท - - (1,195)403 - 792 - -

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - (9,687) (44,871)(295,585) (24,209) (12,583) - (386,935)

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - - 131 - 4,275 4,296 - 8,702

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 - (30,395) (354,503)(2,588,738) (335,280) (83,467) - (3,392,383)

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 520,205 - - - - - - 520,205

ปรับปรุงและจัดประเภท (56,892) - - - - - - (56,892)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 463,313 - - - - - - 463,313

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 (7,082) - - - - - - (7,082)

ปรับปรุงและจัดประเภท (237) - - - - - - (237)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 (7,319) - - - - - - (7,319)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 853,156 270,014 1,304,8764,409,204 270,532 29,096 313,149 7,450,027
5
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2557

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์ รวม

ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ และเครื่องมือกล และเครื่องใช้ ระหว่างก่อสร้าง

ทุ่นแรง สำนักงาน  

ราคาทุน:

ณ วันที่ 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)

ซื้อเพิ่ม 29,503 834 16,258 28,017 6,233 7,946 1,179,862 1,268,653

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย (29,422) - (763) - - (17) - (30,202)

โอนเข้า (โอนออก) - 161,700 555,304 2,159,801 - 570                               (2,877,375) -

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 378,586 198,572 1,281,555 5,138,303 608,838 112,141 2,425,673 10,143,668

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - (14,099) (277,956) (2,058,518) (290,989) (63,950) - (2,705,512)

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - (6,609) (31,375) (235,038) (24,357) (12,038) - (309,417)

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - - 763 - - 16 - 779

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - (20,708) (308,568) (2,293,556) (315,346) (75,972) - (3,014,150)

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 532,786 - - - - - - 532,786

เพิ่มขึ้น (ลดลง) (12,581) - - - - - - (12,581)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 520,205 - - - - - - 520,205

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์:

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - - (8,769) - - - - (8,769)

ปรับปรุงและจัดประเภท (7,082) - 8,769 - - - - 1,687

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 (7,082) - - - - - - (7,082)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

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

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม

2558 พันบาท386,935              

2557 พันบาท              309,417

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ต้นทุนการกู้ยืมในงบการเงินรวมจำนวน 8.98 ล้านบาท 

และ 15.79 ล้านบาท ตามลำดับ 

ซึ่งเกิดจากเงินกู้ยืมสำหรับโครงการระหว่างก่อสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย     

ในประเทศได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างซึ่งรวมอยู่ในรายการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร ซึ่งมีราคาตามบัญชีใน         

งบการเงินรวม จำนวน 695.93 ล้านบาท และ 391.30 ล้านบาท ตามลำดับ 

ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ดูหมายเหตุ 

ข้อ 16 และข้อ 29.6)
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ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

และอาคารระหว่างก่อสร้างของบริษัทย่อยสองแห่งในต่างประเทศ 

มูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมจำนวน 501.12 ล้านบาท และ 714.12 ล้านบาท ตามลำดับ 

ตั้งอยู่บนที่ดินสัมปทานซึ่งเมื่อครบกำหนดสัญญา กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ให้เช่า 

(ดูหมายเหตุข้อ 29.8.2)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์ราคาทุนในงบการเงินรวม จำนวน 3,833.36 ล้านบาท และ 

3,075.70 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,046.86 ล้านบาท และ 1,665.32 

ล้านบาท ตามลำดับ ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั้งจำนวนแต่ยังคงใช้งานอยู่

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน 381,588 273,010- 40,793

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 209,876 193,472 6,194 807

591,464 466,482 6,194 41,600

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงานในงบการเงินรวมจำนวน 

340.80ล้านบาท และ 119.55 ล้านบาท ตามลำดับ และ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 40.79 ล้านบาท เป็นที่ดินเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน 13.20 

ล้านบาท 

ซึ่งเป็นอะไหล่เครื่องจักรซึ่งบริษัทย่อยได้ประมูลมาจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งและยังคงเหล

ือจากการจัดสรรเพื่อใช้และจำหน่าย  

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้เป็นอะไหล่เครื่องจักรเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต
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16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 3,744,895 6,499,004 38,000 1,278,000

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 147,846 150,492 - -

ตั๋วแลกเงิน 897,002 1,393,777 897,002 1,393,777

รวม 4,789,743 8,043,273 935,002 2,671,777

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นการกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ 1 

- 6 เดือน ส่วนหนึ่งจำนวน 1,765.00 ล้านบาท และ 1,765.00 ล้านบาท ตามลำดับ 

เป็นเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยสามแห่งจากธนาคารพาณิชย์สามแห่งในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ซึ่งมีดอกเบี้ยในอัตรารัอยละ LIBOR+1.50 ถึงร้อยละ 2 ต่อปี และร้อยละ LIBOR+1.50 ถึงร้อยละ 1.68 

ต่อปี ตามลำดับ และส่วนที่เหลือเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาท มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.00 - 3.30 ต่อปี 

และร้อยละ 1.63 - 3.58 ต่อปี ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทในงบการเงินรวมเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาท 

มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.85 - 3.00 ต่อปี และร้อยละ 2.85 - 3.00 ต่อปี ตามลำดับ 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 

ตั๋วแลกเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาท 

มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.82 ต่อปี และร้อยละ 2.65 - 2.75 ต่อปี ตามลำดับ

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร สิทธิการเช่าที่ตั้งโรงงานค้ำประกัน 

และบริษัทและบริษัทย่อยค้ำประกันระหว่างกันโดยใช้หลักประกันดังกล่าวร่วมกับเงินกู้ยืมระยะยาว 

ตามหมายเหตุข้อ 19

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 10,394 23,576

เจ้าหนี้การค้า - อื่นๆ

- เจ้าหนี้ค่าอ้อย 132,146 752,972 27,977 223,109

- เจ้าหนี้การค้าอื่น 302,377 263,917 30,181 30,485

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 45,061 98,892 58,746 62,709

ค่าธรรมเนียมนำส่งสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายค้างจ่าย 53,410 101,198 11,746 24,518

ค่ารักษาเสถียรภาพค้างจ่ายสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 53,363 62,868 28,175 27,458

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 269,262 374,345 156,991 171,671
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เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ 239,331 389,912 51,351 107,198

เจ้าหนี้อื่น 377,836 336,147 320,416 300,578

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,472,786 2,380,251 695,977 971,302
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ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยสามแห่งรับซื้ออ้อยสำหรับฤดูการผลิตปี 2557/2558 

โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิตปี 2557/2558  

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย   ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 

มกราคม 2558 เท่ากับ 900.00 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. 

