
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2559 
และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และเฉพาะกิจการ  
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ระหวา่งกาล แบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “งบการเงินระหวา่งกาล” ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้ ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

 
ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากร
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- 2 - 

 
ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมา ตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “งบการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

 

โดยท่ีมิใช่เป็นการเปล่ียนแปลงขอ้สรุป ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่              
ขอ้ 2.5.1.1  บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง “งบการเงินรวม” มาถือปฏิบติั ตั้งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นตน้ไป  และไดท้ าการ
ปรับปรุงยอ้นหลงั ส าหรับผลกระทบของการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวต่อ
ขอ้มูลเปรียบเทียบแลว้ 
 
 
 
 นิติ  จึงนิจนิรันดร์ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 
วนัท่ี 8 มิถุนายน 2559 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

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

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

2559 2558 2557 2559 2558 2557

 

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.2 125,031               168,021               168,016          27,894                 42,206                 11,220             

เงินลงทุนชัว่คราว 3,623                   6,839                   23                   -                   -                   -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 1,492,261            2,119,294            1,969,277       801,704               2,395,815            2,437,846        

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 7 1,170,328            1,096,635            1,234,193       1,747,570            1,784,395            2,838,687        

สินคา้คงเหลือ 5,765,473            3,393,616            3,992,219       3,310,815            2,192,591            1,722,953        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 90,112                 91,551                 94,442            44,410                 46,751                 37,299             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 8,646,828            6,875,956            7,458,170       5,932,393            6,461,758            7,048,005        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 329,051               345,555               283,916          128,447               194,147               169,730           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                   -                   - 6,060,381            6,060,381            6,060,381        

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 373,498               373,504               368,762          370,325               370,325               356,536           

เงินให้กูย้มืระยะยาว 417,784               480,478               444,976          4,390,390            4,409,738            65,050             

ตน้ทุนการเพาะปลูกออ้ยรอตดับญัชี 399,108               517,926               542,707          18,985                 24,811                 41,480             

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 2,602,265            2,628,651            2,495,149       502,264               505,414               409,756           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 24,542,900          24,763,283          25,182,992     7,360,791            7,450,027            7,642,641        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 47,761                 47,683                 49,133            35,173                 36,109                 35,896             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16.2 36,095                 17,502                 5,749              9,260                   -                   -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 548,673               589,381               465,254          1,227                   6,194                   41,600             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 29,297,135          29,763,963          29,838,638     18,877,243          19,057,146          14,823,070      

รวมสินทรัพย์ 37,943,963          36,639,919          37,296,808     24,809,636          25,518,904          21,871,075      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2559

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

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

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

2559 2558 2557 2559 2558 2557

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,289,328   4,188,897         7,824,781         1,560,000   935,002            2,671,777         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 1,331,788   1,168,664         2,130,164         688,499      695,977            971,302            

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 14 2,999,016   999,909            1,499,889         2,999,016   999,909            1,499,889         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 15 2,121,593   1,511,593         2,038,294         1,405,833   705,833            705,833            

เงินกูย้มืระยะสั้น 5.1 7,000          6,100                3,200                508,000      1,265,100         680,200            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 35,091        59,596              36,133              -          -                -                

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่าย 13 1,006,299   -                -                379,973      -                -                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 72,369        93,307              116,732            13,837        22,643              4,620                

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 12,862,484 8,028,066         13,649,193       7,555,158   4,624,464         6,533,621         

  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หุน้กูร้ะยะยาว 14 6,993,305   9,989,251         5,992,853         6,993,305   9,989,251         5,992,853         

เงินกูย้มืระยะยาว 15 3,655,873   4,517,467         4,000,166         2,503,833   2,859,667         1,765,500         

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16.3 125,968      146,774            270,055            -          6,381                70,177              

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 229,143      217,436            213,195            95,483        91,774              93,649              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 76,387        75,331              83,667              26,981        27,578              37,757              

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 11,080,676 14,946,259       10,559,936       9,619,602   12,974,651       7,959,936         

รวมหนีสิ้น 23,943,160 22,974,325       24,209,129       17,174,760 17,599,115       14,493,557       

  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2559

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ""ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ

"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

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

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

2559 2558 2557 2559 2558 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 17

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั  4,410,243,648 หุน้

 มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 2,205,122   2,205,122   

หุน้สามญั  4,009,312,522 หุน้

 มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 2,004,656         2,004,656         

หุน้สามญั  1,870,000,000 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,870,000         1,870,000         

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั  4,410,243,648 หุน้

 มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 2,205,122   -                -                2,205,122   -                -                

หุน้สามญั 4,009,312,407 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ช าระครบแลว้ -          2,004,656         -                -          2,004,656         -                

หุน้สามญั 1,704,646,884 หุน้

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ -          -                1,704,647         -          -                1,704,647         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,946,439   2,946,439         2,946,439         2,946,439   2,946,439         2,946,439         

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 220,512      200,466            187,000            220,512      200,466            187,000            

ส ารองเพ่ือหุน้ทุนซ้ือคืน -          -                433,154            -          -                433,154            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,304,711   7,132,150         6,911,809         1,745,322   2,250,747         2,021,951         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 915,291      946,033            882,522            517,481      517,481            517,481            

13,592,075 13,229,744       13,065,571       7,634,876   7,919,789         7,810,672         

หกั  หุน้ทุนซ้ือคืน (34,100,000 หุน้) -          -                (433,154) -          -                (433,154)           

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 13,592,075 13,229,744       12,632,417       7,634,876   7,919,789         7,377,518         

408,728      435,850            455,262            -          -                -                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,000,803 13,665,594       13,087,679       7,634,876   7,919,789         7,377,518         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 37,943,963 36,639,919       37,296,808       24,809,636 25,518,904       21,871,075       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ

"ปรับปรุงใหม่"

2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 12,100,967      11,609,594      6,541,491        5,218,945        

รายไดจ้ากการให้บริการ 124,182           117,817           105,156           128,308           

12,225,149      11,727,411      6,646,647        5,347,253        

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ

ตน้ทุนขาย (9,196,932)      (8,389,850)      (5,590,107)      (4,619,922)      

ตน้ทุนการให้บริการ (115,574)         (106,187)         (59,616)           (53,361)           

(9,312,506)      (8,496,037)      (5,649,723)      (4,673,283)      

ก าไรขั้นตน้ 2,912,643        3,231,374        996,924           673,970           

รายไดอ่ื้น 254,857           382,613           244,831           313,693           

ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,316,998)      (1,300,270)      (634,408)         (496,569)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (555,953)         (497,122)         (226,504)         (221,491)         

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 19 (112,501)         (105,622)         (38,611)           (39,466)           

ตน้ทุนทางการเงิน (545,625)         (610,291)         (420,052)         (402,227)         

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 18,918             48,552             - -

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 655,341           1,149,234        (77,820)           (172,090)         

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 16.1 (58,060)           (85,141)           15,641             34,533             

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด  597,281           1,064,093        (62,179)           (137,557)         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 615,269           1,087,970        (62,179)           (137,557)         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (17,988)           (23,877)           - -

597,281           1,064,093        (62,179)           (137,557)         

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 21

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.140               0.271               (0.014)             (0.034)             

จ านวนหุน้สามญัขั้นพ้ืนฐาน พันหุ้น 4,410,244        4,009,313        4,410,244        4,009,313        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2559

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



"ปรับปรุงใหม่"

2559 2558 2559 2558

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 86,160               233,366             (4,302)                (102,216)            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น : 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (2,700)                64,883               - -

ขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ (430)                   - - -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 83,030               298,249             (4,302)                (102,216)            

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 84,457               279,955             (4,302)                (102,216)            

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,427)                18,294               - -

83,030               298,249             (4,302)                (102,216)            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2559

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ

"ปรับปรุงใหม่"

2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ

รายไดจ้ากการขาย 12,100,967      11,609,594      6,541,491        5,218,945        

รายไดจ้ากการให้บริการ 124,182           117,817           105,156           128,308           

12,225,149      11,727,411      6,646,647        5,347,253        

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ

ตน้ทุนขาย (9,196,932)      (8,389,850)      (5,590,107)      (4,619,922)      

ตน้ทุนการให้บริการ (115,574)         (106,187)         (59,616)           (53,361)           

(9,312,506)      (8,496,037)      (5,649,723)      (4,673,283)      

ก าไรขั้นตน้ 2,912,643        3,231,374        996,924           673,970           

รายไดอ่ื้น 254,857           382,613           244,831           313,693           

ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,316,998)      (1,300,270)      (634,408)         (496,569)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (555,953)         (497,122)         (226,504)         (221,491)         

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 19 (112,501)         (105,622)         (38,611)           (39,466)           

ตน้ทุนทางการเงิน (545,625)         (610,291)         (420,052)         (402,227)         

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 18,918             48,552             - -

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 655,341           1,149,234        (77,820)           (172,090)         

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 16.1 (58,060)           (85,141)           15,641             34,533             

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด  597,281           1,064,093        (62,179)           (137,557)         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 615,269           1,087,970        (62,179)           (137,557)         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (17,988)           (23,877)           - -

597,281           1,064,093        (62,179)           (137,557)         

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 21

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.140               0.271               (0.014)             (0.034)             

จ านวนหุน้สามญัขั้นพ้ืนฐาน พันหุ้น 4,410,244        4,009,313        4,410,244        4,009,313        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2559

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



"ปรับปรุงใหม่"

2559 2558 2559 2558

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 597,281             1,064,093          (62,179)              (137,557)            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น : 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (37,882)              75,807               - -

ขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ (430)                   - - -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 558,969             1,139,900          (62,179)              (137,557)            

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 584,527             1,148,647          (62,179)              (137,557)            

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (25,558)              (8,747)                - -

558,969             1,139,900          (62,179)              (137,557)            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2559

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ รวม

ส่วนเกนิ หุ้นทุน รวม ส่วนของ

มูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้ รวม ซ้ือคนื ส่วนของ ผู้ถือหุ้น

สามญั ส ารองเพือ่ จัดสรร องค์ประกอบอื่น ผู้ถือหุ้น

หุ้นทุนซื้อคนื ของส่วนของ บริษทัใหญ่

ผู้ถือหุ้น

บริษทัย่อย

"ปรับปรุงใหม่"

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2558

1,704,647 2,946,439 187,000 433,154 6,929,825 (4,328) (138) 1,396,272 (264,043) (83,641) 1,044,122 (433,154) 12,812,033 2,020,782 14,832,815

ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

- งบการเงินรวม 2.5.1.1 -       -          -         -             (18,016) -             138 (134,652) 767                  (27,853) (161,600) -      (179,616) (1,565,520) (1,745,136)

ยอดยกมาตน้งวด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 - หลงัรายการปรับปรุง 1,704,647 2,946,439 187,000 433,154 6,911,809 (4,328) -             1,261,620 (263,276) (111,494) 882,522 (433,154) 12,632,417 455,262 13,087,679

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

- หุน้ทนุซ้ือคืน (34,100) -          -         (433,154) 34,100 -             -             -                 -               -            -                 433,154 -          -        -            

- จ่ายเงินปันผล -       -          -         -             (271,000) -             -             -                 -               -            -                 -      (271,000) (347) (271,347)

- จ่ายหุน้ปันผล 334,109   -          -         -             (334,109) -             -             -                 -               -            -                 -      -          -        -            

- ส ารองตามกฎหมาย -       -          13,466 -             (13,466) -             -             -                 -               -            -                 -      -          -        -            

- ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -       -          -         -             1,087,970 60,677 -             -                 -               -            60,677 -      1,148,647 (8,747) 1,139,900

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2558 2,004,656 2,946,439 200,466 -             7,415,304 56,349 -             1,261,620 (263,276) (111,494) 943,199 -      13,510,064 446,168 13,956,232

ควบคุม

ตามกฎหมาย อตัราแลกเปลี่ยน จากการวดัมูลค่า จากการตีราคา ภายในกจิการ สัดส่วนการ

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

ทุนทีอ่อก ก าไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ทีไ่ม่มี

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

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2559

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ ส่วนได้เสีย

ยอดยกมาตน้งวด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม

จากการแปลงค่า เงนิลงทุนเผือ่ขาย สินทรัพย์ ภายใต้การ ถือหุ้นใน

งบการเงนิ ควบคุมเดียวกนั



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ รวม

ส่วนเกนิ รวม ส่วนของ

มูลค่าหุ้น ยงัไม่ได้ รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น

สามญั ส ารองเพือ่ จัดสรร องค์ประกอบอื่น ผู้ถือหุ้น

หุ้นทุนซื้อคนื ของส่วนของ บริษทัใหญ่

ผู้ถือหุ้น

บริษทัย่อย

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2559

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

ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

- งบการเงินรวม 2.5.1.1 -        -       -         -          (18,016) -             138 (134,652) 767              (27,853) (161,600) (179,616) (1,643,273) (1,822,889)

ยอดยกมาตน้งวด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 - หลงัรายการปรับปรุง 2,004,656 2,946,439 200,466 -          7,132,150 59,183 -          1,261,620 (263,276) (111,494) 946,033 13,229,744 435,850 13,665,594

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

- จ่ายเงินปันผล 18 -        -       -         -          (222,734) -          -          -             -          -            -                (222,734) (1,564) (224,298)

- จ่ายหุน้ปันผล 18 200,466 -       -         -          (200,466) -          -          -             -          -            -                -          -           -             

- ส ารองตามกฎหมาย 18 -        -       20,046 -          (20,046) -          -          -             -          -            -                -          -           -             

- โอนก าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ -        -       -         -          538 -          -          -             -          -            -                538 -           538

- ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -        -       -         -          615,269 (30,312) -          (430) -          -            (30,742) 584,527 (25,558) 558,969

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2559 2,205,122 2,946,439 220,512 -          7,304,711 28,871 -          1,261,190 (263,276) (111,494) 915,291 13,592,075 408,728 14,000,803

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2559

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ ส่วนได้เสีย

ทีไ่ม่มี

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

ผลก าไร (ขาดทุน) ผลก าไร (ขาดทุน) การปรับโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลง

ทุนทีอ่อก ก าไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ควบคุม

ตามกฎหมาย อตัราแลกเปลี่ยน จากการวดัมูลค่า จากการตีราคา ภายในกจิการ สัดส่วนการ

ทุนส ารอง ผลต่างของ

ยอดยกมาตน้งวด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558  - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม

จากการแปลงค่า เงนิลงทุนเผือ่ขาย สินทรัพย์ ภายใต้การ ถือหุ้นใน

งบการเงนิ ควบคุมเดียวกนั



หมายเหตุ ส่วนเกนิ หุ้นทุน รวม

มูลค่าหุ้น ยังไม่ได้จัดสรร ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ รวม ซือ้คนื ส่วนของ

สามัญ ส ารองเพือ่ ผลก าไร องค์ประกอบอืน่ ผู้ถอืหุ้น

หุ้นทุนซือ้คนื จากการตีราคา ของส่วนของ

สินทรัพย์ ผู้ถอืหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2558

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 1,704,647         2,946,439         187,000         433,154         2,021,951         517,481                517,481             (433,154) 7,377,518            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