และกำหนดให้อัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากับ 57.00 บาทต่อตันอ้อย 

และจนถึงวันที่คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย    

ยังไม่ได้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสำหรับฤดูการผลิตปี 2557/2558 

บริษัทและบริษัทย่อยจึงบันทึกเจ้าหนี้ค่าอ้อย และคำนวณต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 จากการประมาณโดยผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในราคา 

847.31 - 860.64 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานเฉลี่ยที่ 10.89 - 12.70 ซี.ซี.เอส.

18. หุ้นกู้ระยะยาว 

หุ้นกู้ระยะยาว ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ 10,989,160 7,492,742

หัก  ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (999,909) (1,499,889)

สุทธิ 9,989,251 5,992,853

บริษัทออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้ 

หน่วยละ 1,000 บาท แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

หุ้นกู้

ชุดที่

ชื่อย่อ อายุ ครบ

กำหนด

อัตรา

ดอกเบี้ย

ต่อปี

จำนวนหน่วย

ที่ออก

มูลค่ารวม ค่าใช้จ่าย

ในการออก

หุ้นกู้รอตัดจ่าย

สุทธิ มูลค่า

ยุติธรรม

1 KSL15DA 3 ปี 4 ธ.ค. 58 3.87 1,000,000 1,000,000 91 999,909 1,001,978

2 KSL172A 3 ปี 27 ก.พ. 60 3.84 1,000,000 1,000,000 566 999,434 1,025,344

3 KSL174A 3 ปี 30 เม.ย. 60 3.63 1,000,000 1,000,000 780 999,220 1,025,262

4 KSL175A 3 ปี 16 พ.ค. 60 3.60 1,000,000 1,000,000 651 999,349 1,024,570

5 KSL185A 3 ปี 5 มิ.ย. 61 2.88 2,000,000 2,000,000 2,318 1,997,682 2,024,829

6 KSL189A 3 ปี 25 ก.ย. 61 2.50 1,000,000 1,000,000 1,477 998,523 1,003,138

7 KSL198A 5 ปี 5 ส.ค. 62 4.25 1,000,000 1,000,000 1,246 998,754 1,052,950

8 KSL199A 5 ปี 5 ส.ค. 62 4.07 1,000,000 1,000,000 1,250 998,750 1,047,394

9 KSL203A 5 ปี 13 มี.ค. 63 3.48 2,000,000 2,000,000 2,461 1,997,539 2,041,477
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รวมหุ้นกู้ระยะยาว 11,000,000 11,000,000 10,840 10,989,160 11,246,942
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

หุ้นกู้

ชุดที่

ชื่อย่อ อายุ ครบ

กำหนด

อัตรา

ดอกเบี้ย

ต่อปี

จำนวนหน่วย

ที่ออก

มูลค่ารวม ค่าใช้จ่าย

ในการออก

หุ้นกู้รอตัดจ่าย

สุทธิ มูลค่า

ยุติธรรม

1 KSL14DA 3 ปี 16 ธ.ค. 57 4.05 1,500,000 1,500,000 111 1,499,889 1,503,137

2 KSL15DA 3 ปี 4 ธ.ค. 58 3.87 1,000,000 1,000,000 703 999,297 1,012,417

3 KSL172A 3 ปี 27 ก.พ. 60 3.84 1,000,000 1,000,000 992 999,008 1,015,818

4 KSL174A 3 ปี 30 เม.ย. 60 3.63 1,000,000 1,000,000 1,194 998,806 1,011,711

5 KSL175A 3 ปี 16 พ.ค. 60 3.60 1,000,000 1,000,000 1,172 998,828 1,008,299

6 KSL198A 5 ปี 5 ส.ค. 62 4.25 1,000,000 1,000,000 1,537 998,463 1,021,016

7 KSL199A 5 ปี 5 ส.ค. 62 4.07 1,000,000 1,000,000 1,549 998,451 1,014,096

รวมหุ้นกู้ระยะยาว 7,500,000 7,500,000 7,258 7,492,742 7,586,494

รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ระยะยาวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  

31 ตุลาคม มีดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

2558 2557

ราคาตามบัญชีต้นปี 7,492,742 2,497,644

ออกหุ้นกู้ระหว่างปี 5,000,000 4,992,611

ไถ่ถอนระหว่างปี (1,500,000) -

ตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ (3,582) 2,487

ราคาตามบัญชีปลายปี 10,989,160 7,492,742

ข้อปฏิบัติอื่นที่สำคัญตามข้อกำหนดในการออกหุ้นกู้

- บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 

ตุลาคมของทุกปีไม่เกินกว่า 2 : 1 ตลอดอายุของหุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.45 

: 1.00 และ 1.48 : 1.00 ตามลำดับ

- กรณีที่อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ณ ขณะนั้น 

บริษัทต้องดำเนินการจัดหาทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันให้กับผู้ถือหุ้นกู้หรือดำเนินการใดๆ 

เพื่อแก้ไขอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ให้อยู่ในอันดับเดียวกันหรือดีกว่าอันดับความน่าเชื่อถือ

ของบริษัท
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19. เงินกู้ยืมระยะยาว 

เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินกู้ยืม - สกุลบาท 6,639,643 6,286,861 3,565,500 2,471,333

เงินกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ - 197,907 - -

รวม 6,639,643 6,484,768 3,565,500 2,471,333

หัก  ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (1,693,253) (2,207,754) (705,833) (705,833)

เงินกู้ยืมระยะยาว 4,946,390 4,277,014 2,859,667 1,765,500

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ราคาตามบัญชีต้นปี 6,484,768 7,112,548 2,471,333 3,327,166

กู้เพิ่มระหว่างปี 3,860,936 2,487,398 2,500,000 -

จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี (3,724,865) (3,123,853) (1,405,833) (855,833)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 18,804 8,675 - -

ราคาตามบัญชีปลายปี 6,639,643 6,484,768 3,565,500 2,471,333

อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

เงินกู้ยืม - สกุลบาท 2.00 - 5.13 2.00 - 5.25 2.00 - 4.50 2.00 - 4.50

เงินกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ 2.03 - 2.93 2.32 - 2.33 - -

ระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาว

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ภายใน 1 ปี 1,693,253 2,207,754 705,833 705,833

มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 4,946,390 4,277,014 2,859,667 1,765,500
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วงเงิน ยอดคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย การชำระ การชำระ เริ่มชำระ ครบกำหนดชำระ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม คืนเงินต้น คืนดอกเบี้ย

2558 2557

พันบาท พันบาท

เฉพาะบริษัท

1. 1,000 ล้านบาท 400,000 600,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน มกราคม 2556 กรกฎาคม 2561

2. 2,500 ล้านบาท 1,650,000 1,850,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน พฤษภาคม 2556 มีนาคม 2562

3. 1,500 ล้านบาท 700,000 - AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน พฤษภาคม 2558 พฤศจิกายน 2562

4. 1,000 ล้านบาท 800,000 - AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน เมษายน 2558 ตุลาคม 2562

5. 11.30 ล้านบาท 4,000 6,000 อัตราคงที่ รายปี รายเดือน มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2560

6. 23 ล้านบาท 11,500 15,333 อัตราคงที่ รายปี รายปี มิถุนายน 2556 มิถุนายน 2562

รวม 3,565,500 2,471,333

บริษัทย่อย

7. 800 ล้านบาท 400,000 600,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน กุมภาพันธ์ 2557 กุมภาพันธ์ 2562

8. 2,000 ล้านบาท - 700,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน ธันวาคม 2554 มิถุนายน 2559

9. 1,000 ล้านบาท 800,000 - อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน เมษายน 2558 ตุลาคม 2562

10. 1,000 ล้านบาท 600,000 800,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน มีนาคม 2555 มิถุนายน 2561

11. 1,000 ล้านบาท - 400,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน ธันวาคม 2556 กันยายน 2559

12. 1,000 ล้านบาท 652,000 852,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน สิงหาคม 2557 กุมภาพันธ์ 2562

13. 175 ล้านบาท 32,500 80,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2559

14. 200 ล้านบาท 160,000 79,800 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2562

15. 50 ล้านบาท 20,950 30,910 AMLR-อัตราคงที่ รายเดือน รายเดือน พฤศจิกายน 2555 พฤศจิกายน 2560

16. 550 ล้านบาท 347,133 255,598 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 3 เดือน รายเดือน ธันวาคม 2557 มีนาคม 2563

17. 380 ล้านบาท 50,000 - AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน กันยายน 2560 มีนาคม 2565

18. 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - 14,631 LIBOR+2 ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มีนาคม 2554 มีนาคม 2559

19. 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - 14,631 LIBOR+2 ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มีนาคม 2554 มีนาคม 2559

20. 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - 168,645 LIBOR+2 ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มิถุนายน 2554 มีนาคม 2559

21. 33.90 ล้านบาท 11,560 17,220 อัตราคงที่ รายปี รายปี มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2560

รวม 3,074,143 4,013,435

รวมทั้งหมด 6,639,643 6,484,768

* AMLR คือ อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของสถาบันการเงินในประเทศไทยขนาดใหญ่ 4 แห่ง

เงินกู้ยืมส่วนใหญ่ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 

ค้ำประกันโดยบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยได้ทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง 

และเครื่องจักรบางส่วน โดยยกประโยชน์ให้ธนาคารผู้ให้กู้ สำหรับวงเงินที่ 13 ถึง 17 

บริษัทย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง             

ซึ่งรวมที่อยู่ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นหลักประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 13 และข้อ 14) วงเงินที่ 5, 

6 และ 21 เป็นเงินกู้ยืมเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการเกษตร มีกรรมการบริหารของบริษัทค้ำประกัน 

และเช็คค้ำประกัน

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น 

การดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 

การดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ข้อจำกัดในการก่อหนี้ระยะยาวเพิ่มเติม 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
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20. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

20.1 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน 211,854 188,297 - 545

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กับผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น (119,155) (79,077) (62,024) (18,187)

รวม 92,699 109,220 (62,024) (17,642)

การกระทบยอดภาษีเงินได้และกำไรทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ตุลาคม มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

- ส่วนที่ได้รับการส่งเสริม - ยกเว้นภาษีเงินได้ 488,328 1,224,383 - -

- ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม 553,883 670,235 758,134 1,171,974

รวมกำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 1,042,211 1,894,618 758,134 1,171,974

อัตราภาษีตามกฎหมาย (ร้อยละ) 20 20 20 20

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

- ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม 110,776 134,047 151,627 234,395

รวมภาษีเงินได้ 110,776 134,047 151,627 234,395

ผลกระทบทางภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักเป็นค่าใช

้จ่ายในทางภาษีและรายได้ที่ได้รับการยกเว้นทางภาษี 102,738 46,551 (151,788) (233,850)

213,514 180,598 (161) 545

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ปีก่อน (1,660) 7,699 161 -

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (119,155) (79,077) (62,064) (18,187)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 92,699 109,220 (62,064) (17,642)



66

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 555 พ.ศ. 2555 

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรซึ่งมีผลบังคับใช้ตั

้งแต่วันที่  27 ธันวาคม 2555 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 

ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกินวันที่ 

31 ธันวาคม 2557 และตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรซึ่งมีผลบังคับใช้ต

ั้งแต่วันที่  11 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 

20 ของกำไรสุทธิสำหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 

31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย ณ 

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 

ได้แสดงตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตามพระราชกฤษฎีกาฉบับข้างต้น

20.2 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 8,619 1,257 - -

ขาดทุนสะสมยกไป 50,160 76 - -

ค่าเสื่อมราคา 4,803 (228) - -

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า 14,080 14,915 - -

ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ (65,228) (10,707) - -

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,726 - - -

อื่น ๆ 1,342 436 - -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 17,502 5,749 - -
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 

ตุลาคม มีดังนี้

2558

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่

1 พฤศจิกายน 

2557

รายการที่รับรู้

ในกำไร

ขาดทุน

รายการที่รับรู้

ในกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่รับรู้

ในส่วนของ

ผู้ถือหุ้นโดยตรง

ณ วันที่

31 ตุลาคม

2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 

สุทธิ

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,257 6,749 613 - 8,619

ขาดทุนสะสมยกไป 76 50,084 - - 50,160

ค่าเสื่อมราคา (228) 5,031 - - 4,803

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า 14,915 (835) - - 14,080

ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ (10,707) (54,521) - - (65,228)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 3,726 - - 3,726

อื่น ๆ 436 906 - - 1,342

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 5,749 11,140 613 - 17,502

2557

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่

1 พฤศจิกายน 

2556

รายการที่รับรู้

ในกำไร

ขาดทุน

รายการที่รับรู้

ในกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่รับรู้

ในส่วนของ

ผู้ถือหุ้นโดยตรง

ณ วันที่

31 ตุลาคม

2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 

สุทธิ

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 354 499 404 - 1,257

ขาดทุนสะสมยกไป - 76 - - 76

ค่าเสื่อมราคา - (228) - - (228)

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า - 14,915 - - 14,915

ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ - - (10,707) - (10,707)

อื่น ๆ - 436 - - 436

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ354 15,698 (10,303) - 5,749
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่ยังไม่ได้รับรู้ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 3 แห่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

2558 2557

รายการดังต่อไปนี้ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ผลแตกต่างชั่วคราว (27,480) (15,877)

ขาดทุนสะสม 133,019 89,212

105,539 73,335

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ขาดทุนสะสมจำนวนเงิน 133.02 ล้านบาท 