- หุน้ทุนซ้ือคืน (34,100) -           -         (433,154) 34,100              -               -             433,154           -               

- จ่ายเงินปันผล -           -           -         -           (271,000) -               -             -           (271,000)

- จ่ายหุน้ปันผล 334,109            -           -         -           (334,109) -               -             -           -               

- ส ารองตามกฎหมาย -           -           13,466            -           (13,466) -               -             -           -               

- ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -           -           -         -           (137,557) -               -             -           (137,557)

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2558 2,004,656         2,946,439         200,466         -           1,299,919         517,481                517,481             -           6,968,961

จัดสรรแล้วและช าระแล้ว

ทุนทีอ่อก

ทุนส ารอง

ตามกฎหมาย

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2559

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พันบาท

ก าไรสะสม องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น



หมายเหตุ ส่วนเกนิ หุ้นทุน รวม

มูลค่าหุ้น ยังไม่ได้จัดสรร ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ รวม ซือ้คนื ส่วนของ

สามัญ ส ารองเพือ่ ผลก าไร องค์ประกอบอืน่ ผู้ถอืหุ้น

หุ้นทุนซือ้คนื จากการตีราคา ของส่วนของ

สินทรัพย์ ผู้ถอืหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2559

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 2,004,656         2,946,439         200,466         -           2,250,747         517,481                517,481             -           7,919,789            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

- จ่ายเงินปันผล 18 -           -           -         -           (222,734) -               -             -           (222,734)

- จ่ายหุน้ปันผล 18 200,466            -           -         -           (200,466) -               -             -           -               

- ส ารองตามกฎหมาย 18 -           -           20,046            -           (20,046) -               -             -           -               

- ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -           -           -         -           (62,179) -               -             -           (62,179)

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2559 2,205,122         2,946,439         220,512         -           1,745,322         517,481                517,481             -           7,634,876

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

ก าไรสะสม องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น

และช าระแล้ว จัดสรรแล้ว

ทุนส ารอง

ตามกฎหมาย

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2559

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พันบาท

ทุนทีอ่อก



"ปรับปรุงใหม่"

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

655,341          1,149,234       (77,820)           (172,090)         

รายไดเ้งินปันผล - - (7,294)             (18,570)           

6,489              (2,360)             6,202              (1,609)             

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (18,918)           (48,552)           - - 

122                 146                 - 11                   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 14,051            14,118            5,917              5,980              

1,877              10,111            - - 

(95,098)           72,800            (24,898)           63,546            

1,002,566       1,003,366       369,043          358,913          

14,854            (7,351)             4,511              (7,219)             

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (45,224)           - (10,700)           - 

1,301              (3,422)             21,799            (2,086)             

542,274          607,548          416,701          399,484          

3,351              2,743              3,351              2,743              

2,082,986       2,798,381       706,812          629,103          

ดอกเบ้ียจ่าย

ตน้ทุนทางการเงิน

หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (โอนกลบั)

ส่วนเกินมูลค่าพนัธบตัรตดัจ าหน่าย 

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย

ขาดทุนจากการลดมูลค่าและเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั)

(ก าไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้

ปรับปรุงดว้ย :

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2559

งบกระแสเงินสด

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : พนับาท

ขาดทุนจากออ้ยเสียหายและปรับลดมูลค่าตน้ทุนการเพาะปลูกออ้ย

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



"ปรับปรุงใหม่"

2559 2558 2559 2558

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 619,219          (454,293)         503,300          (94,759)           

สินคา้คงเหลือ (2,276,759)      (4,085,748)      (1,093,326)      (2,861,955)      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,438              (29,491)           6,410              (1,931)             

ตน้ทุนการเพาะปลูกออ้ยรอตดับญัชี 133,073          98,299            5,934              22,622            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 57,454            (2,062)             4,967              (31)                  

110,881          (656,685)         (38,565)           (156,430)         

1,006,299       800,350          379,973          425,772          

(21,623)           28,778            (8,807)             19,430            

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,344)             (2,865)             (2,208)             - 

1,741              (5,200)             (598)                (10,143)           

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,717,365       (1,510,536)      463,892          (2,028,322)      

(508,115)         (579,371)         (382,880)         (369,592)         

(126,855)         (115,228)         (4,069)             (6,126)             

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,082,395       (2,205,135)      76,943            (2,404,040)      

จ่ายดอกเบ้ีย

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่าย

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2559

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน



"ปรับปรุงใหม่"

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (7,696)             (253,483)         111,467          943,611          

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่ชาวไร่และบุคคลอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (62,355)           92,616            (82,087)           55,174            

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัร่วม (8,100)             (8,100)             (8,100)             (8,100)             

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 84,500            - 84,500            - 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนและขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 3,100              6,200              - 6,200              

ลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ยลดลง (เพ่ิมข้ึน) 35,744            44,984            (16,965)           (71)                  

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 23,332            - 23,332            (3,300,000)      

เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษทัยอ่ยและบริษทัอ่ืน 4,246              17,893            275,530          819,548          

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (737,550)         (448,947)         (230,132)         (145,581)         

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,882              14,965            400                 13,974            

เงินสดจ่ายค่าซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (19)                  (4,837)             (19)                  - 

เงินสดจ่ายค่าซ้ือสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน (18,731)           (42,473)           - - 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 5,373              - - - 

เงินสดจ่ายค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (319)                (4,400)             (2,526)             - 

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (670,593)         (585,582)         155,400          (1,615,245)      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2559

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



"ปรับปรุงใหม่"

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 1,097,433       245,076          622,000          76,000            

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 900                 2,900              57,900            368,673          

เงินสดจ่ายเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ (92,114)           (243,754)         (47,987)           (67,726)           

เงินสดรับจากหุ้นกูร้ะยะยาว - 3,994,472       - 3,994,472       

เงินสดจ่ายคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (1,000,000)      (1,500,000)      (1,000,000)      (1,500,000)      

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 1,000,000       3,500,000       1,000,000       2,500,000       

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (1,251,594)      (2,789,007)      (655,834)         (1,055,833)      

เงินสดจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (222,734)         (271,000)         (222,734)         (271,000)         

เงินสดจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,564)             (348)                - - 

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (469,673)         2,938,339       (246,655)         4,044,586       

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 14,881            (106,670)         - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพ่ิมข้ึนสุทธิ (42,990)           40,952            (14,312)           25,301            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 168,021          168,016          42,206            11,220            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 125,031          208,968          27,894            36,521            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2559

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พนับาท



บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษายน 2559 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษทั นํ้าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั ตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ตามทะเบียนเลขท่ี  1163/2519 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2519 จดทะเบียนเป็นบริษทั
มหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 ทะเบียนบมจ .เลขท่ี 0107547000214 และจดทะเบียนกบั
ตลาด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2548 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยู่ ท่ี เลขท่ี 503
อาคารเค .เอส .แอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยธุยา เขตราชเทว ีกรุงเทพ มหานคร  และมี โรงงาน  
(สาํนกังานสาขา) 5 แห่ง ดงัน้ี 

สาขาท่ี 1 เลขท่ี 43 หมู่ 10 ตาํบลนํ้าพอง อาํเภอนํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น  
สาขาท่ี 2 เลขท่ี 255 หมู่ 4 ตาํบลหนองหญา้ปลอ้ง อาํเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
สาขาท่ี 3 เลขท่ี 99 หมู่ 6 ตาํบลหลุมรัง อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี 
สาขาท่ี 4 เลขท่ี 14/1หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ตาํบลท่ามะกา อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี  
สาขาท่ี 5 เลขท่ี 24 หมู่ 1 ถนนบา้นหนองบวั ตาํบลหมอนนาง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี  

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทราย และกากนํ้าตาล และจาํหน่ายอะไหล่และ
วสัดุส้ินเปลืองใหแ้ก่บริษทัยอ่ย ผูรั้บเหมาช่วงและชาวไร่ซ่ึงมีธุรกรรมกบับริษทัและ /หรือบริษทัยอ่ยและ
บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัตามหมายเหตุขอ้ 2.4 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั เคเอสแอลซูการ์ โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย
ถือหุน้ร้อยละ 32.26 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
2.1 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองงบการเงิน

ระหวา่งกาลและเป็นไปตามวธีิปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และเปิดเผย ขอ้มูล
เพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
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บริษทัเลือกท่ีจะเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ดงันั้นขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่น
งบการเงินประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตาม มาตรฐานการายงานทางการเงิน มิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี 
เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหวา่งกาล ดงันั้นงบการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวขา้งตน้ จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 
ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.2 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฎในงวดสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน
2559 ไม่เป็นขอ้บ่งช้ีและไม่ใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานของทั้งปี 

2.3 งบแสดงฐานะการเงิน รวมและ งบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 
ซ่ึงนาํมาปรับปรุงยอ้นหลงัและแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้  

2.4 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และ
ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 ยกเวน้ 
การทบทวนอาํนาจควบคุม ในกิจการผูไ้ดรั้บการลงทุนโดยผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงมีผลทาํใหเ้กิด  
การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างกลุ่มบริษทัในการจดัทาํงบการเงินรวมใหม่ (ดูหมายเหตุขอ้ 2.5.1.1) ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท อัตราของการถือหุ้น จัดตั้งขึน้ ประเภทกิจการ 
 ณ วันท่ี  

30 เมษายน 
ณ วันท่ี  

31 ตุลาคม 
ในประเทศ  

 2559 
ร้อยละ 

2558 
ร้อยละ 

  

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรง      
บริษทั โรงงานนํ้ าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 95.78 95.78 ไทย ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายและกากนํ้ าตาล  
บริษทั นํ้ าตาลท่ามะกา จาํกดั 90.21 90.21 ไทย ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายและกากนํ้ าตาล  
บริษทั นํ้ าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั 98.61 98.61 ไทย ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายและกากนํ้ าตาล  
บริษทั เคเอสแอลแมททีเรียลซัพพลายส์ จาํกดั  100.00 100.00 ไทย ซ้ือมาขายไปปุ๋ยอินทรีย ์และเป็นนายหนา้ประกนัภยั 
บริษทั โรงไฟฟ้านํ้ าตาลขอนแก่น จาํกดั 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 
บริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จาํกดั 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอลห์รือเช้ือเพลิงจากผลผลิต

การเกษตรและปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย ์
บริษทั เคเอสแอล.อะโกรแอนด ์เทรดด้ิง จาํกดั 
 

100.00 100.00 ไทย ซ้ือมาขายไปนํ้ าตาลทรายในประเทศ และดาํเนินกิจการ
ทางการเกษตร 

บริษทั นํ้ าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั 98.49 98.49 ลาว ดาํเนินกิจการทางการเกษตร ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทราย
และกากนํ้ าตาล 

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 80.00 80.00 กมัพูชา ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทราย และกากนํ้ าตาล 
Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซ้ือมาขายไปและบริการให้คาํปรึกษา 
     

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรงและโดยออ้ม      
บริษทั เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดด้ิง จาํกดั* 79.55 79.55 ไทย ส่งออกนํ้ าตาลทราย โดยเป็นตวัแทนในการส่งออก 
บริษทั เคเอสแอลเรียลเอสเทต จาํกดั** 91.02 91.02 ไทย จดัสรรท่ีดินเพื่อการอยูอ่าศยัและการเกษตรทาํกิจการรีสอร์ท

เพื่อการพกัผอ่น และเป็นศูนยฝึ์กอบรมสัมมนา และ
อาคารสาํนกังานให้เช่า 

     
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยออ้มผา่น  
Wynn In Trading Co., Ltd. 

  

Koh Kong Plantation Company Limited 80.00 80.00 กมัพูชา ดาํเนินกิจการทางการเกษตร 
 

*  บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผา่นบริษทั โรงงานนํ้ าตาลนิวกรุงไทย จาํกดับริษทั นํ้ าตาลท่ามะกา จาํกดั และบริษทั นํ้ าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั 
** บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผา่นบริษทั นํ้ าตาลท่ามะกา จาํกดั  
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รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั (รอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม) 
ยกเวน้บริษทัยอ่ย 4 แห่ง ซ่ึงรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

- บริษทั โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
- บริษทั นํ้าตาลท่ามะกา จาํกดั 
- บริษทั นํ้าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั 
- บริษทั เคเอสแอล.อะโกรแอนด ์เทรดด้ิง จาํกดั 

งบการเงินระหวา่งกาลรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั สาํหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนั
หรือเหตุการณ์บญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั และสาํหรับรอบระยะเวลาการรายงานเดียวกนัแลว้ 

ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดจนยอดเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทั และทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงิน
ระหวา่งกาลรวมแลว้ 

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ 
2.5.1 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั  

ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกใหม่และปรับปรุงใหม่โดยสภาวชิาชีพบญัชีซ่ึงกาํหนดใหถื้อปฏิบติัสาํหรับงบการเงินท่ี
มีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป เพื่อจดัทาํและนาํเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 
 และขอ้ผิดพลาด 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์พนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 
 เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 การวดัมูลค่ายติุธรรม  
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การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 
 อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 
 ของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ  
 และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 
 และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) 
 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 
 และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
 ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 

กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ โดยผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินท่ีนาํเสนอ ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
เร่ือง งบการเงินรวม และฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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2.5.1.1 ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
มาใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นตน้ไป 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ไดก้าํหนด องคป์ระกอบของ หลกัการ
การควบคุม รวมถึงวธีิการในการประยกุตใ์ชห้ลกัการการควบคุม เพื่อนาํไปเป็นเกณฑ์
พิจารณาการมีอาํนาจเหนือกิจการผูไ้ดรั้บการลงทุนของผูล้งทุน โดยบริษทัจะถือวา่
บริษทัควบคุมกิจการผูไ้ดรั้บลงทุนไดห้ากบริษทัมีอาํนาจเหนือกิจการผูไ้ดรั้บการลงทุน
โดยมีความสามารถในปัจจุบนัในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั
ต่อผลตอบแทนของกิจการผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีการเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการผูไ้ดรั้บการลงทุน ขอ้กาํหนดท่ีสาํคญั
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวส่งผลใหผู้บ้ริหารข องบริษทัตอ้งใช้
ดุลยพินิจในสาระสาํคญัในการทบทวนวา่บริษทัมีอาํนาจควบคุมกิจการผูไ้ดรั้บ
การลงทุนหรือไม่ และบริษทัจะตอ้งนาํกิจการผูไ้ดรั้บการลงทุนใดบา้งมาจดัทาํ
งบการเงินรวม 