เป็นขาดทุนทางภาษีที่จะสิ้นอายุการใช้ประโยชน์ในปี 2560 จำนวน 61.09 ล้านบาท 

และที่จะสิ้นอายุในปี 2563 จำนวน 71.93 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 

ขาดทุนสะสมจำนวนเงิน 89.21 ล้านบาท เป็นขาดทุนทางภาษีที่จะสิ้นอายุการใช้ประโยชน์ในปี 

2560 จำนวน 61.09 ล้านบาท และที่จะสิ้นอายุในปี 2563 จำนวน 28.12 ล้านบาท

20.3 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,244) (21,895) (5,591) (5,180)

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (18,073) (13,128) (4,980) -

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,177) (1,180) (1,177) (1,177)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (39,154) (44,838) (18,355) (18,730)

ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ 382,266 436,787 129,370 129,370

ขาดทุนสะสมยกไป (185,458) (62,888) (89,775) (19,237)

ค่าเสื่อมราคา 141,223 87,925 (3,525) (13,276)

อื่น ๆ (4,553) (8,358) 414 (1,593)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 263,830 372,425 6,381 70,177
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รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ตุลาคม 

มีดังนี้

2558

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่

1 พฤศจิกายน 

2557

รายการที่รับรู้

ในกำไร

ขาดทุน

รายการที่รับรู้

ในกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่

31 ตุลาคม

2558

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,895) 10,651 - (11,244)

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (13,128) (4,003) (942) (18,073)

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,180) 3 - (1,177)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (44,838) 8,374 (2,690) (39,154)

ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ 436,787 (54,521) - 382,266

ขาดทุนสะสมยกไป (62,888) (116,759) (5,811) (185,458)

ค่าเสื่อมราคา 87,925 44,429 8,869 141,223

อื่น ๆ (8,358) 3,805 - (4,553)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 372,425 (108,021) (574) 263,830

2557

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่

1 พฤศจิกายน 

2556

รายการที่รับรู้

ในกำไร

ขาดทุน

รายการที่รับรู้

ในกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่

31 ตุลาคม

2557

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (30,933) 9,076 (38) (21,895)

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (6,292) (6,836) - (13,128)

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,609) 429 - (1,180)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (35,559) 556 (9,835) (44,838)

ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ 441,705 - (4,918) 436,787

ขาดทุนสะสมยกไป (4,147) (58,410) (331) (62,888)

ค่าเสื่อมราคา 95,548 (10,955) 3,332 87,925

อื่น ๆ (10,975) 2,761 (144) (8,358)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 447,738 (63,379) (11,934) 372,425
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2558

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

1 พฤศจิกายน 

2557

รายการที่รับรู้

ในกำไร

ขาดทุน

รายการที่รับรู้

ในกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่

31 ตุลาคม

2558

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,180) (411) - (5,591)

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า - (4,980) - (4,980)

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,177) - - (1,177)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (18,730) 2,107 (1,732) (18,355)

ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ 129,370 - - 129,370

ขาดทุนสะสมยกไป (19,237) (70,538) - (89,775)

ค่าเสื่อมราคา (13,276) 9,751 - (3,525)

อื่น ๆ (1,593) 2,007 - 414

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 70,177 (62,064) (1,732) 6,381

2557

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

1 พฤศจิกายน 

2556

รายการที่รับรู้

ในกำไร

ขาดทุน

รายการที่รับรู้

ในกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่

31 ตุลาคม

2557

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,982) (198) - (5,180)

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,177) - - (1,177)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (14,692) (648) (3,390) (18,730)

ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์    131,887 - (2,517) 129,370

ขาดทุนสะสมยกไป - (19,237) - (19,237)

ค่าเสื่อมราคา (14,990) 1,714 - (13,276)

อื่น ๆ (1,775) 182 - (1,593)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 94,271 (18,187) (5,907) 70,177
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21. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบ

ัญญัติคุ้มครองแรงงานและตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  

ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้              ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานสำหรับปีสิ

้นสุดวันที่  31 ตุลาคม มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 11,396 4,091 4,032 1,365

ต้นทุนดอกเบี้ย 9,458 3,100 3,941 1,259

รวม 20,854 7,191 7,973 2,624

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ตุลาคม 

มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกมา 228,100 179,828 93,649 73,459

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 11,396 4,091 4,032 1,365

ต้นทุนดอกเบี้ย 9,458 3,100 3,941 1,259

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ป

ระกันภัยของภาระผูกพัน 13,072 53,598 8,660 19,676

ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี (25,473) (12,517) (18,508) (2,110)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกไป 236,553 228,100 91,774 93,649

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการภาระผูก

พันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อัตราคิดลด 3.12 - 4.12 3.49 - 

4.23

3.79 - 3.82 4.07 - 4.08 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 6.00 6.00 6.00 6.00 

อัตราส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ 

(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน)
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- พนักงานรายเดือน 10.00 - 

100.00

9.00 - 

100.00

10.00 - 

100.00 

9.00 - 100.00 

- พนักงานรายวัน 2.00 - 

100.00

4.00 - 

60.00

12.00 - 54.00 16.00 - 60.00 
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22. ทุนเรือนหุ้น

22.1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 

มีมติอนุมัติให้ลดทุนที่ออก  และชำระแล้วโดยตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท จำนวน 34,100,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่ารวม 34.10 ล้านบาท 

ซึ่งได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 

ดังนั้นบริษัทจึงได้โอนกลับรายการสำรองหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 433.15 ล้านบาท

22.2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท 

มีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 

22.2.1 ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้รับชำระ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,835,900,000 บาท 

(หุ้นสามัญ 1,835,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 1,670,546,884 บาท 

(หุ้นสามัญ 1,670,546,884 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

บริษัทดำเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558

22.2.2 เปลี่ยนแปลงมูลค่าตราไว้ของหุ้นสามัญจาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท ทำให้จำนวนหุ้นสามัญ               

ที่จดทะเบียน เพิ่มขึ้นจาก 1,670,546,884 หุ้น เป็น 3,341,093,768 หุ้น 

บริษัทดำเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่  

3 มีนาคม  2558

22.2.3  จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท 

จำนวน 3,341 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 271 ล้านบาท 

และเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 668 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 

334.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 

รวมการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท 

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 605.11 ล้านบาท 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน        ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2558 

และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และจัดสรรกำไรจำนวน 13.47 

ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทดำเนินการจ่าย                

ปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามมติที่ประชุมแล้ว

22.2.4 เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 

668,218,754 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนจากเดิม 

1,670,546,884 บาท (หุ้นสามัญ 3,341,093,768 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 
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2,004,656,261 บาท (หุ้นสามัญ 4,009,312,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 

บริษัทดำเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่  

5 มีนาคม 2558
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23. เงินปันผลจ่ายและทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลดังนี้

เงินปันผล อนุมัติโดย จำนวนหุ้น เงินปันผล หุ้นปันผล เงินปันผลจ่าย วันที่จ่าย

พันล้านหุ้น จ่ายต่อหุ้น จ่ายต่อหุ้น ล้านบาท เงินปันผล

- จ่ายปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 3.34 0.08 0.10 605.11 27 มีนาคม 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 (ดูหมายเหตุข้อ 22.2.3)

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

- จ่ายปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 1.67 0.35 - 584.69 26 มีนาคม 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง  

ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา 

(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

ทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 13.47 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ              

ข้อ 22.2.3) 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 

ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนเงินเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว

24. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารได้รวมค่าตอบแทนกรรมการ 

ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย ตามมาตรา 90 

ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือน และประโยชน์

ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่กรรมการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 19.96 20.50 8.92 9.38
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25. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์หลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการจัดการส่วนทุนคือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถ       

ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม 

และการรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ให้เกินข้อกำหนดของสัญญากู้ยืมเงิน 

(ดูหมายเหตุข้อ 19)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

หนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.45 : 1.00 1.48 : 1.00 2.12 : 1.00 1.80 : 1.00

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.59 : 1.00 1.71 : 1.00 2.22 : 1.00 1.96 : 1.00

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ได้แก่

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 1,411,656 1,315,395 505,839 473,523

ค่าเสื่อมราคา 1,279,223 1,127,167 395,485 312,949

ค่าเชื้อเพลิง 156,703 232,857 852,444 362,039

ค่าธรรมเนียมนำส่งกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 1,157,118 991,773 377,624 408,706

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา 698,809 577,723 230,683 185,884

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 661,038 768,270 359,241 337,987

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 10,545,085 11,673,862 4,256,650 4,281,580

ซื้อสินค้าสำเร็จรูป 39,238 103,002 1,645,174 2,060,899

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต 519,902 (950,410) (517,115) (151,780)

ขาดทุนจากกากอ้อยเสียหาย 12,386 3,210 - -

ขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

(โอนกลับ) (3,024) 93,664 24,560 338

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 197,197 193,074 52,506 48,704

ต้นทุนทางการเงิน 848,766 834,339 559,106 494,639

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น 974,262 762,130 450,820 268,529

รวม 18,498,359 17,726,056 9,193,017 9,083,997
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27. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนแปลงราคาที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 22 

มีผลให้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานขอ

งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เปลี่ยนแปลง 

ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นของงวดก่อนที่นำมาแสดงเ

ปรียบเทียบย้อนหลัง 

โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอร

ายงาน

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 

เปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ ดังนี้

ตามที่รายงานไว้เดิม “ปรับปรุงใหม่”

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 1,670,546,884 3,341,093,768

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน มีดังนี้

หน่วย : บาทต่อหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามที่รายงาน

ไว้เดิม 

“ปรับปรุงใหม่” ตามที่รายงาน

ไว้เดิม 

“ปรับปรุงใหม่”

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 0.973 0.487 0.712 0.356

28. การเสนอข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงานตามมุมมองผู้บริหาร 

โดยพิจารณาจากการบริหารการจัดการและโครงสร้างการบริหารและการรายงานภายในของก

ลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทจำแนกส่วนงานดำเนินงานตามธุรกิจหลักได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาลให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก และผู้ค้าน้ำตาลต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ผลิตน้ำมันทั้งในและต่างประเทศ
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กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

และบริษัทในกลุ่มบริษัท

กลุ่มธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ดำเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานและคลังสินค้า 

และกิจการรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อน สำหรับเป็นศูนย์อบรมและสัมมนา

กลุ่มธุรกิจผลิตแป้งสาลี

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

กลุ่มบริษัทจำแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ออกเป็นการประกอบการในประเทศ และต่างประเทศ            

โดยต่างประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้าภายนอกรายหนึ่งจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นจำนวนรวมประมาณ 1,011.26 

ล้านบาท และ 1,140.84 ล้านบาท ตามลำดับ จากยอดรายได้รวมของกลุ่มบริษัท
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงานของกลุ่มบริษัท แสดงได้ดังนี้
งบกำไรขาดทุนรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557

หน่วย : ล้านบาท

ธุรกิจผลิตและจำหน่าย

น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล

ธุรกิจผลิตและ

จำหน่ายแอลกอฮอล์

ธุรกิจผลิตและ

จำหน่ายไฟฟ้า

ธุรกิจให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจ

แป้งสาลี

ธุรกิจอื่นๆ รายการระหว่างกัน รวม

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย

รายได้จากลูกค้าภายนอก 13,037 35313,211 2822,510 2,391 1,013 1,141 478 436 1,059 1,039 416 685 - -18,866 19,185

รายได้จากลูกค้าภายใน 6,048 1175,787 143- - 1,981 1,353 51 65 16 17 1,320 1,324 (9,533) (8,689) - -

รวม 19,085 47018,998 4252,510 2,391 2,994 2,494 529 501 1,075 1,056 1,736 2,009 (9,533) (8,689)18,866 19,185

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 3,892 (78)4,300 41633 721 943 1,194 375 333 185 180 138 88 (1,397) (1,584)4,691 5,273

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น (2,813) (2,534)

ต้นทุนทางการเงิน (725) (78)(686) (74)(27) (1) (103) (134) (33) (37) (20) (9) (21) (13) 158 120(849) (834)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 (11)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (93) (109)

กำไรสุทธิ 949 1,785

บวก (หัก) (กำไร) ขาดทุน สำหรับปี

ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (134)(159)

กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 815 1,626

ดอกเบี้ยรับ 2318 1808 12 4 - - - - - -10 1 (157) (120)104 73

ค่าเสื่อมราคา 70186 63295 53 59 316 256 33 38 81 6631 38 (16) (11)1,285 1,173

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3,091148 3,12050 229 179 100 207 54 51 199 160 124 136 (1,579) (1,721)2,366 2,182

สินค้าคงเหลือ 2,119388 2,534287 201 353 43 128 - - 715 356 667 705 (24) (15)4,109 4,348

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,6323,368 14,0393,233 1,033 939 6,686 6,852 1,028 864 893 731 821 961 (485) (531)26,976 27,088

สินทรัพย์ส่วนกลาง 16,152621 12,612623 699 212 190 206 2,782 2,643 88 62 1,372 1,487 (15,179) (11,329)6,725 6,516

สินทรัพย์รวม 34,9944,525 32,3054,193 2,162 1,683 7,019 7,393 3,864 3,558 1,895 1,309 2,984 3,289 (17,267) (13,596)40,176 40,134