ทั้งน้ี เดิมบริษทัมีการนาํบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
ของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั ที เอส จี 
แอสเซ็ท จาํกดั  บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามนั จาํ กดั บริษทั ที เอส  ฟลาวมิลล์  
จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั และบริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์
จาํกดั  (“กลุ่มบริษทัไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล”) มาจดัทาํงบการเงินรวม เน่ืองจากบริษทั 
และกลุ่มบริษทัไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล มีผูบ้ริหารระดบัสูงบางท่านร่วมกนั อยา่งไรก็ตาม 
ผูบ้ริหารของบริษทัไดท้บทวนเพื่อประเมินอาํนาจควบคุม ตามหลกัการในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีระบุขา้งตน้ เห็นวา่ การมีผูบ้ริหารระดบัสูงบางท่านร่วมกนั
ดงักล่าวนั้นไม่ทาํใหบ้ริษทัมีอาํนาจควบคุม แต่บริษทัมี เพียง อิทธิพลอยา่งมี  
สาระสาํคญั เหนือกลุ่มบริษทัไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล ตั้ งแต่วนัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั  
ดงันั้น บริษทัจึง ถือวา่ กลุ่มบริษทัไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล  เป็นบริษทัร่วมซ่ึงไม่ตอ้ง  
นาํมาจดัทาํงบการเงิน รวม ของบริษทั โดยจะบนัทึกเงินลงทุนในกลุ่มบริษทั
ดงักล่าวโดยวธีิ ส่วนไดเ้สี ยในงบ การเงินรวม  ซ่ึงถือเสมือนวา่มีการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ดงักล่าวในวนัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัและปรับปรุง
ผลกระทบยอ้นหลงัสาํหรับตน้งวดของงวดก่อนหนา้งวดท่ีนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัดงักล่าวมาใช้ เป็นคร้ังแรกตามท่ีระบุไวใ้นมา ตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าว 
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ทั้งน้ี ในปัจจุบนับริษทัและกลุ่มบริษทัไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล ไม่ มีผูบ้ริหารระดบัสูง
ร่วมกนัแลว้ 

ผลกระทบต่อขอ้มูลเปรียบเทียบจากการปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินดงักล่าว มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2558  ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2557 
 ก่อนปรับปรุง ปรับปรุง หลงัปรับปรุง  ก่อนปรับปรุง ปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

สินทรัพย ์        
สินทรัพยห์มุนเวียน        
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 287,479 (119,458) 168,021  255,985 (87,969) 168,016 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,365,664 (246,370) 2,119,294  2,182,175 (212,898) 1,969,277 
 สินคา้คงเหลือ 4,108,923 (715,307) 3,393,616  4,348,341 (356,122) 3,992,219 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 237,438 (145,887) 91,551  217,335 (122,893) 94,442 
 อ่ืนๆ 1,103,474 - 1,103,474  1,234,216 - 1,234,216 
      รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,102,978 (1,227,022) 6,875,956  8,238,052 (779,882) 7,458,170 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 38,658 306,897 345,555  25,664 258,252 283,916 
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 375,716 (2,212) 373,504  373,379 (4,617) 368,762 
 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 3,026,197 (397,546) 2,628,651  2,897,976 (402,827) 2,495,149 
 ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 26,975,972 (2,212,689) 24,763,283  27,087,550 (1,904,558) 25,182,992 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 49,256 (1,573) 47,683  51,169 (2,036) 49,133 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 591,464 (2,083) 589,381  466,482 (1,228) 465,254 
 อ่ืนๆ 1,015,906 - 1,015,906  993,432 - 993,432 
      รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 32,073,169 (2,309,206) 29,763,963  31,895,652 (2,057,014) 29,838,638 
      รวมสินทรัพย ์ 40,176,147 (3,536,228) 36,639,919  40,133,704 (2,836,896) 37,296,808 
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หน่วย : พนับาท 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ) 

 ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2558  ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2557 
 ก่อนปรับปรุง ปรับปรุง หลงัปรับปรุง  ก่อนปรับปรุง ปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น        
หน้ีสินหมุนเวียน        
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,789,743 (600,846) 4,188,897  8,043,273 (218,492) 7,824,781 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,472,786 (304,122) 1,168,664  2,380,251 (250,087) 2,130,164 
 ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึง        
 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 999,909 - 999,909  1,499,889 - 1,499,889 
 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,693,253 (181,660) 1,511,593 
 

2,207,754 (169,460) 2,038,294 
 เงินกูย้มืระยะสั้น 6,100 - 6,100  3,200 - 3,200 
 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 68,276 (8,680) 59,596  50,360 (14,227) 36,133 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 125,849 (32,542) 93,307  137,529 (20,797) 116,732 
      รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,155,916 (1,127,850) 8,028,066  14,322,256 (673,063) 13,649,193 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 หุ้นกูร้ะยะยาว 9,989,251 - 9,989,251  5,992,853 - 5,992,853 
 เงินกูย้มืระยะยาว 4,946,390 (428,923) 4,517,467  4,277,014 (276,848) 4,000,166 
 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 263,830 (117,056) 146,774  372,425 (102,370) 270,055 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 236,553 (19,117) 217,436  228,100 (14,905) 213,195 
 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 95,724 (20,393) 75,331  108,241 (24,574) 83,667 
      รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,531,748 (585,489) 14,946,259  10,978,633 (418,697) 10,559,936 
      รวมหน้ีสิน 24,687,664 (1,713,339) 22,974,325  25,300,889 (1,091,760) 24,209,129 
         
ส่วนของผูถื้อหุ้น        
 กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,150,166 (18,016) 7,132,150  6,929,825 (18,016) 6,911,809 
 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,107,633 (161,600) 946,033  1,044,122 (161,600) 882,522 
 อ่ืนๆ 5,151,561 - 5,151,561  4,838,086 - 4,838,086 
 รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 13,409,360 (179,616) 13,229,744  12,812,033 (179,616) 12,632,417 
 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,079,123 (1,643,273) 435,850  2,020,782 (1,565,520) 455,262 
      รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 15,488,483 (1,822,889) 13,665,594  14,832,815 (1,745,136) 13,087,679 
      รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 40,176,147 (3,536,228) 36,639,919  40,133,704 (2,836,896) 37,296,808 

 
หน่วย : พนับาท 

 งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2558  ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2557 
 ก่อนปรับปรุง ปรับปรุง หลงัปรับปรุง  ก่อนปรับปรุง ปรับปรุง หลงัปรับปรุง 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 73,800 120,347 194,147  73,800 95,930 169,730 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6,180,728 (120,347) 6,060,381  6,156,311 (95,930) 6,060,381 
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หน่วย : พนับาท 

 งบก าไรขาดทุนรวม 
 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน 2558 
 ก่อนปรับปรุง  ปรับปรุง  หลงัปรับปรุง 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ      
 รายไดจ้ากการขาย 4,288,915   (257,074)  4,031,841 
 รายไดจ้ากการให้บริการ 125,699   (70,748)  54,951 
 รวมรายได ้ 4,414,614   (327,822)  4,086,792 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ      
 ตน้ทุนขาย (3,140,905)  212,281  (2,928,624) 
 ตน้ทุนการให้บริการ  (78,989)  33,171  (45,818) 
 รวมตน้ทุน (3,219,894)  245,452  (2,974,442) 
กาํไรขั้นตน้ 1,194,720   (82,370)  1,112,350 
รายไดอ่ื้น 194,478   (730)  193,748 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (447,142)  (4,831)  (451,973) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (160,287)  13,431  (146,856) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (40,575)  13,740  (26,835) 
ตน้ทุนทางการเงิน (213,256)  4,004  (209,252) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14,835   9,469  24,304 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 542,773   (47,287)  495,486 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (63,905)  9,477  (54,428) 
กาํไรสาํหรับงวด 478,868   (37,810)  441,058 

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน:      
     ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 4,245  -  4,245 
     ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 648  (648)  - 
กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด 483,761  (38,458)  445,303 

 
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)  

 
 

 
 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 463,936   154  464,090 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,932   (37,964)  (23,032) 
 478,868   (37,810)  441,058 

      
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จ      
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 467,488  -  467,488 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 16,273  (38,458)  (22,185) 
 483,761  (38,458)  445,303 
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หน่วย : พนับาท 

 งบก าไรขาดทุนรวม 
 ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน 2558 
 ก่อนปรับปรุง  ปรับปรุง  หลงัปรับปรุง 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ      
 รายไดจ้ากการขาย 7,639,025  (498,405)  7,140,620 
 รายไดจ้ากการให้บริการ 266,654  (166,552)  100,102 
 รวมรายได ้ 7,905,679  (664,957)  7,240,722 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ      
 ตน้ทุนขาย (5,343,371)  405,287  (4,938,084) 
 ตน้ทุนการให้บริการ (151,036)  72,808  (78,228) 
 รวมตน้ทุน (5,494,407)  478,095  (5,016,312) 
กาํไรขั้นตน้ 2,411,272  (186,862)  2,224,410 
รายไดอ่ื้น 312,845  (11,964)  300,881 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (830,170)  (2,514)  (832,684) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (376,277)  29,347  (346,930) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (107,349)  29,164  (78,185) 
ตน้ทุนทางการเงิน (414,295)  8,526  (405,769) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13,270  23,778  37,048 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,009,296  (110,525)  898,771 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (89,030)  20,986  (68,044) 
กาํไรสาํหรับงวด 920,266  (89,539)  830,727 

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน:      
     ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 10,924  -  10,924 
     ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 332  (332)  - 
กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด 931,522  (89,871)  841,651 

 
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)  

 
 

 
 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 859,869  79  859,948 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 60,397  (89,618)  (29,221) 
 920,266  (89,539)  830,727 

      การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จ      
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 868,692  -  868,692 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 62,830  (89,871)  (27,041) 
 931,522  (89,871)  841,651 
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2.5.1.2 ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่า
ยติุธรรมมาใชเ้ป็นคร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นตน้ไป 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัสาํหรับการวดัมูลค่า
ยติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม ขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 ครอบคลุมถึงการวดัมูลค่ายติุธร รมของรายการทั้ง
ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินและรายการท่ีไม่ใช่เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนกาํหนด หรืออนุญาตใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรม 
หรือใหมี้การเปิดเผยเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ รายการเช่าภายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า และ
การวดัมูลค่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมูลค่ายติุธรรมแต่ไม่ใช่มูลค่ายติุธรรม 
(เช่น  การวดัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ หรือการวดัมูลค่าจากการใช้
เพื่อประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย)์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 ใหค้าํนิยามมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นราคาท่ี
จะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยมูลค่ายติุธรรมตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 หมายถึง ราคาขายหรือโอนออก (exit price) ยกเวน้
กรณีท่ีราคาสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัไม่สามารถสังเกตได ้จึงจะวดั
มูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าวธีิอ่ืน นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 ยงักาํหนดถึงการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม
ดว้ยทัง้น้ีบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมแลว้ตามท่ี
แสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 ตอ้งถือปฏิบติัโดยวธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
เป็นต้ นไป โดยการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 13 
ไม่ไดมี้ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อจาํนวนเงินท่ีตอ้งรับรู้รายการในงบการเงิน 
นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมในหมายเหตุขอ้ 10 ขอ้ 11 และขอ้ 24 
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2.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแลว้แต่ยงัไม่มีผล

บงัคบัใช ้

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 
 และขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์พนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 
 เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 เกษตรกรรม 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)  ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 
 อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 
 ของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ  
 และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 
 และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) 
 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 
 และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
 ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

นอกจากน้ี สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศ เร่ือง กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2558) ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี           
6 พฤศจิกายน 2558 เป็นตน้ไป เพื่อใชแ้ทนกรอบแนวคิดสาํหรั บการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2557) 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั
มาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว มี
ผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่ างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทัในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 

2.6 ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ผูบ้ริหารของบริษทัตอ้ง
อาศยัดุลยพินิจในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินงวด รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว้า่การ
ประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมี
ความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 
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3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑน์โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ตุลาคม 2558 โดยเพิ่มเติมนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัจากการ นาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 มาใชเ้ป็นคร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 ดงัน้ี 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายกา รท่ีเกิดข้ึน
ในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่วา่ราคานั้นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือ
ประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของรายการสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์ รือหน้ีสินนั้นซ่ึง
ผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพย์ หรือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดั
มูลค่ายติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมน้ีใชต้ามเกณฑต์ามท่ีกล่าว  

นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายติุธรรมไดจ้ดัลาํดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยแบ่งตามลาํดบัขั้นของ
ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูลท่ีใชว้ดัมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง ) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้น หรือ
หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
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4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสดและรายการเทยีบเท่ากระแสเงินสด 

4.1 รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับ งวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   “ปรับปรุงใหม่”     
 2559  2558  2559  2558 
โอนค่าเส่ือมราคาเป็นตน้ทุนการเพาะปลูกออ้ยรอตดับญัชี 15,138  16,996  74  965 
ซ้ือท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงยงัไม่ไดจ่้ายชาํระในงวด 187,024  112,738  39,471  - 
เงินปันผลรับหกักลบกบัเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -  -  815,000  1,299,751 
โอนท่ีดินและอาคารเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (2,251)  156  -  - 
โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,659  -  -  - 
โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (677)  -  -  - 
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,969  -  -  - 
โอนหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเป็นหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 935  -  -  - 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 เมษายน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   “ปรับปรุงใหม่”     
 2559  2558  2559  2558 
เงินสด 4,120  7,353  1,457  5,632 
เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ 132,354  159,945  37,160  33,320 
เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 38,940  3,831  26,656  9,707 
เงินฝากประจาํอายไุม่เกิน 3 เดือน -  10,000  -  - 

รวม 175,414  181,129  65,273  48,659 
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5. รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั
หรือมีกรรมการร่วมกนั ยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญัระหวา่งบริษทั และกบับริษทัยอ่ย 
กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

5.1 ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย  

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทของยอดคงเหลอื งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม 
 2559  2558  2559  2558 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  221.75  204.05 
บริษทัร่วม 0.55  0.69  0.08  0.69 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.04  2.20  0.03  0.21 

รวม 0.59  2.89  221.86  204.95 

        เงินปันผลคา้งรับ (รวมอยูใ่นลูกหน้ีอ่ืน)        
(หมายเหตุขอ้ 6)        

บริษทัยอ่ย -  -  -  1,083.24 
บริษทัร่วม 4.25  -  4.25  - 

รวม 4.25  -  4.25  1,083.24 

        เงินให้กูย้มืระยะสั้น (หมายเหตุขอ้ 7)        
บริษทัยอ่ย -  -  1,506.60  1,588.02 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 374.83  -  -  - 

รวม 374.83  -  1,506.60  1,588.02 
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หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทของยอดคงเหลอื งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม 
 2559  2558  2559  2558 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  37.22  37.70 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.47  1.24  0.22  0.38 

รวม 0.47  1.24  37.44  38.08 

        เงินให้กูย้มืระยะยาว        
บริษทัยอ่ย -  -  4,264.16  4,283.24 

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  0.02  - 

        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  165.23  67.00 
บริษทัร่วม 4.77  -  1.49  0.35 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.19  0.17  0.16  0.15 