หนี้สินรวม 22,7883,218 20,4622,735 1,821 1,008 2,470 3,562 1,046 1,074 1,139 633 1,130 1,089 (8,924) (5,262)24,688 25,301
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29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว 

บริษัทและบริษัทย่อย ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

29.1

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้าที่ย

ังไม่ได้ส่งมอบสำหรับงบการเงินรวมจำนวน  3,316.88 ล้านบาท และ 3,516.85 ล้านบาท 

ตามลำดับ และสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,650.94 ล้านบาท และ 1,058.62 ล้านบาท 

ตามลำดับ

29.2 บริษัทและบริษัทย่อยสามแห่งได้ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าแก่ชาวไร่เพื่อรับซื้ออ้อย 

โดยบริษัทและบริษัทย่อยยังมิได้บันทึกภาระหนี้สินดังกล่าว 

เนื่องจากเช็คยังไม่ถึงกำหนดชำระและยังไม่ได้รับอ้อย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สำหรับฤดูการผลิตปี 2557/2558 - 1,142.68 - 241.92

สำหรับฤดูการผลิตปี 2558/2559 1,011.55 - 218.84 -

29.3 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 

2 สัญญา ดังนี้

- สัญญาลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 กฟผ. ตกลงซื้อพลังงานไฟฟ้าจากบริษัทย่อย ณ 

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะเวลา 21 ปี นับตั้งแต่เดือนแรกที่มีการขายไฟฟ้า 

(เดือนธันวาคม 2549) ในปริมาณ 20 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดันไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ 

โดยในปีที่ 2 จนถึงปีก่อนปีสุดท้าย กฟผ. 

ตกลงที่จะซื้อพลังงานไฟฟ้าในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของปริมาณพลังงานไฟฟ้าตามสัญญา

- สัญญาลงวันที่ 12 มกราคม 2553 กฟผ. ตกลงซื้อปริมาณพลังงานไฟฟ้า 22 เมกะวัตต์ ณ 

ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ณ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

ตามราคาที่ตกลงร่วมกันในสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 

บริษัทย่อยต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ กฟผ. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเพื่อต่ออายุสัญญาต่อไปอีกคราวละ 5 ปี 

บริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือค้ำประกันการเสนอขายไฟฟ้า เป็นจำนวนเงิน 4.40  ล้านบาท                                                    

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 กฟผ. ได้ตกลงซื้อปริมาณพลังงานไฟฟ้าเพิ่มอีก 8 
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เมกะวัตต์รวมเป็น 30 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ 

ตามราคาที่ตกลงร่วมกันในสัญญา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 

2561 
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29.4 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 

2555 โดยตกลงซื้อปริมาณพลังงานไฟฟ้า 2.12 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ ณ 

อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตามราคาที่ตกลงร่วมกันในสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 

พฤศจิกายน 2555 และมีการขอเลื่อนการขายพลังงานไฟฟ้าเป็นวันที่ 27 ธันวาคม 2557 

โดยบริษัทย่อยต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ กฟภ. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเพื่อต่ออายุสัญญาต่อไปอีกคราวละ 5 ปี

29.5 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 1 

ตุลาคม 2548 ในเขตพื้นที่ 43 หมู่ 10 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

โดยมีกำหนดอายุ 21 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

มีผลใช้บังคับ 

บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากคณะกรรมการกำกับกิจกรรมพลังงาน 

ซึ่งมีอายุใบอนุญาต 19 ปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2571 

โดยบริษัทย่อยดังกล่าวต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

และเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

29.6 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีภาระผูกพัน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และวงเงินสินเชื่อ 

ดังนี้
หน่วย : ล้าน

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

สกุลเงิน ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ

ภาระผูกพัน

สัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของบริษัทย่อย   

สำหรับค้ำหนี้สินทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น บาท - 5,199.77 - - 7,140.55 -

สัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของบริษัทย่อย

สำหรับค้ำหนี้สินทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น ดอลลาร์สหรัฐ - 27.15 - - 48.25 -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

หนังสือค้ำประกัน  (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 86.75 - - 96.48 -

รับรองตั๋วเงิน บาท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00

เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท บาท 2,432.15 472.12 1,960.03 2,281.51 222.97 2,058.54

เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลาร์สหรัฐ 16.85 - 16.85 23.35 3.02 20.33

วงเงินสินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น บาท 21,426.20 2,436.45 18,989.75 21,657.13 5,017.60 16,639.53

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท บาท 147.85 147.85 - 150.49 150.49 -

เงินกู้ยืมระยะสั้น ดอลลาร์สหรัฐ 56.00 26.14 29.86 50.50 30.53 19.97

วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น บาท 1,490.00 160.00 1,330.00 2,860.87 1,563.55 1,297.32

วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น ดอลลาร์สหรัฐ 20.00 6.00 14.00 20.00 10.00 10.00

เงินกู้ยืมระยะยาว บาท 7,073.31 6,639.64 433.67 6,701.46 6,286.86 414.60

เงินกู้ยืมระยะยาว ดอลลาร์สหรัฐ - - - 6.09 6.09 -
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หน่วย : ล้าน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

สกุลเงิน ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ

ภาระผูกพัน

สัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของบริษัทย่อย 

  สำหรับค้ำหนี้สินทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น บาท - 2,508.97 - - 3,788.55 -

สัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของบริษัทย่อย 

  สำหรับค้ำหนี้สินทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น ดอลลาร์สหรัฐ - 26.51 - - 31.63 -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

หนังสือค้ำประกัน (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 4.13 - - 1.33 -

เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท บาท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00

วงเงินสินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น บาท 9,120.20 38.00 9,082.20 7,752.13 1,278.00 6,474.13

เงินกู้ยืมระยะสั้น ดอลลาร์สหรัฐ 10.50 - 10.50 10.50 - 10.50

วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น บาท 1,490.00 160.00 1,330.00 2,860.87 1,563.55 1,297.32

วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น ดอลลาร์สหรัฐ 20.00 6.00 14.00 20.00 10.00 10.00

เงินกู้ยืมระยะยาว บาท 3,565.50 3,565.50 - 2,471.33 2,471.33 -

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

1.83 - 3.30 ต่อปี และร้อยละ 1.68 - 3.58 ต่อปี ตามลำดับ

สินเชื่อดังกล่าวข้างต้นบางส่วนค้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักร 

(ดูหมายเหตุข้อ 14) และสิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานของบริษัทย่อย 

บริษัทและบริษัทย่อยค้ำประกันระหว่างกัน 

และการโอนสิทธิประกันภัยของสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรแก่ผู้ให้กู้ 

และบางวงเงินหากมีการเบิกใช้ 

บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องนำสินค้าบางส่วนเข้าร่วมค้ำประกันด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558  

และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ ภาระผูกพันร่วมกันกับวงเงินกู้ระยะยาว 

บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น 

การดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย การดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ 

ข้อจำกัดในการก่อหนี้ระยะยาวเพิ่มเติม 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
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29.7 ณ วันที่ 31 ตุลาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาต่างๆ ดังนี้ 

หน่วย : ล้าน

งบการเงินรวม

2558 2557

สกุลเงิน มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ

ตามสัญญา

มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ

ตามสัญญา

สัญญาก่อสร้างและจ้างเหมา บาท 1,011.65 231.41 829.95 179.32

ดอลลาร์สหรัฐ 0.05 0.03 0.11 0.10

สัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ บาท 415.24 56.76 664.16 156.40

ดอลลาร์สหรัฐ 19.81 14.42 33.77 18.89

สัญญาเช่า บาท 34.66 18.25 28.48 7.82

สัญญาซื้อวัตถุดิบ ดอลลาร์สหรัฐ 7.36 7.36 2.74 2.74

หน่วย : ล้าน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

สกุลเงิน มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ

ตามสัญญา

มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ

ตามสัญญา

สัญญาก่อสร้างและจ้างเหมา บาท 665.24 107.15 666.72 118.19

สัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ บาท 304.59 40.46 456.13 53.17

สัญญาเช่า บาท 34.66 18.25 25.18 6.44

ณ วันที่ 31 ตุลาคม ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่จะต้องจ่ายในแต่ละปี ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2558 2557

ภายใน 1 ปี 6.40 3.55

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 11.85 2.89

รวม 18.25 6.44

29.8 สัญญาอื่นที่สำคัญ

29.8.1 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขด จำกัด (บริษัทย่อย) 

ได้ทำสัญญาพัฒนาพื้นที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับร

ัฐบาลของประเทศดังกล่าว  เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัทย่อย อาคารโรงงาน 

ถนน และพื้นที่ปลูกอ้อย รวม 10,000 เฮกตาร์ โดยมีกำหนดระยะเวลา 40 ปี 

และสามารถต่อสัญญาได้อีก 20 ปี หากได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญา ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยได้ใช้พื้นที่แล้ว จำนวน 5,053.61 เฮกตาร์ 

โดยมีอัตราค่าเช่าตามสัญญา 
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29.8.2 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 

(บริษัทย่อย) ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) 

กับรัฐบาลของราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 

เพื่อก่อตั้งโรงงานน้ำตาลพร้อมทั้งได้รับสัมปทานพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในจังหวัดเกาะกง 

ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 19,100 เฮกตาร์ อายุสัมปทาน 90 ปี โดยไม่มีค่าเช่าใน 4 

ปีแรก และหลังจากนั้นคิดค่าเช่าในอัตรา 1 - 4 ดอลลาร์สหรัฐต่อเฮกตาร์ต่อปี ณ วันที่ 

31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยได้ใช้พื้นที่แล้ว จำนวน 10,481.76 เฮกตาร์ 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารระหว่างก่อสร้างของบริษัทย่อย 

ที่ตั้งอยู่บนที่ดินสัมปทาน เมื่อครบกำหนดสัญญา 

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้ให้เช่า                    (ดูหมายเหตุข้อ 14)

29.8.3 บริษัทย่อยในราชอาณาจักรกัมพูชาแห่งหนึ่งทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว 2 ฉบับ 

กับบุคคลภายนอก เพื่อสร้างท่าเรือและที่ดินรอการพัฒนาลงวันที่ 1 มิถุนายน 2550 

และวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ตามลำดับ มีระยะเวลา 90 ปี เท่ากันทั้งสองสัญญา 

โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงิน                   ค่าเช่าล่วงหน้าไปแล้วทั้งจำนวน 476,953 

ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 คงเหลือค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจำนวน 

0.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

30. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาด อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง 

และจากการที่คู่สัญญา          ไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใช้วิธีการต่างๆ 

รวมถึงการจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสม 

และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม ซึ่งมีรายละเอียดส่วนใหญ่ ดังนี้ 



65

2558

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย รวม

 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง

1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ - - - 231,911 231,911

เงินฝากประจำ 10,023 - - - 10,023

ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 227,492 401,276 18,646 829 648,243

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ 742,566 13,751 52,552 808,869

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น 60,000 60,000 - - 120,000

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 6,817 3,571 - - 10,388

รวม 1,046,898 478,598 18,646 285,292 1,829,434

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,699,445 - - 193,296 3,892,741

เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 897,002 - - - 897,002

หุ้นกู้ระยะยาว 999,909 9,989,251 - - 10,989,160

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,111,593 3,665,467 - 1,862,583 6,639,643

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 6,965 2,093 - - 9,058

รวม 6,714,914 13,656,811 - 2,055,879 22,427,604

2557

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย รวม

 ภายใน มากกว่า  มากกว่า ปรับขึ้นลง

1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ - - 368 210,615 210,983

เงินฝากประจำ 10,023 - - - 10,023

ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 223,357 427,413 17,165 2,548 670,483

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่และบุคคลอื่น 950,332 - - 58,355 1,008,687

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 18,836 - - 18,836

รวม 1,183,712 446,249 17,533 271,518 1,919,012

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6,051,853 - - 597,642 6,649,495

เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 1,393,777 - - - 1,393,777

หุ้นกู้ระยะยาว 1,499,889 5,992,853 - - 7,492,742

เงินกู้ยืมระยะยาว 911,393 2,177,160 - 3,396,215 6,484,768

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 3,555 8,003 - - 11,558

รวม 9,860,467 8,178,016 - 3,993,857 22,032,340
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า 

และการนำเข้าเครื่องจักร เนื่องจากรายการทางธุรกิจเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งไม่ได้มีการทำ

สัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

หน่วย : ล้าน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สกุลเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

ดอลลาร์สหรัฐ 24.44 60.22 38.75 755.54 10.31 - 19.69 -

เยน - 2.50 - 6.51 - - - -

เรียล 634.81 137.43 677.74 178.82 - - - -

กีบ 131.33 384.19 181.58 - - - - -

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตร

าแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการรับและจ่ายชำระหนี้สิน     ในรูปเงินตราต่างประเทศ 

ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยยังไม่ได้บันทึกหนี้สินทางการเงินดังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉ

พาะกิจการ 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนที่เปิดสถานะไว

้มีวันครบกำหนดอยู่ระหว่าง  1 - 3 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้าน

จำนวนเงินที่ทำสัญญา จำนวนเงินที่ได้ตามสัญญา

สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

ดอลลาร์สหรัฐ 37.47 68.05 27.74 - บาท 1,343.52 2,246.26 1,000.00 -

ยูโร 0.07 - - - บาท 2.35 - - -

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของอนุพันธ์ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กำไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญา 19.49 (1.88) (16.76) -