รวม 4.96  0.17  166.88  67.50 
        
ค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย (รวมอยูใ่นเจา้หน้ีอ่ืน)        

บริษทัยอ่ย -  -  0.97  3.66 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.03  0.12  -  0.07 

รวม 0.03  0.12  0.97  3.73 
        
เงินกูย้มืระยะสั้น        

บริษทัยอ่ย -  -  193.00  1,259.00 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.50  6.10  6.50  6.10 

รวม 6.50  6.10  199.50  1,265.10 
        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.07  0.59  0.07  0.59 
        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ        
บริษทัยอ่ย -  -  0.58  0.58 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.39  1.39  1.34  1.34 

รวม 1.39  1.39  1.92  1.92 
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ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2559 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่ บริษทัยอ่ยและกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  เป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 1.97 - 4.05 ต่อปี และร้อยละ 2.00 - 3.64 ต่อปี ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2559 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย เป็นเงินให้
กูย้มืครบกาํหนดชาํระคืนภายในปี 2561 และ 2563 และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.03 - 3.73 ต่อปี
เท่ากนัทั้งสองงวด 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2559 และวนัท่ี 31 ตุลาคม  2558 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.00 - 4.28 ต่อปี
และร้อยละ 2.00 - 3.64 ต่อปี ตามลาํดบั 

5.2 รายการคา้ท่ีสาํคญั ระหวา่ง บริษทักบักิจก ารท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับ งวดสามเดือนและหก เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับงวดสามเดอืน  ส าหรับงวดสามเดอืน 
 ส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน  ส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน 

   “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
 2559  2558  2559  2558 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  968.38  858.53 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.30  13.68  0.07  13.44 

รวม 0.30  13.68  968.45  871.97 

        
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  1,069.37  1,221.02 
บริษทัร่วม 1.49  -  1.49  - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  0.05  -  - 

รวม 1.49  0.05  1,070.86  1,221.02 

        
รายไดอ่ื้น        

บริษทัยอ่ย -  -  49.20  21.56 
บริษทัร่วม 0.87  1.55  0.08  - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.03  1.10  1.03  1.09 

รวม 1.90  2.65  50.31  22.65 
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หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดสามเดอืน  ส าหรับงวดสามเดอืน 
 ส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน  ส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน 

   “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
 2559  2558  2559  2558 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        
บริษทัยอ่ย -  -  2.57  0.50 
บริษทัร่วม 16.48  11.17  5.52  - 

รวม 16.48  11.17  8.09  0.50 

        ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        
บริษทัยอ่ย -  -  0.25  0.17 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.56  3.36  1.27  1.02 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.86  2.86  2.53  2.49 

รวม 6.42  6.22  4.05  3.68 

        ตน้ทุนทางการเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  2.65  6.03 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.03  0.04  0.03  0.04 

รวม 0.03  0.04  2.68  6.07                 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับงวดหกเดอืน  ส าหรับงวดหกเดอืน 
 ส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน  ส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน 

   “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
 2559  2558  2559  2558 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  2,007.50  1,646.57 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.09  13.98  0.97  13.54 

รวม 2.09  13.98  2,008.47  1,660.11 

        ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  2,292.99  1,839.03 
บริษทัร่วม 8.24  6.88  8.24  - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  0.12  -  0.02 

รวม 8.24  7.00  2,301.23  1,839.05 

        รายไดอ่ื้น        
บริษทัยอ่ย -  -  97.34  42.24 
บริษทัร่วม 1.03  3.16  0.10  0.08 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.17  2.37  2.16  2.19 

รวม 3.20  5.53  99.60  44.51 
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หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับงวดหกเดอืน  ส าหรับงวดหกเดอืน 
 ส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน  ส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน 

   “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
 2559  2558  2559  2558 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        
บริษทัยอ่ย -  -  2.57  1.69 
บริษทัร่วม 20.89  16.06  7.84  0.36 

รวม 20.89  16.06  10.41  2.05 

        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        

บริษทัยอ่ย -  -  0.48  0.83 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.34  7.26  2.68  2.53 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.77  5.58  5.09  4.88 

รวม 13.11  12.84  8.25  8.24 

        
ตน้ทุนทางการเงิน        

บริษทัยอ่ย -  -  9.49  13.04 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.06  0.08  0.06  0.08 

รวม 0.06  0.08  9.55                  13.12                 

นโยบายการกาํหนดราคาระหวา่งกนั 
- การซ้ือ-ขายคืนนํ้าตาลทรายดิบระหวา่งกนัในกลุ่มบริษทั กาํหนดราคาจากราคาตลาดโลกท่ีทาํการ

ซ้ือขาย 

- กรณีสัญญาซ้ือขายนํ้าตาลทรายท่ีจดัทาํในนามของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไดจ้ดัสรรปริมาณการขายใน
แต่ละบริษทัแลว้หากบริษทัใดในกลุ่มมีนํ้าตาลทรายไม่พอขาย จะซ้ือสินคา้จากบริษทัในกลุ่ม
ดว้ยราคาเดียวกนักบัสัญญาซ้ือขายนํ้าตาลทรายดงักล่าว 

- สินคา้อ่ืนๆ (นอกเหนือจากนํ้าตาลทราย) ท่ีซ้ือ-ขายระหวา่งกนัใชร้าคาตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั
ซ่ึงสูงกวา่ราคาทุน 

- ราคาซ้ือ-ขายสินทรัพยก์บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงสูงกวา่ราคาทุน 

- รายไดจ้ากการขายวสัดุส้ินเปลืองเป็นไปตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงสูงกวา่ราคาทุน 
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- รายไดจ้ากการใหเ้ช่าท่ีดินของบริษทัแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นไปตามสัญญาเช่า ซ่ึงมีอาย ุ30 ปี 

นบัแต่วนัท่ี 25 มกราคม 2548 ถึงวนัท่ี 24 มกราคม 2578 อตัราค่าเช่าปีละ 0.11 ลา้นบาท และ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี เม่ือครบกาํหนดสัญญา กรรมสิทธ์ิในบรรดาส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดท่ี
ไดก่้อสร้างในท่ีดินท่ีเช่าจะตกเป็นของบริษทั 

- รายไดจ้ากการใหเ้ช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างมีอายสุัญญาเช่า 1-3 ปี ซ่ึงเป็นไปตามราคาท่ีตกลง
ร่วมกนั 

- รายไดค้่าบริการ รายไดอ่ื้น และค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั เป็นไปตามราคาปกติท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

- ค่าฝากสินคา้คิดตามปริมาณสินคา้และระยะเวลาการฝากซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 

- ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายแทนกนัจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 

5.3 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั นอกเหนือจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 

รายช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ เกีย่วข้องโดย 
 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จาํกดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั ราชาเซรามิค จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั เค.เค.วูด้อินดสัตรี จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั อมาโก ้จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั ราชาชูรส จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 นิติบุคคลอาคารชุด เคเอสแอล ทาวเวอร์ นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้ของร่วมในอาคารชุด 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้ทั้งหมดเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

นอกจากนั้นมีบริษทั  ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั  ซ่ึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ของกลุ่มบริษทั        
แต่เป็น กิจการ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกร รมการของบริษทั ประจวบ อุตสาหกรรม จาํกดั บางท่าน 
เป็นกรรมการในบริษทั  เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต  เทรดด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
นํ้าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   “ปรับปรุงใหม่”     
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษายน   31 ตุลาคม   30 เมษายน   31 ตุลาคม  
 2559  2558  2559  2558 

ลูกหน้ีการคา้  766,144  985,076  379,945  652,451 
ลูกหน้ีชาวไร่ 354,704  332,715  112,196  193,882 
ลูกหน้ีสาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย 554,655  652,138  335,079  383,350 
ลูกหน้ีอ่ืน 18,758  34,750  6,778  19,967 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 89,546  31,318  26,649  9,128 
เงินทดรองจ่าย 6,470  21,247  3,828  5,793 
เงินปันผลคา้งรับ 4,249  -  4,249  1,083,236 
รายไดค้า้งรับ 95,990  62,050  47,725  48,008 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,890,516  2,119,294  916,449  2,395,815 

6.1 ลูกหน้ีการคา้ ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   “ปรับปรุงใหม่”     
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษายน   31 ตุลาคม   30 เมษายน   31 ตุลาคม  
 2559  2558  2559  2558 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24  99  217,269  196,419 
กิจการอ่ืน 767,924  986,781  162,676  456,032 
รวมลูกหน้ีการคา้ 767,948  986,880  379,945  652,451 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (1,804)  (1,804)  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้  766,144  985,076  379,945  652,451 
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
6.1.1 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   “ปรับปรุงใหม่”     
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษายน   31 ตุลาคม   30 เมษายน   31 ตุลาคม  
 2559  2558  2559  2558 

ลูกหน้ีการคา้        
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 15  99  136,382  190,623 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 9  -  80,887  5,796 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24  99  217,269  196,419 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนัถึง 90 วนั 

6.1.2 ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   “ปรับปรุงใหม่”     
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษายน   31 ตุลาคม   30 เมษายน   31 ตุลาคม  
 2559  2558  2559  2558 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล        
ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 221,037  152,848  86,577  57,141 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 164,714  64,477  31,989  31,913 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 9 เดือน        

แต่ไม่เกิน 12 เดือน -  80  -  - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือน -  1,333  -  - 

รวม 385,751  218,738  118,566  89,054 
        ลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ        
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 108,070  550,410  42,753  358,562 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 1,357  8,416  1,357  8,416 

รวม 109,427  558,826  44,110  366,978 
รวมธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทราย 
 และกากนํ้าตาล 

 
495,178 

  
777,564 

  
162,676 

  
456,032 

        ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอลแ์ละไฟฟ้า        
ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 232,923  146,896  -  - 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 26,072  54,206  -  - 

รวมธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอลแ์ละไฟฟ้า 258,995  201,102  -  - 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   “ปรับปรุงใหม่”     

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษายน   31 ตุลาคม   30 เมษายน   31 ตุลาคม  
 2559  2558  2559  2558 

ธุรกิจอ่ืน        
ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,680  1,461  -  - 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 5,512  48  -  - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือน 6,559  6,606  -  - 

รวมธุรกิจอ่ืน 13,751  8,115  -  - 
รวมทั้งส้ิน 767,924  986,781  162,676  456,032 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (1,804)  (1,804)  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 766,120  984,977  162,676  456,032 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาตั้งแต่ 5 วนัถึง 
90 วนั 

6.2 ลูกหน้ีชาวไร่ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   “ปรับปรุงใหม่”     

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษายน   31 ตุลาคม   30 เมษายน   31 ตุลาคม  
 2559  2558  2559  2558 

ลูกหน้ีค่าออ้ย        
ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555 18,985  19,930  3,523  3,534 
ฤดูการผลิตปี 2554/2555 28,267  28,590  3,441  3,452 
ฤดูการผลิตปี 2555/2556 27,963  28,583  6,505  6,774 
ฤดูการผลิตปี 2556/2557 43,882  44,257  6,859  7,120 
ฤดูการผลิตปี 2557/2558 59,040  66,293  13,727  15,586 
ฤดูการผลิตปี 2558/2559 141,573  -  31,159  - 

รวมลูกหน้ีค่าออ้ย 319,710  187,653  65,214  36,466 
เงินทดรองจ่าย        

ฤดูการผลิตปี 2558/2559 -  168,934  -  163,646 
ฤดูการผลิตปี 2559/2560 56,102  -  51,598  - 

รวมเงินทดรองจ่ายค่าออ้ย 56,102  168,934  51,598  163,646 
ลูกหน้ีค่านํ้ามนั ค่าปุ๋ ยและบริการอ่ืน 14,519  12,969  14,170  12,844 

รวม 390,331  369,556  130,982  212,956 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (35,627)  (36,841)  (18,786)  (19,074) 

รวมลูกหน้ีชาวไร่  354,704  332,715  112,196  193,882 
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6.3 ลูกหน้ีสาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย 

 ลูกหน้ีสาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทรายเป็นเงินชดเชยท่ีบริษทั และบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจ
ผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายจะไดรั้บชดเชยจากกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย ตามมติคณะกรรมการ
ออ้ยและนํ้าตาลทราย คร้ังท่ี 1/2559 เน่ืองจากในฤดูการผลิตปี 2557/2558 ราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยและ
ผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นสุดทา้ยตํ่ากวา่ขั้นตน้ ซ่ึงตามพระราชบญัญติัออ้ย
และนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 56 กาํหนดใหก้องทุนออ้ยและนํ้าตาลทรายจ่ายเงินชดเชยใหแ้ก่
บริษทัและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายเท่ากบัส่วนต่างดงักล่าว โดยชาวไร่ออ้ย
ไม่ตอ้งส่งคืนค่าออ้ยท่ีไดรั้บเกิน 

7. เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   “ปรับปรุงใหม่”     
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษายน   31 ตุลาคม   30 เมษายน   31 ตุลาคม  
 2559  2558  2559  2558 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 5.1) -  -  1,506,600  1,588,017 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 5.1) 374,831  -  -  - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชาวไร่ 672,541  808,869  84,866  85,736 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 60,000  60,000  60,000  60,000 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี 164,887  227,766  44,784  50,642 

รวมเงินให้กูย้มืระยะสั้น 1,272,259  1,096,635  1,696,250  1,784,395 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชาวไร่  ณ วนัท่ี 30 เมษายน  2559 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 ในงบการเงินรวม             
และงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นการใหกู้ย้มื ในรูป รับซ้ือลดเช็คสาํหรับ เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ ท่ีบริษทั                   
และบริษทัยอ่ยออกใหแ้ก่ ชาวไร่ในการรับซ้ือออ้ย โดยชาวไร่นาํมา ขายลดใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย              
โดยมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยโ์ดยเฉล่ีย 
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8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม 
หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษัท ทุนที ่ สัดส่วนการลงทุน ณ วนัที่ 30 เมษายน  2559  ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2558 
 ช าระแล้ว ร้อยละ ร้อยละ เงนิลงทุน  เงนิปันผล  เงนิลงทุน  เงนิปันผล 
 2559 2558 2559 2558 วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส าหรับงวด  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส าหรับปี 
         2559      2558 
             “ปรับปรุงใหม่”   

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) 145,200 145,200 23.82 23.82 81,967  278,090  4,227  81,967  268,532  17,292 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061 4.11 2,061  -  2,061 4.11 2,061  - 
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามนั จาํกดั* 500,000 500,000 0.62 0.62 3,089 0.62 3,089  -  3,089 0.62 3,089  - 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)* 399,000 285,000 0.07 0.07 313 0.07 292  22  313 19 298  16 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509 4.02 509  -  509 4.02 509  - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จาํกดั* 400,000 320,000 10.12 10.12 40,508 10.12 40,508  -  32,408 10.12 32,408  - 
บริษทั แชมเป้ียนเฟอร์เมนเตชัน่ จาํกดั 200,000 200,000 32.50 32.50 73,800  39,276  -  73,800  38,658  585 

รวม     202,247  363,825  4,249  194,147  345,555  17,893 

* บริษทัร่วมโดยพิจารณาจากการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัของบริษทัต่อบริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งน้ี  

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษัท   เงนิลงทุนวธีิราคาทุน  เงนิปันผล 
 ทุนที่ช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ส าหรับงวดส้ินสุด  ส าหรับปีส้ินสุด 
 2559 2558 ร้อยละ ร้อยละ 30 เมษายน  31 ตุลาคม   วนัที ่30 เมษายน  วนัที3่1 ตุลาคม 
   2559 2558 2559  2558  2559  2558 

       “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) 145,200 145,200 23.82 23.82 81,967  81,967  4,227  17,292 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061  -  - 
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามนั จาํกดั* 500,000 500,000 0.62 0.62 3,089  3,089  -  - 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)* 399,000 399,000 0.07 0.07 313  313  22  16 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509  -  - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จาํกดั* 400,000 320,000 10.12 10.12 40,508  32,408  -  - 
บริษทั แชมเป้ียนเฟอร์เมนเตชัน่ จาํกดั* 200,000 200,000 32.50 32.50 73,800  73,800  -  585 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     202,247  194,147  4,249  17,893 

* บริษทัร่วมโดยพิจารณาจากการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัของบริษทัต่อบริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งน้ี  

ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม ไดมี้การเพิ่มทุน 
จดทะเบียนเป็น 400.00 ลา้นบาท และในไตรมาส 1 ปี 2559 ไดมี้การเรียกชาํระค่าหุน้คร้ังสุดทา้ยจาํนวน 25.00 
บาทต่อหุน้ 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษัท   เงนิลงทุนวธีิราคาทุน  เงนิปันผล 
 ทุนที่ช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ส าหรับงวดส้ินสุด  ส าหรับปีส้ินสุด 
 2559 2558 ร้อยละ ร้อยละ 30 เมษายน  31 ตุลาคม   วนัที ่30 เมษายน  วนัที่ 31 ตุลาคม 
   2559 2558 2559  2558  2559  2558 

       “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
บริษทั โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 1,000,000 1,000,000 95.78 95.78 834,394  834,394  -  - 
บริษทั นํ้าตาลท่ามะกา จาํกดั 600,000 600,000 90.21 90.21 523,337  523,337  -  108,257 
บริษทั นํ้าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั 500,000 500,000 98.61 98.61 569,284  569,284  -  - 
บริษทั เคเอสแอลเรียลเอสเทต จาํกดั 840,000 840,000 40.77 40.77 319,134  319,134  -  - 
บริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต เทรดด้ิง จาํกดั 20,000 20,000 33.88 33.88 6,775  6,775  1,564  678 
บริษทั เคเอสแอลแมททีเรียลซพัพลายส์ จาํกดั 10,000 10,000 100.00 100.00 9,119  9,119  -  - 
บริษทั โรงไฟฟ้านํ้าตาลขอนแก่น จาํกดั 800,000 800,000 100.00 100.00 799,972  799,972  -  - 
บริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จาํกดั 610,000 610,000 100.00 100.00 609,986  609,986  -  914,978 
บริษทั เคเอสแอล. อะโกรแอนด ์เทรดด้ิง จาํกดั 300,000 300,000 100.00 100.00 300,000  300,000  -  60,000 
บริษทั นํ้าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั* 684,757 684,757 98.49 98.49 674,178  674,178  -  - 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.* 1,167,660 1,167,660 80.00 80.00 932,589  932,589  -  - 
Wynn In Trading Co., Ltd.* 487,497 487,497 100.00 100.00 487,497  487,497  -  - 
     รวม     6,066,265  6,066,265  1,564  1,083,913 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (5,884)  (5,884)  -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      6,060,381  6,060,381  1,564  1,083,913 

* เป็นบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึง Koh Kong Plantation Company Limited ซ่ึงบริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่น Wynn In Trading Co., Ltd. ในสดัส่วนร้อยละ 80โดย 
Koh Kong Plantation Company Limited มีขอ้กาํหนดให้เลิกกิจการหากมีผลขาดทุนเกินกว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และไม่สามารถแกไ้ขการขาดทุนดงักล่าวได ้
ภายใน 1 ปี 

10. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
รายการเคล่ือนไหวของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และอาคาร 
และโกดงั ซ่ึงบนัทึกดว้ยราคาทุน สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2559 มีดงัน้ี 

หน่วย: พนับาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

ราคาตามบญัชีตน้งวด  2,628,651  505,414  
จดัประเภท/ปรับปรุง  (1,574)  -  
ซ้ือเพ่ิม  19  19  
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (16,493)  (2,105)  
ราคาตามบญัชีส้ินงวด  2,610,603  503,328  

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตามงบการเงินรวมจาํนวน 98.88 ลา้นบาท และ 88.67 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 23.26 ลา้นบาท และ 21.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหน่ึงท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ธีิคิดรายไดด้้ วยวธีิ
คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) และวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
ซ่ึงเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 3 โดย ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
มีจาํนวน 3,353 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 985 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2559 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ราคาตามบญัชีตน้งวด  24,763,283  7,450,027 
จดัประเภท/ปรับปรุง (13,610)  (4,165) 
ซ้ือสินทรัพย ์(รวมงานระหวา่งก่อสร้าง) 476,546  111,813 
โอนเขา้ - ราคาทุน 274,105  105,555 
โอนออก - ราคาทุน (274,105)  (105,555) 
ราคาทุนของสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (55,779)  (4,931) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย 36,092  4,927 
ค่าเส่ือมราคา (804,532)  (324,656) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (42,721)  - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด  24,359,279  7,233,015 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2559 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง และอาคารระหวา่งก่อสร้าง
ของบริษทัยอ่ยสองแห่งในต่างประเทศ ซ่ึงมีราคาต ามบญัชี ในงบการเงินรวม จาํนวน  488.04 ลา้นบาท 
และ 501.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตั้งอยูบ่นท่ีดินสัมปทานซ่ึงเม่ือครบกาํหนดสัญญากรรมสิทธ์ิจะตกเป็น
ของผูใ้หเ้ช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 23.8.2) 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2559 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 สินทรัพยร์าคาทุนในงบการเงินรวม จาํนวน 3,953.06 
ลา้นบาท และ 3,559.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 2,251.16 ลา้นบาท และ 
2,046.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดต้ดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ทั้งจาํนวนแต่ยงัคงใชง้านอยู ่

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 ท่ีดินบนัทึกดว้ยราคาท่ีตีใหม่มีมูลค่าสุทธิ 2,131 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ 
853 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินซ่ึงมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระแห่งหน่ึงท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซ่ึงเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 3 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   “ปรับปรุงใหม่”     
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม 
 2559  2558  2559  2558 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  76,121  10,394 
เจา้หน้ีการคา้ - อ่ืน        

- เจา้หน้ีค่าออ้ย 180,930  132,146  27,146  27,977 
- เจา้หน้ีการคา้อ่ืน 86,945  44,666  57,735  30,181 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 70,982  45,061  100,229  58,746 
ค่าธรรมเนียมนาํส่งสาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทรายคา้งจ่าย 50,539  53,410  18,816  11,746 
ค่ารักษาเสถียรภาพคา้งจ่ายสาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย 23,694  53,363  12,840  28,175 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 177,976  230,910  121,287  156,991 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 378,553  239,331  42,234  51,351 
เจา้หน้ีอ่ืน 233,917  369,777  186,002  320,416 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,203,536  1,168,664  642,410  695,977 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2559 เจา้หน้ีค่าออ้ยมาจากการรับซ้ือออ้ยบริษทัและบริษทัยอ่ยสามแห่งสาํหรับฤดูการผลิต
ปี 2558/2559 โดยใชป้ระกาศราคาออ้ยขั้นตน้ของฤดูการผลิตปี 2558/2559 ตามประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทรายท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 เท่ากบั 
808.00 บาทต่อตนัออ้ย ณ ระดบัความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. และกาํหนดใหอ้ตัราข้ึน /ลงของราคาออ้ย ต่อ 
1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากบั 48.48 บาทต่อตนัออ้ย และจนถึงวนัท่ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดอ้นุมติั
ใหอ้อกงบการเงินน้ี สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยแล ะนํ้าตาลทรายยงัไม่ไดป้ระกาศราคาออ้ยขั้นสุดทา้ย
สาํหรับฤดูการผลิตปี 2558/2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงบนัทึกประมาณการค่าใชจ่้ายการผลิตคา้งจ่าย
ในส่วนค่าออ้ยตามหมายเหตุขอ้  13 และคาํนวณตน้ทุนขายและสินคา้คงเหลือ สาํหรับงวด หกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2559 จากการประมาณการข้ึนโดยผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย  โดยอา้งอิง
วธีิการคาํนวณจากสาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทรายในราคา 997.39 - 1,039.03 บาทต่อตนัออ้ย      
ณ ระดบัความหวานเฉล่ียท่ี 10.69 - 12.01 ซี.ซี.เอส.   
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13. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลติค้างจ่าย 
บริษทัและบริษทัยอ่ยสามแห่งบนัทึกประมาณการค่าใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่ายโดยคาํนวณจากประมาณ
การตน้ทุนการผลิตทั้งฤดูการผลิต เพื่อประมาณการตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย ซ่ึงคาํนวณจากประมาณการ
ค่าออ้ย ค่าแรงงานทางตรงและค่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนหารดว้ยประมาณการปริมาณการผลิต
ท่ีคาดวา่จะผลิตในแต่ละฤดูการผลิต โดย การประมาณ ค่าออ้ย จะประมาณตาม ราคาตาม ท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 12 และปริมาณออ้ยท่ีเขา้หีบในแต่ละฤดูการผลิต และค่าแรงงานทางตรงและค่าใชจ่้าย 
ในการผลิตประมาณการโดยผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าว ซ่ึงพิจารณาจากขอ้มูลในอดีตตาม
ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดในแต่ละรายการและกาํลงัการผลิตในแต่ละฤดูการผลิตโดยผลต่างระหวา่ง
ประมาณการตน้ทุนการผลิตของหน่วยสินคา้ท่ีผลิตไดก้บัตน้ทุนการผลิตท่ีเกิดข้ึนจริง แลว้ในแต่ละรอบ
ระยะเวลา รายงาน  จะแสดงรายการเป็น “ประมาณการค่าใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่าย ” ซ่ึงจะลดลงตาม
ตน้ทุนการผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีเพิ่มข้ึนและจะหมดไปเม่ือส้ินฤดูการผลิต 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะ มี
การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึง รวมถึง
การคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

14. หุ้นกู้ระยะยาว 
หุน้กูร้ะยะยาว มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 30 เมษายน  ณ วนัที ่31 ตุลาคม  
 2559  2558 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 9,991,293  10,989,160 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,999,113)  (999,909) 

สุทธิ 7,992,180  9,989,251 
 
 
 
 



 
- 32 - 

 
การเปล่ียนแปลงของหุน้กูร้ะยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวด   10,989,160  
ไถ่ถอนระหวา่งปี   (1,000,000)  
ตดัจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูส้าํหรับงวด   2,133  
ราคาตามบญัชีปลายงวด   9,991,293  

ขอ้ปฏิบติัอ่ืนท่ีสาํคญัตามขอ้กาํหนดในการออกหุน้กู ้มีดงัน้ี  
- บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ี มีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 

31 ตุลาคมของทุกปีไม่เกินกวา่ 2 : 1 ตลอดอายขุองหุน้กู ้

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 1.55 : 1.00 
(ปรับปรุงใหม่) 

- กรณีท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูอ้ยูต่ ํ่ากวา่อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทั บริษทัตอ้งดาํเนินการ
จดัหาทรัพยสิ์นไปเป็นหลกัประกนัใหก้บัผูถื้อหุน้กูห้รือดาํเนินการใดๆ เพื่อแกไ้ขอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของหุน้กูใ้หอ้ยูใ่นอนัดบัเดียวกนัหรือดีกวา่อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทั ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2559 
อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูไ้ม่ต ํ่ากวา่อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทั  

15. เงินกู้ยมืระยะยาว 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาว สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 “ปรับปรุงใหม่”   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 6,029,060  3,565,500 
กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 1,201,880  1,000,000 
จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (1,141,880)  (450,000) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 6,089,060  4,115,500 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,921,593)  (1,205,833) 

เงินกูย้มืระยะยาว  4,167,467  2,909,667 
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อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   “ปรับปรุงใหม่”     
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

เงินกูย้มื - สกุลบาท 2.00 - 4.28  2.00 - 4.65  2.00 - 4.28  2.00 - 4.50 
เงินกูย้มื - สกุลต่างประเทศ 2.03 - 2.93  2.03 - 2.93  -  - 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัน้ี 

     หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   “ปรับปรุงใหม่”     
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม 
 2559  2558  2559  2558 

ภายใน 1 ปี 1,921,593  1,511,593  1,205,833  705,833 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 4,167,467  4,517,467  2,909,667  2,859,667 

 
 วงเงิน ยอดคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย การช าระ การช าระ เร่ิมช าระ ครบก าหนดช าระ 
  “ปรับปรุงใหม่”  คืนเงินต้น คืนดอกเบี้ย   
  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี      
  30 เมษายน  31 ตุลาคม      
  2559  2558      
  พนับาท  พนับาท      

บริษทั         
1. 1,000 ลา้นบาท 300,000  400,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน มกราคม 2556 กรกฎาคม 2561 
2. 2,500 ลา้นบาท 1,050,000  1,300,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน พฤษภาคม 2556 มีนาคม 2562 
3. 1,500 ลา้นบาท 1,050,000  1,050,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน พฤษภาคม 2558 พฤศจิกายน 2562 
4. 1,000 ลา้นบาท 1,000,000  - AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มิถุนายน 2559 ธนัวาคม 2563 
5. 1,000 ลา้นบาท 700,000  800,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน เมษายน 2558 ตุลาคม 2562 
6. 11.30 ลา้นบาท 4,000  4,000 อตัราคงท่ี รายปี รายเดือน มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2560 
7. 23 ลา้นบาท 11,500  11,500 อตัราคงท่ี รายปี รายปี มิถุนายน 2556 มิถุนายน 2562 

 รวม 4,115,500  3,565,500      
บริษทัยอ่ย         
8. 800 ลา้นบาท 300,000  400,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน กุมภาพนัธ์ 2557 กุมภาพนัธ์ 2562 
9. 1,000 ลา้นบาท 700,000  800,000 อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน เมษายน 2558 ตุลาคม 2562 

10. 1,000 ลา้นบาท 500,000  600,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน มีนาคม 2555 มิถุนายน 2561 
11. 1,000 ลา้นบาท 462,000  652,000 AMLR-อตัราคงท่ี ทุก 6 เดือน รายเดือน สิงหาคม 2557 กุมภาพนัธ์ 2562 
12. 33.90 ลา้นบาท 11,560  11,560 อตัราคงท่ี รายปี รายปี มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2560 