67

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำตาลทรายและราคาอ้อย

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรชาว

ไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ราคาขายน้ำตาลโควตา ข. และอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย 

จำกัด (อนท.) ขายได้จริงมีผลอย่างมากต่อการคำนวณราคาอ้อย 

ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการผลิตน้ำตาลทราย ดังนั้น 

เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของกำไรขั้นต้น 

บริษัทจึงมีกระบวนการป้องกันความเสี่ยง โดยจัดทำสัญญาซื้อ-ขาย Commodity Swap อายุสัญญาไม่เกิน 

2 ปี ซึ่งเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือ       เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ 

บริษัทจะรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีการรับรู้รายการในงบการเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กำไรจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 170.67 57.06 100.27 36.74

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของอนุพันธ์ทางการเงินคงเหลือที่เปิดสถานะไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สกุลเงิน งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

มูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซื้อ-ขาย Commodity Swap ดอลลาร์สหรัฐ (0.18) 2.63

บาท (1.33) 5.31

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร (Commodity Swap) 

คำนวณโดยใช้ราคาน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวจาก The Exchange and Bloomberg ณ 

วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเสมือนว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ปิดสถานะของสัญญาเหล่านั้น ณ 

วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อย มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ชาวไร่ 

เงินให้กู้ยืมชาวไร่ เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้อื่น 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย                       

มีลูกหนี้หลายรายและมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังรวมทั้งมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสั

ยจะสูญอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการให้ชาวไร่นำที่ดินหรือสินทรัพย์อ
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ื่นมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือค้ำประกันด้วยบุคคล  

จึงเชื่อว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้จะไม่ชำระหนี้อยู่ในระดับต่ำ
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31. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อย 12 แห่ง 

และพนักงานของบริษัทดังกล่าวได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต

ามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 

2557กลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน 

และร้อยละ 2 ของเงินเดือน ตามลำดับ 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด 

และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงาน 

เมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน              ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทและ                บริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวน 26.20 

ล้านบาท และ 13.22 ล้านบาท ตามลำดับ ในงบการเงินรวม 

และบริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวน 10.65 ล้านบาท และ 5.22 ล้านบาท ตามลำดับ 

ในงบการเงิน             เฉพาะกิจการ

32. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยในประเทศสี่แห่งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 9 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริม            

การลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

โดยสิทธิประโยชน์ 

ที่ได้รับรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสำหรับปีที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ

การส่งเสริม โดย 8 ฉบับมีกำหนด 8 ปี และ 1 ฉบับมีกำหนด 5 

ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ตามรายละเอียด ดังนี้

บัตรส่งเสริม

เลขที่

มาตราที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เริ่มมีรายได้ วันหมดอายุ

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

และ 36(2)

2 พ.ย. 2547 -

การผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจา

กผลผลิตการเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของ

เสีย

8 ม.ค. 2549 7 ม.ค. 2557

- การผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ 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 -

การผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจา

กผลผลิตการเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของ

เสีย

ยังไม่มีรายได้

- การผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ ยังไม่มีรายได้

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

และ 36(2)

30 ม.ค. 2552 -

การผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจา

กผลผลิตการเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของ

เสีย

6 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2562

- การผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ 30 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2562

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

และ 35(3)

20 ก.ย. 2554 - การผลิตแก๊สชีวภาพ 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 - การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ 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 - การผลิตไฟฟ้า 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 - การผลิตไฟฟ้า 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 - การผลิตน้ำมันพืชบริสุทธิ์ และ/หรือน้ำมันพืช

กึ่งบริสุทธิ์

5 มิ.ย. 2553 4 มิ.ย. 2561

58-2293-1-001-0 25 26 28 31(1) 31(4) และ 34 31 ส.ค. 2558 - กิจการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือบรรทุกสินค้า ยังไม่มีรายได้
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นอกจากนี้ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 2364(1)/2554, 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 

บริษัทย่อยได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนดเวลา 5 

ปีนับจากวันที่การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หมดอายุ และตามบัตรส่งเสริมทุกฉบับ 

บริษัทย่อยได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติ 

และผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมตลอดระยะเวลาที

่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

บริษัทย่อยในต่างประเทศสามแห่ง 

ได้รับใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไต

ยประชาชนลาว (ใบอนุญาตลำดับที่ 1) และราชอาณาจักรกัมพูชา (ใบอนุญาตลำดับที่ 2 ถึง 4) 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

1) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที่ 017-06/คลท 

ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 

ปีนับจากวันที่มีรายได้จากการขายน้ำตาลทราย จากนั้นต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตรา                  

ร้อยละ 20 เริ่มมีรายได้วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 และหมดอายุวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

2) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที่ 4420/06 ก.ว.ก. ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2549 

ออกให้โดยหน่วยงาน Council for the Development of Cambodia 

บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยได้รับยกเว้นภาษีในการนำเข้

าเครื่องจักรในการผลิตและวัสดุในการก่อสร้าง

3) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที่ 1641/09 ก.ว.ก. และ 1642/09 ก.ว.ก.  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 

2552 ออกให้โดยหน่วยงาน Council for the Development of Cambodia 

บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จำนวน 8 ปี และ 9 ปี ตามลำดับ 

ซึ่งนับรวมทั้ง Priority Period นับจากเวลาที่บริษัทย่อยได้ดำเนินกิจการ (ปี 2549)

4) ใบอนุญาตขอยกเว้นภาษีของพืชเกษตร - อุตสาหกรรม (อ้อย) เลขที่ 2299 ลงวันที่ 12 เมษายน 

2555 ออกให้โดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ราชอาณาจักรกัมพูชา 

โดยได้รับสิทธิให้คิดภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 

สำหรับการขายอ้อยที่ใช้ในการผลิตน้ำตาลทรายเพื่อส่งออก ใบอนุญาตนี้มีกำหนด 1 ปี 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 

โดยปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการรอรับใบอนุญาตต่อจากวันที่คร

บกำหนดจนถึงปีบัญชีปัจจุบันที่ได้ยื่นขอไปแล้ว
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33. การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบกำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557                 

ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินรวมและงบการเง

ินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ตุลาคม 2558 ดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

การแสดงรายการเดิม การแสดงรายการใหม่ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 82,640 33,367

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 33,752 -

รายการเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยในงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ตุลาคม 

2557 

ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

การแสดงรายการเดิม การแสดงรายการใหม่ จำนวนเงิน

การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น 8,320

การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น 479,983

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2558