 รวม 1,973,560  2,463,560      
 รวมทั้งหมด 6,089,060  6,029,060      

*AMLR คือ อตัราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของสถาบนัการเงินในประเทศขนาดใหญ่ 4 แห่ง
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เงินกูย้มืส่วนใหญ่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 เมษายน  2559 และวนัท่ี 
31 ตุลาคม 2558 คํ้าประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยไดท้าํประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง และ
เคร่ืองจกัรบางส่วน โดยยกประโยชน์ใหธ้นาคารผูใ้หกู้ ้วงเงินท่ี 6 ท่ี 7 และท่ี 12 เป็นเงินกูย้มืเพื่อซ้ืออุปกรณ์
ในการเกษตร มี กรรมการบริหารของบริษทัคํ้าประกนั และเช็คคํ้าประกนั 

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วน
หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การดาํรงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย การดาํรงอตัราส่วน
ความสามารถในการชาํระหน้ี ขอ้จาํกดัในการก่อหน้ีระยะยาวเพิ่มเติม การเพิ่มทุนจดทะเบียนและขอ้จาํกดั 
ในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

16. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
16.1 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   “ปรับปรุงใหม่”     
 2559  2558  2559  2558 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 78,265  133,686  -  6,111 

        
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
กบัผลต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึน (54,141)  (65,642)  (15,304)  (19,623) 

รวม 24,124  68,044  (15,304)  (13,512) 
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การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 เมษายน มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   “ปรับปรุงใหม่”     
 2559  2558  2559  2558 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้        

- ส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมยกเวน้ภาษีเงินได้ 274,925  459,378  -  - 
- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม 260,320  439,393  (73,180)  (48,853) 

รวมกาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 535,245  898,771  (73,180)  (48,853) 
อตัราภาษีตามกฎหมาย (ร้อยละ)  20  20  20  20 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้        

- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม 52,064  87,879  -  - 
รวมภาษีเงินได้ 52,064  87,879  -  - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถ 
หกัเป็นค่าใชจ่้ายในทางภาษี 38,464 

  
46,029 

  
- 

  
6,111 

 90,528  133,908  -  6,111 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดปี้ก่อน (12,263)  (222)  -  - 
รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (54,141)  (65,642)  (15,304)  (19,623) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 24,124  68,044  (15,304)  (13,512) 

16.2 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   “ปรับปรุงใหม่”     
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม 
 2559  2558  2559  2558 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27,335  8,619  18,977  - 
ขาดทุนสะสมยกไป 252,899  50,160  90,818  - 
ค่าเส่ือมราคา (79,996)  4,803  20,548  - 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 26,747  14,080  1,226  - 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ (194,598)  (65,228)  (129,370)  - 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 9,089  3,726  5,534  - 
อ่ืน ๆ 2,531  1,342  1,190  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 44,007  17,502  8,923  - 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 เมษายน มีดงัน้ี 
2559 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 “ปรับปรุงใหม่” 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกายน  
2558 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

(ขาดทุน) 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

(ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 

รายการที่รับรู้ 
ในส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นโดยตรง 

 ณ วนัที่ 
30 เมษายน 

2559 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,619  18,716  -  -  27,335 
ขาดทุนสะสมยกไป 50,160  202,482  257  -  252,899 
ค่าเส่ือมราคา 4,803  (84,588)  (211)  -  (79,996) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 14,080  12,955  (288)  -  26,747 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ (65,228)  -  (129,370)  -  (194,598) 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 3,726  5,363  -  -  9,089 
อ่ืน ๆ 1,342  1,189  -  -  2,531 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 17,502  156,117  (129,612)  -  44,007 

2558 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 “ปรับปรุงใหม่”        “ปรับปรุงใหม่” 

 ณ วนัที่ 
1 พฤศจิกายน  

2557 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

(ขาดทุน) 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

(ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 

รายการที่รับรู้ 
ในส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นโดยตรง 

 ณ วนัที่ 
30 เมษายน 

2558 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,257  98  -  -  1,355 
ขาดทุนสะสมยกไป 76  404  -  -  480 
ค่าเส่ือมราคา (228)  6  -  -  (222) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 14,915  (1,533)  -  -  13,382 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ (10,707)  -  -  -  (10,707) 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 4  -  -  -  4 
อ่ืน ๆ 432  -  -  -  432 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 5,749  (1,025)  -  -  4,724 
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2559 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกายน  
2558 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

(ขาดทุน) 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

(ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 

รายการที่รับรู้ 
ในส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นโดยตรง 

 ณ วนัที่ 
30 เมษายน 

2559 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  18,977  -  -  18,977 
ขาดทุนสะสมยกไป -  90,818  -  -  90,818 
ค่าเส่ือมราคา -  20,548  -  -  20,548 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ -  1,226  -  -  1,226 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ -  -  (129,370)  -  (129,370) 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  5,534  -  -  5,534 
อ่ืน ๆ -  1,190  -  -  1,190 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ -  138,293  (129,370)  -  8,923 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดท่ี้ยงัไม่ไดรั้บรู้ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 2 แห่ง ณ วนัท่ี 30 เมษายน มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
รายการดงัต่อไปน้ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี    

ผลแตกต่างชัว่คราว (28,663)  (18,342) 
ขาดทุนสะสม 141,215  110,801 
 112,552  92,459 

ขาดทุนสะสมจาํนวนเงิน 141.22 ลา้นบาท เป็นขาดทุนทางภาษีท่ีจะส้ินอายใุนปี 2560 จาํนวน
61.10 ลา้นบาท และท่ีจะส้ินอายใุนปี 2564 จาํนวน 80.12 ลา้นบาท 
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16.3 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิมีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   “ปรับปรุงใหม่”     
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 30 เมษายน  31 ตุลาคม  30 เมษายน  31 ตุลาคม 
 2559  2558  2559  2558 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (2,361)  (7,924)  -  (5,591) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ -  (17,961)  -  (4,980) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  (1,177)  -  (1,177) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (17,661)  (35,330)  -  (18,355) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 134,011  263,381  -  129,370 
ขาดทุนสะสมยกไป (14,556)  (180,761)  -  (89,775) 
ค่าเส่ือมราคา 22,257  129,764  -  (3,525) 
อ่ืน ๆ (2,310)  (3,218)  -  414 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 119,380  146,774  -  6,381 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด หกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 เมษายน มีดงัน้ี 

2559 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 “ปรับปรุงใหม่”       

 ณ วนัที่ 
1 พฤศจิกายน 

2558 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

(ขาดทุน) 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร  

(ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 

ณ วนัที่ 
30 เมษายน 

2559 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (7,924)  5,563  -  (2,361) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (17,961)  17,961  -  - 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,177)  1,177  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (35,330)  17,669  -  (17,661) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 263,381  -  (129,370)  134,011 
ขาดทุนสะสมยกไป (180,761)  166,205  -  (14,556) 
ค่าเส่ือมราคา 129,764  (107,507)  -  22,257 
อ่ืน ๆ (3,218)  908  -  (2,310) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 146,774  101,976  (129,370)  119,380 
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2558 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

 “ปรับปรุงใหม่”      “ปรับปรุงใหม่” 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกายน  
2557 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

(ขาดทุน) 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

(ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 

ณ วนัที่ 
30 เมษายน 

2558 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (10,068)  252  -  (9,816) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (20,002)  (28,917)  (154)  (49,073) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,180)  -  -  (1,180) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (41,857)  (1,326)  -  (43,183) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 317,902  -  -  317,902 
ขาดทุนสะสมยกไป (52,635)  (26,655)  (574)  (79,864) 
ค่าเส่ือมราคา 83,508  (12,461)  944  71,991 
อ่ืน ๆ (5,613)  2,440  -  (3,173) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 270,055  (66,667)  216  203,604 

2559 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกายน  
2558 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

(ขาดทุน) 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

(ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 

ณ วนัที่ 
30 เมษายน 

2559 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (5,591)  5,591  -  - 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (4,980)  4,980  -  - 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,177)  1,177  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (18,355)  18,355  -  - 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 129,370  -  (129,370)  - 
ขาดทุนสะสมยกไป (89,775)  89,775  -  - 
ค่าเส่ือมราคา (3,525)  3,525  -  - 
อ่ืน ๆ 414  (414)  -  - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 6,381  122,989  (129,370)  - 
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2558 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 
1 พฤศจิกายน  

2557 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

(ขาดทุน) 

 รายการที่รับรู้ใน 
ก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
ณ วนัที่ 

30 เมษายน 
2558 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (5,180)  120  -  (5,060) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ -  (4,987)  -  (4,987) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,177)  -  -  (1,177) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (18,730)  (770)  -  (19,500) 
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 129,370  -  -  129,370 
ขาดทุนสะสมยกไป (19,237)  (3,010)  -  (22,247) 
ค่าเส่ือมราคา (13,276)  (12,638)  -  (25,914) 
อ่ืน ๆ (1,593)  1,662  -  69 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 70,177  (19,623)  -  50,554 

17. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 คร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทัมีมติอนุมติั  
ดงัต่อไปน้ี 

17.1 ลดทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดรั้บชาํระ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,004,656,261 บาท (หุน้สามญั 
4,009,312,522 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) เป็น 2,004,656,203.50 บาท (หุน้สามญั 4,009,312,407 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) บริษทัดาํเนินการจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้          
เม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 

17.2 จดัสรรกาํไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 เป็นเงินสดและหุน้ปันผล โดยเป็นเงินสดในอตัรา
หุน้ละ 0.06 บาท จาํนวน 4,009 ลา้นหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 222.74 ลา้นบาท และเป็นหุน้สามญั    
ในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมเป็นหุน้ปันผล
ทั้งหมดไม่เกิน 400.93 ลา้นหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 200.47 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.05 
บาท รวมการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน
ไม่เกิน 423.21 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 
และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 และจดัสรรกาํไรจาํนวน 20.05 ลา้นบาท เป็นทุน
สาํรองตามกฎหมาย 
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17.3 เพิ่มทุนจดทะเบียนและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล จาํนวน 400,931,241        

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ทาํใหทุ้นจดทะเบียนจากเดิม 2,004,656,203.50 บาท (หุน้สามญั 
4,009,312,407 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ล ะ 0.50 บาท) เพิ่มข้ึน เป็น 2,205,121,824 บาท (หุน้สามญั  
4,410,243,648 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ) บริษทัดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบั           
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 

18. เงินปันผลจ่ายและทุนส ารองตามกฎหมาย 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติใหจ่้ายเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมัติโดย จ านวนหุ้น เงินปันผล หุ้นปันผล เงินปันผลจ่าย วันที่จ่าย 
  พนัล้านหุ้น จ่ายต่อหุ้น จ่ายต่อหุ้น ล้านบาท เงินปันผล 

- จ่ายปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทั  คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 4.01 0.06 0.05 423.21 25 มีนาคม 2559 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 (ดูหมายเหตุขอ้ 17.1)      
ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558       

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ .ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิทุนประจาํปี ส่วนหน่ึง            
ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไมน่อ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่
สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 บริษทัจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวน 
20.05 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 17.2) โดย ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2559 ทุนสาํรองตามกฎหมายของบริษทัมี
จาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษทัแลว้ 

19. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดร้วมค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทั
และบริษทัยอ่ย ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือน และประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558  2559 2558 
  “ปรับปรุงใหม่”    

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 1.73 1.69  1.73 1.69 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 5.57 5.49  5.57 5.49 
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20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับ งวดสามเดือน และงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน  
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 เมษายน  วนัที่ 30 เมษายน 
   “ปรับปรุงใหม่”     
 2559  2558  2559  2558 
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 555,884  508,832  215,654  195,727 
คา่เส่ือมราคา 484,182  466,826  193,786  193,089 
ค่าเช้ือเพลิง 153,370  233,080  384,456  557,742 
ค่าธรรมเนียมนาํส่งกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย 342,588  303,795  137,228  95,401 
ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา 311,170  326,729  118,318  127,696 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 160,058  152,371  89,389  65,329 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 3,796,211  4,666,862  1,590,540  2,169,970 
ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 6,451  17,231  381,703  480,470 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (2,401,439)  (3,318,785)  (1,191,896)  (2,143,052) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 32,800  26,835  11,187  9,863 
ตน้ทุนทางการเงิน 180,651  209,252  137,964  135,892 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอ่ืน 237,962  216,330  94,265  100,398 

รวม 3,859,888  3,809,358  2,162,594  1,988,525 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด  ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 เมษายน  วนัที่ 30 เมษายน 
   “ปรับปรุงใหม่”     
 2559  2558  2559  2558 
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 1,082,102  1,013,503  434,917  394,309 
ค่าเส่ือมราคา 919,631  885,081  372,972  338,512 
ค่าเช้ือเพลิง 230,716  317,058  759,336  894,508 
ค่าธรรมเนียมนาํส่งกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย 620,788  596,119  299,753  211,518 
ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา 594,771  583,527  225,925  212,919 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 243,239  245,645  125,828  101,639 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 8,030,742  8,793,085  3,708,770  4,212,666 
ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 10,507  32,341  735,318  943,906 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (5,341,540)  (6,865,749)  (2,491,182)  (4,125,944) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 84,773  78,185  29,148  29,428 
ตน้ทุนทางการเงิน 360,744  405,769  281,745  261,241 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอ่ืน 522,263  595,316  207,279  177,264 

รวม 7,358,736  6,679,880  4,689,809  3,651,966 
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21. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั
ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งงวด กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

2559 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ก าไร 
ส าหรับงวด 

 จ านวนหุ้น  ก าไร 
ต่อหุ้น 

 ขาดทุน 
ส าหรับงวด 

 จ านวนหุ้น  ขาดทุน 
ต่อหุ้น 

 พนับาท  พนัหุ้น  บาท  พนับาท  พนัหุ้น  บาท 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและปรับลด           
สาํหรับงวดสามเดือนที่เป็นของผูถื้อหุน้สามญั 178,878  4,410,244  0.041  (99,164)  4,410,244  (0.022) 

สาํหรับงวดหกเดือนที่เป็นของผูถื้อหุน้สามญั 528,222  4,410,244  0.120  (57,877)  4,410,244  (0.013) 

2558 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ก าไร 
ส าหรับงวด 

 จ านวนหุ้น  ก าไร 
ต่อหุ้น 

 ก าไร 
(ขาดทุน) 
ส าหรับงวด 

 จ านวนหุ้น  ก าไร 
(ขาดทุน) 
ต่อหุ้น 

 พนับาท  พนัหุ้น  บาท  พนับาท  พนัหุ้น  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและปรับลด           
สาํหรับงวดสามเดือนที่เป็นของผูถื้อหุน้สามญั 464,090  4,009,313  0.116  12,315  4,009,313  0.003 

สาํหรับงวดหกเดือนที่เป็นของผูถื้อหุน้สามญั 859,948  4,009,313  0.214  (35,341)  4,009,313  (0.009) 

22. การเสนอข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานด าเนินงาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ไดน้าํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงานตามมุมมองผูบ้ริหาร 
โดยพิจารณาจากการบริหารการจดัการและโครงสร้างการบริหารและการรายงานภายในของกลุ่มบริษทั
เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน  

กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 
กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาลใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในอุตสาห กรรม 
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑเ์พื่อการส่งออก และบริษทัผูค้า้นํ้าตาลต่างประเทศ 
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กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอล ์
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอลใ์หแ้ก่บริษทันํ้ามนัทั้งในและต่างประเทศ 

กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายพลั งงานไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทั
ในกลุ่มบริษทั 

กลุ่มธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์
ดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารสาํนกังานและกิจการรีสอร์ทเพื่อการพกัผอ่น สาํหรับเป็น
ศูนยอ์บรมและสัมมนา 

กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ออก เป็นการประกอบการในประเทศ และต่างประเทศ  
โดยต่างประเทศ ประกอบดว้ย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพชูา 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
สาํหรับงวด หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน  2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก
ในประเทศรายหน่ึงจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นจาํนวนรวมประมาณ 397.13 ลา้นบาท และ 588.92 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั จากยอดรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั แสดงไดด้งัน้ี 

 งบก าไรขาดทุนรวม  
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 เมษายน 2559 และ 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

น ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 

ธุรกิจผลิตและ 

จ าหน่ายแอลกอฮอล์ 

ธุรกิจผลิตและ 

จ าหน่ายไฟฟ้า 

ธุรกิจให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจอื่นๆ รายการระหว่างกัน รวม 

  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่” 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

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

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,684 245   4,853 71 1,011 1,272 409 591 78 72 304 382 - - 7,731 7,241 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายใน 3,205 154 3,265 113 - - 1,444 1,653 - - 591 620 (5,394) (5,651) - - 

รวม 8,889 399 8,118 184 1,011 1,272 1,853 2,244 78 72 895 1,002 (5,394) (5,651) 7,731 7,241 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 1,387 (39) 1,439 (148) 217 362 681 932 72 65 87 65 (180) (190) 2,225 2,525 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน               (1,343) (1,257) 

ตน้ทุนทางการเงิน (350) (42) (345) (36) (18) (9) (40) (59) (15) (17) (2) (4) 106 64 (361) (406) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม               14 37 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้               (24) (68) 

กาํไรสุทธิ               511 831 

(หกั) กาํไรสาํหรับงวดหกเดือนของส่วนไดเ้สีย                

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม              17 29 

กาํไรสาํหรับงวด               528 860 

ดอกเบ้ียรับ 150 4 105 4 6 8 - - - - 2 5 (106) (64) 56 58 

ค่าเส่ือมราคา (543) (60) (499) (53) (27) (27) (162) (149) (17) (19) (15) (17) - - (824) (764) 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
ณ วนัที่ 30 เมษายน 2559 และวนัที ่31 ตุลาคม 2558 

หน่วย : ล้านบาท 

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

น ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 

ธุรกิจผลิตและ 

จ าหน่ายแอลกอฮอล์ 

ธุรกิจผลิตและ 

จ าหน่ายไฟฟ้า 

ธุรกิจให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจอื่นๆ รายการระหว่างกัน รวม 

  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่” 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

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

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,892 125 3,091 148 374 229 221 100 15 8 75 121 (811) (1,578) 1,891 2,119 

สินคา้คงเหลือ  7,095 711 2,119 388 344 201 197 43 - - 615 667 (51) (24) 8,911 3,394 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  13,281 3,282 13,632 3,368 1,004 1,033 6,774 6,686 - - 527 529 (509) (485) 24,359 24,763 

สินทรัพยส่์วนกลาง 15,448 485 16,153 621 41 699 144 190 2,312 2,332 1,565 1,241 (13,633) (14,872) 6,362 6,364 

สินทรัพยร์วม  37,716 4,603 34,995 4,525 1,763 2,162 7,336 7,019 2,327 2,340 2,782 2,558 (15,004) (16,959) 41,523 36,640 

หน้ีสินรวม 25,815 3,453 22,788 3,218 1,292 1,821 2,216 2,470 1,007 1,040 773 560 (6,950) (8,923) 27,606 22,974 
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23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2559 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 นอกจากหน้ีสินท่ีปรากฏในงบการเงินระหวา่งกาลแลว้ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 
23.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาขายสินคา้ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบสาํหรับงบการเงินรวม

จาํนวน 7,451.03 ลา้นบาท และ 3,316.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั และสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวน 4,349.31 ลา้นบาท และ 2,650.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

23.2 บริษทัและบริษทัยอ่ยสามแห่ง ไดท้าํสัญญาเพื่อรับซ้ือออ้ยโดยไดอ้อกเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้แก่ชาวไร่
ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมิไดบ้นัทึกภาระหน้ีสินดงักล่าว เน่ืองจากเช็คยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ
และยงัไม่ไดรั้บออ้ยตามรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 30 เมษายน 

2559 
31 ตุลาคม 

2558 
30 เมษายน 

2559 
31 ตุลาคม 

2558 
สาํหรับฤดูการผลิตปี 2558/2559 - 1,011.55 - 218.84 
สาํหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 753.83 - 160.51 - 

23.3 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ .) 
จาํนวน 2 สัญญา ดงัน้ี  
- สัญญาลงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2548 กฟผ. ตกลงซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากบริษทัยอ่ย ณ อาํเภอนํ้าพอง 

จงัหวดัขอนแก่น เป็นระยะเวลา 21 ปี นบัตั้งแต่เดือนแรกท่ีมีการขายไฟฟ้า (เดือนธนัวาคม 2549) 
ในปริมาณ 20 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนัไฟฟ้า 115 กิโลโวลท ์โดยในปีท่ี 2 จนถึงปีก่อนปีสุดทา้ย 
กฟผ. ตกลงท่ีจะซ้ือพลงังานไฟฟ้าในปริมาณไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของปริมาณพลงังานไฟฟ้า
ตามสัญญา 

- สัญญาลงวนัท่ี 12 มกราคม 2553 กฟผ. ตกลงซ้ือปริมาณพลงังานไฟฟ้า 22 เมกะวตัต ์ณ ระดบั
แรงดนั 115 กิโลโวลท์จากบริษทัยอ่ย  ณ อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ตามราคาท่ีต กลง
ร่วมกนัในสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2554 บริษทัยอ่ยตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือต่อ กฟผ . เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนครบกาํหนดอายสุัญญาเพื่อต่ออายสุัญญา
ต่อไปอีกคราวละ 5 ปี บริษทัยอ่ยไดย้ืน่หนงัสือคํ้าประกนัการเสนอขายไฟฟ้า เป็นจาํนวนเงิน 
4.40 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2557 กฟผ. ไดต้กลงซ้ือปริมาณพลงังานไฟฟ้าเพิ่มอีก 
8 เมกะวตัตร์วมเป็น 30 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต ์ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนัใน
สัญญา เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 
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23.4 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 

2555 โดยตกลงซ้ือปริมาณพลงังานไฟฟ้า 2.12 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 22,000 โวลท ์ณ อาํเภอวงัสะพุง 
จงัหวดัเลย ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 และ
มีการขอเล่ือนการขายพลงังานไฟฟ้าเป็นวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2557 โดยบริษทัยอ่ยตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อ 
กฟภ. เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนครบกาํหนดอายสุัญญาเพื่อต่ออายสุัญญาต่อไปอีกคราวละ 5 ปี 

23.5 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลงังานเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2548 ในเขตพื้นท่ี 43 หมู่ 10 ตาํบลนํ้าพอง อาํเภอนํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น โดยมีกาํหนดอาย ุ 21 ปี 
อยา่งไรก็ตาม เม่ือพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 มีผลใชบ้งัคบั บริษทัยอ่ย
ดงักล่าวไดรั้บใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากคณะกรรมการกาํกบักิจกรรมพลงังาน ซ่ึงมีอายใุบอนุญาต 
19 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2571 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการประกอบ
กิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 และเง่ือนไขตามใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

23.6 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีภาระผกูพนั หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และวงเงินสินเช่ือ ดงัน้ี 
หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินรวม 
    “ปรับปรุงใหม่” 
  ณ วันท่ี 30 เมษายน 2559  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2558 

 สกลุเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภาระผูกพนั         

สัญญาคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
 สาํหรับคํ้าหน้ีสินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
บาท - 5,798.21 - 

 
- 5,199.77 - 

สัญญาคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
  สาํหรับคํ้าหน้ีสินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
ดอลลาร์สหรัฐ - 35.27 - 

 
- 27.15 - 

         
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้         

หนงัสือคํ้าประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 86.65 -  - 74.45 - 
รับรองตัว๋เงิน บาท 30.00 - 30.00  30.00 - 30.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท บาท 120.00 - 120.00  120.00 - 120.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลาร์สหรัฐ 13.51 3.51 10.00  14.35 - 14.35 

         
วงเงินสินเช่ือ         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น บาท 20,137.83 5,561.53 14,576.30  20,941.20 2,183.45 18,757.75 
เงินกูย้มืระยะสั้น ดอลลาร์สหรัฐ 50.50 23.76 26.74  50.50 20.64 29.86 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบกัารเงิน บาท 2,661.00 1,331.00 1,330.00  1,490.00 160.00 1,330.00 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบกัารเงิน ดอลลาร์สหรัฐ 20.00 5.00 15.00  20.00 6.00 14.00 
เงินกูย้มืระยะยาว บาท 6,089.06 6,089.06 -  6,029.06 6,029.06 - 
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หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันท่ี 30 เมษายน 2559  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2558 

 สกลุเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภาระผูกพนั         

สัญญาคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
  สาํหรับคํ้าหน้ีสินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
บาท - 3,699.41 - 

 
- 2,508.97 - 

สัญญาคํ้าประกนัการชาํระหน้ีของบริษทัยอ่ย  
  สาํหรับคํ้าหน้ีสินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
ดอลลาร์สหรัฐ - 31.51 - 

 
- 26.51 - 

         
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้         

หนงัสือคํ้าประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 4.13 -  - 4.13 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท บาท 30.00 - 30.00  30.00 - 30.00 

         
วงเงินสินเช่ือ         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบกัารเงิน บาท 7,949.20 2,343.00 5,606.20  9,120.20 38.00 9,082.20 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ดอลลาร์สหรัฐ 10.50 - 10.50  10.50 - 10.50 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบกัารเงิน บาท 2,661.00 1,331.00 1,330.00  1,490.00 160.00 1,330.00 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบกัารเงิน ดอลลาร์สหรัฐ 20.00 5.00 15.00  20.00 6.00 14.00 
เงินกูย้มืระยะยาว บาท 4,115.50 4,115.50 -  3,565.50 3,565.50 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี  30 เมษายน 2559 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 มีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 1.91 - 4.05 ต่อปี และร้อยละ 2.00 - 2.70 ต่อปี ตามลาํดบั 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้บางส่วนคํ้าประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัระหวา่งกนั และ
การโอนสิทธิประกนัภยัของส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจั กรแก่ผูใ้หกู้ ้และบางวงเงินหากมีการเบิกใช ้
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งนาํสินคา้บางส่วนเขา้ร่วมคํ้าประกนัดว้ยซ่ึง ณ  วนัท่ี 30 เมษายน 2559
และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าว 

นอกจากน้ี ภาระผกูพนัร่วมกนักบัวงเงินกูร้ะยะยาว บริษทัแ ละบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
ทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การดาํรงสัดส่วน
การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย การดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี ขอ้จาํกดัในการก่อหน้ี
ระยะยาวเพิ่มเติม การเพิ่มทุนจดทะเบียนและขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 
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23.7 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัคงเหลือตามสัญญาต่างๆ มีดงัน้ี  

หน่วย : ล้าน 
  งบการเงนิรวม 
  ณ วนัที ่30 เมษายน 2559 ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2558 
   “ปรับปรุงใหม่” 
 สกลุเงนิ มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพนัคงเหลอื 

ตามสัญญา 
มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพนัคงเหลอื 

ตามสัญญา 
สญัญาก่อสร้างและจา้งเหมา บาท 986.02 236.13 889.95 152.10 
 ดอลลาร์สหรัฐ - - 0.05 0.03 
สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บาท 304.59 40.46 304.59 40.46 
 ดอลลาร์สหรัฐ 13.60 9.83 19.60 14.33 
สญัญาเช่า บาท 34.41 16.53 34.66 18.25 

หน่วย : ล้าน 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที ่30 เมษายน 2559 ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2558 
 สกลุเงนิ มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพนัคงเหลอื 

ตามสัญญา 
มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพนัคงเหลอื 

ตามสัญญา 
สญัญาก่อสร้างและจา้งเหมา บาท 705.56 148.24 665.24 107.15 
สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บาท 304.59 40.46 304.59 40.46 
สญัญาเช่า บาท 34.41 16.53 34.66 18.25 

23.8 สัญญาอ่ืนท่ีสาํคญั 
23.8.1 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2549 บริษทั นํ้าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดท้าํสัญญา

พฒันาพื้นท่ีในสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวกบัรัฐบาลของประเทศดงักล่าว 
เพื่อใชเ้ป็นอาคารสาํนกังานของบริษทัยอ่ย อาคารโรงงาน ถนน และพื้นท่ีปลูกออ้ย รวม  
10,000 เฮกตาร์ โดยมีกาํหนดระยะเวลา 40 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 20 ปี หากไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคู่สัญญา ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2559 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 บริษทัยอ่ยไดใ้ช้
พื้นท่ีแลว้ จาํนวน 5,053.61 เฮกตาร์ โดยมีอตัราค่าเช่าตามสัญญา 

23.8.2 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษทัยอ่ย) 
ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบัรัฐบาลของประเทศกมัพชูา  เม่ือวนัท่ี 
2 สิงหาคม 2549 เพื่อก่อตั้งโรงงานนํ้าตาลพร้อมทั้งไดรั้บสัมปทานพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ย
ในจงัหวดัเกาะกง ประเทศกมัพชูา จาํนวน 19,100 เฮกตาร์ อายสุัมปทาน 90 ปี โดยไม่มีค่าเช่า
ใน 4 ปีแรก และหลงัจากนั้นคิดค่าเช่าในอตัรา 1 - 4 ดอลลาร์สหรัฐต่อเฮกตาร์ต่อปี ณ วนัท่ี 
30 เมษายน 2559 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 บริษทัยอ่ยไดใ้ชพ้ื้นท่ีแลว้จาํนวน 9,398.69 เฮกตาร์ 
และ 10,481.76 เฮกตาร์ ตามลาํดบั อาคารและส่ิงปลูกสร้าง และอาคารระหวา่งก่อสร้างของ
บริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินสัมปทาน เม่ือครบกาํหนดสัญญา กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นจะตกเป็น
ของผูใ้หเ้ช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
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23.8.3 บริษทัยอ่ยในประเทศกมัพชูาแห่งหน่ึงทาํสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว 2 ฉบบั กบับุคคลภายนอก 

เพื่อสร้างท่าเรือและท่ีดินรอการพฒันาในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 และวนัท่ี 21 พฤษภาคม
2550 ตามลาํดบั ระยะเวลา 90 ปี เท่ากนัทั้งสองสัญญา โดยบริษั ทยอ่ยไดจ่้ายเงินค่าเช่า
ล่วงหนา้ไปแลว้ทั้งจาํนวน 476,953 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 เมษายน  2559 และ
วนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 มีคงเหลือค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้จาํนวน 432,791 ดอลลาร์สหรัฐ และ 
476,953 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลาํดบัซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

24. เคร่ืองมือทางการเงิน 
นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย  อตัราแลกเปล่ียน
เงินตรา ต่างประเทศในตลาด อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ือง และจากการท่ีคู่สัญญาไม่
ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนั ความ
เส่ียงดงักล่าว อยา่งไรก็ตามบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อการ
เก็งกาํไรหรือเพื่อการคา้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด
ในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม 
กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยใชว้ธีิการต่างๆ รวมถึงการจดัสรรเงิน กูย้มืท่ีเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีและลอยตวัใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงมีรายละเอียด
ส่วนใหญ่ ดงัน้ี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 30 เมษายน 2559 
 อตัราดอกเบีย้คงที่  อตัราดอกเบีย้  รวม 

  ภายใน   มากกว่า   มากกว่า  ปรับขึน้ลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด   
สินทรัพย์ทางการเงนิ          

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ -  -  -  132,354  132,354 
เงินฝากธนาคารแบบประจาํ 23  -  -  -  23 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 164,574  402,545  21,437  776  589,332 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 374,831  -  -  -  374,831 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชาวไร่ 604,540  5,918  -  62,083  672,541 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน 60,000  36,667  -  -  96,667 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6,719  2,705  -  -  9,424 

รวม 1,210,687  447,835  21,437  195,213  1,875,172 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 30 เมษายน 2559 
 อตัราดอกเบีย้คงที่  อตัราดอกเบีย้  รวม 

  ภายใน   มากกว่า   มากกว่า  ปรับขึน้ลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด   
หนีสิ้นทางการเงนิ          

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8,295,709  -  -  -  8,295,709 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 6,500  -  -  -  6,500 
หุ้นกูร้ะยะยาว 1,999,113  7,992,180  -  -  9,991,293 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,611,593  3,515,467  -  962,000  6,089,060 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 1,870  334  -  -  2,204 

รวม 11,914,785  11,507,981  -  962,000  24,384,766 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 “ปรับปรุงใหม่” 
 ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2558 
 อตัราดอกเบีย้คงที่  อตัราดอกเบีย้  รวม 

  ภายใน  มากกว่า   มากกว่า  ปรับขึน้ลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด   
สินทรัพย์ทางการเงนิ          

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ -  -  -  134,350  134,350 
เงินฝากธนาคารแบบประจาํ 10,023  -  -  -  10,023 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 227,493  401,276  18,646  829  648,244 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชาวไร่ 742,566  13,751  -  52,552  808,869 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน 60,000  60,000  -  -  120,000 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6,816  2,709  -  -  9,525 

รวม 1,046,898  477,736  18,646  187,731  1,731,011 
          

หนีสิ้นทางการเงนิ          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,143,447  -  -  45,450  4,188,897 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 6,100  -  -  -  6,100 
หุ้นกูร้ะยะยาว 999,909  9,989,251  -  -  10,989,160 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,111,593  3,665,467  -  1,252,000  6,029,060 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 1,721  1,323  -  -  3,044 

รวม 6,262,770  13,656,041  -  1,297,450  21,216,261 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้ และ 
การนาํเขา้เคร่ืองจกัร เน่ืองจากรายการทางธุรกิจเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2559 และ 
วนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
ท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึง ไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 
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หน่วย : ล้าน 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  “ปรับปรุงใหม่”   
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 30 เมษายน 2559 31 ตุลาคม 2558 30 เมษายน 2559 31 ตุลาคม 2558 
สกลุเงนิ สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 
ดอลลาร์สหรัฐ 12.88 37.64 24.44 60.22 1.14 - 10.31 - 
เยน - 2.50 - 2.50 - - - - 
เรียล 801.05 202.82 634.81 137.43 - - - - 
กีบ 84.74 121.44 131.33 384.19 - - - - 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน  2559 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียน กบัธนาคารพาณิชย ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนในการรับและจ่ายชาํระหน้ีสินในรูปเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ย
ยงัไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเ ปล่ียนอตัราแลกเปล่ียน ท่ีเปิดสถานะไว้  
มีวนัครบกาํหนดอยูร่ะหวา่ง 1 - 3 ปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้าน 
สกลุเงนิ จ านวนเงนิที่ท าสัญญา สกลุเงนิ จ านวนเงนิที่ได้ตามสัญญา 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  “ปรับปรุงใหม่”     “ปรับปรุงใหม่”   

 ณ วนัที่ 
30 เมษายน 

2559 

ณ วนัที่ 
31 ตุลาคม

2558 

ณ วนัที่ 
30 เมษายน 

2559 

ณ วนัที่ 
31 ตุลาคม

2558 

 ณ วนัที่ 
30 เมษายน 

2559 

ณ วนัที่ 
31 ตุลาคม

2558 

ณ วนัที่ 
30 เมษายน 

2559 

ณ วนัที่ 
31 ตุลาคม

2558 
ดอลลาร์สหรัฐ 26.57 37.74 27.74 27.74 บาท 957.67 1,362.48 1,000.00 1,000.00 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียน  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  “ปรับปรุงใหม่”   
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 30 เมษายน  

2559 
31ตุลาคม  

2558 
30 เมษายน  

2559 
31ตุลาคม  

2558 
มูลค่ายติุธรรมสุทธิตามสญัญาซ้ือขาย 

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (ขาดทุน) 
 

(34.50) 
 

(12.79) 
 

(35.84) 
 

(16.76) 

 

 

 



 
- 54 - 

 
ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้าตาลทรายและราคาออ้ย 

อุตสาหกรรมออ้ยและนํ้าตาลทรายในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหวา่งเกษตรกร
ชาวไร่ออ้ยและโรงงานนํ้าตาล ราคาขายนํ้าตาลโควตา ข. และอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษทั ออ้ยและนํ้าตาลไทย
จาํกดั (อนท.) ขายไดจ้ริงมีผลอยา่งมากต่อการคาํนวณราคาออ้ย ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของการผลิตนํ้าตาลทราย
ดงันั้นเพื่อเป็นการบริหารความเส่ียงจากความผนัผวนของกาํไรขั้นตน้ บริษทัจึงมีกระบวนการป้องกนัความเส่ียง 
โดยจดัทาํสัญญาซ้ือ - ขายหรือแลกเปล่ียนสินคา้เกษตร (“Commodity Swap”) อายสุัญญาไม่เกิน 2 ปี 
ซ่ึงเม่ือมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเม่ือสัญญาส้ินสุดลงตามอาย ุบริษทัจะรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุน  
ท่ีเกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 เมษายน 2559 และ 2558 มีการรับรู้รายการในงบการเงิน 
ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559 2558 

กาํไรจากสญัญาซ้ือ - ขายหรือแลกเปล่ียนสินคา้เกษตร     
- สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 23.31 119.23 12.52 58.70 
- สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 23.31 125.87 12.52 65.34 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของ สัญญาซ้ือ  - ขายหรือ แลกเปล่ียนสินคา้เกษตร คงเหลือท่ีเปิดสถ านะไว้ ณ วนัท่ี 
30 เมษายน 2559 และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้าน 
 สกลุเงนิ งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที ่

30 เมษายน 
ณ วนัที ่

31 ตุลาคม 
  2559 2558 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิตามสญัญาซ้ือ-ขายหรือแลกเปล่ียน   
 สินคา้เกษตร 

 
ดอลลาร์สหรัฐ 

 
0.09 

 
(0.18) 

 บาท  -- - (1.33) 
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ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
บริษทัและบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีชาวไร่ เงินใหกู้ย้มื
ชาวไร่ เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และ ลูกหน้ีอ่ืน อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีหลายรายและมีนโยบายการใหสิ้นเช่ือท่ีระมดัระวงัรวมทั้งมีการพิจารณาตั้ง  
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการใหช้าวไร่นาํท่ีดิน
หรือสินทรัพยอ่ื์นมาเป็นหลกัทรัพย์ ค ํ้าประกนัหรือคํ้าประกนัดว้ยบุคคล จึงเช่ือวา่บริษทัและบริษทัยอ่ย  
มีความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีจะไม่ชาํระหน้ีอยูใ่นระดบัตํ่า 

มูลค่ายติุธรรม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้น 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย และหน้ีสินหมุนเวยีน มีมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณเท่ากบัมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจาก
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น  

มูลค่ายติุธรรมของเงิ นกูย้มืระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัมีมูลค่าใกลเ้คียงกบั มูลค่าตามบญัชี 
ส่วนเงินกูย้มืระยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีมีมูลค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีเน่ืองจากอตัรา
ดอกเบ้ียเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีสถาบนัการเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชบ้ริการเสน อใหก้บั 
เงินกูย้มืท่ีมีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนใกลเ้คียงกบัเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัมีอตัราใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีท่ีระบุตามสัญญา 

รายการท่ีเปิดเผยตามตารางต่อไปน้ี พิจารณาวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินรวมแล ะงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรม  

 งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ล าดบัช้ัน 
มูลค่ายุติธรรม 

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท   
ณ วันที่ 30 เมษายน 2559     
หนี้สินทางการเงิน     

หุน้กู ้ 9,991 10,348 ระดบั 2 คาํนวณจากราคาปิดคร้ังล่าสุดของสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ย 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558     
หนี้สินทางการเงิน     
   หุน้กู ้ 10,989 11,247 ระดบั 2 คาํนวณจากราคาปิดคร้ังล่าสุดของสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ย 
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มูลค่ายติุธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน ไดแ้ก่ สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
ประเมินมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณมาจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ท่ีสามารถสังเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสัญญาซ่ึง
คิดลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้นความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สัญญาต่างๆ ซ่ึงเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 3 และสัญญา
แลกเปล่ียนสินคา้เกษตร (Commodity Swap) ประเมินมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคานํ้าตาลทรายดิบ และนํ้าตาล
ทรายขาวจาก The Exchange and Bloomberg ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเสมือนวา่บริษทัและบริษทัยอ่ย
ไดปิ้ดสถานะสัญญาเหล่านั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานซ่ึงเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 2 

25. ข้อมูลเปรียบเทยีบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 เมษายน 2559 และ 2558 
การดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลมีลกัษณะข้ึนอยูก่บั
ฤดูกาล ซ่ึงแบ่งเป็นฤดูการผลิต ระหวา่งช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของ แต่ละปี และ
นอกฤดูการผลิตระหวา่งช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เพื่อประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน
ในการเปรียบเทียบขอ้มูลสาํหรับการประกอบธุรกิจท่ีมีข้ึนลงตามฤดูกาลอยา่งเห็นไดช้ดั บริษทัจึงแสดง
ขอ้มูลทางการเงินเปรียบเทียบสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2559 และ 2558 ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 30 เมษายน  ณ วนัที่ 30 เมษายน 

   “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
 2559  2558  2559  2558 

สินทรัพย์        
สินทรัพยห์มุนเวียน        
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 175,414  181,129  65,273  48,659 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,890,516  2,467,683  916,449  1,171,550 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้น 1,272,259  1,303,962  1,696,250  2,434,782 
 สินคา้คงเหลือ 8,911,498  11,081,749  4,624,697  5,728,471 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 111,054  127,344  43,158  45,785 
 รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 12,360,741  15,161,867  7,345,827  9,429,247 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 เงินลงทุนรวม 737,325  671,833  6,632,953  6,586,647 
 เงินให้กูย้มืระยะยาว 461,112  385,491  4,364,449  1,351,813 
 ตน้ทุนการเพาะปลูกออ้ยรอตดับญัชี 354,079  432,321  14,417  27,609 
 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2,610,603  2,484,297  503,328  407,658 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 24,359,279  24,806,005  7,233,015  7,470,734 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 639,924  557,756  46,579  79,881 
 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 29,162,322  29,337,703  18,794,741  15,924,342 
รวมสินทรัพย ์ 41,523,063  44,499,570  26,140,568  25,353,589 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 30 เมษายน  ณ วนัที่ 30 เมษายน 

   “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
 2559  2558  2559  2558 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น        
หน้ีสินหมุนเวียน        
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8,295,709  12,527,064  2,741,652  4,416,504 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,203,536  1,291,601  642,410  928,323 
 ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,999,113  999,616  1,999,113  999,616 
 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,921,593  1,711,533  1,205,833  705,833 
 เงินกูย้มืระยะสั้น 6,500  9,500  199,500  256,500 
 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 93,974  121,601  -  6,111 
 ประมาณการค่าใชจ่้ายในการผลิตคา้งจ่าย 1,401,157  1,156,825  670,028  476,377 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 97,875  146,392  17,138  4,558 
 รวมหน้ีสินหมุนเวียน 15,019,457  17,964,132  7,475,674  7,793,822 
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,586,371  12,877,455  11,025,716  10,488,590 
 รวมหน้ีสิน 27,605,828  30,841,587  18,501,390  18,282,412 
 รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 13,917,235  13,657,983  7,639,178  7,071,177 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 41,523,603  44,499,570  26,140,568  25,353,589 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัที่ 30 เมษายน 
 ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัที่ 30 เมษายน 
   “ปรับปรุงใหม่”     
 2559  2558  2559  2558 
 รายไดจ้ากการขาย 17,826,581  18,103,021  9,278,551  8,797,376 
 รายไดจ้ากการให้บริการ 139,060  189,750  165,035  149,227 
 รวมรายได้ 17,965,641  18,292,771  9,443,586  8,946,603 
 ตน้ทุนขาย (14,339,215)  (13,805,230)  (8,350,407)  (7,671,218) 
 ตน้ทุนการให้บริการ (109,093)  (127,708)  (70,246)  (95,399) 
 รวมตน้ทุน (14,448,308)  (13,932,938)  (8,420,653)  (7,766,617) 
 กาํไรขั้นตน้ 3,517,333  4,359,833  1,022,933  1,179,986 
 รายไดอ่ื้น 489,563  554,285  1,521,080  1,651,579 
 กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 4,006,896  4,914,118  2,544,013  2,831,565 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,799,626)  (1,768,735)  (801,708)  (732,423) 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (857,218)  (706,091)  (376,663)  (239,129) 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (146,816)  (136,985)  (52,226)  (51,438) 
 ตน้ทุนทางการเงิน (772,029)  (836,657)  (579,610)  (524,438) 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 32,485  54,728  -  - 
 กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 463,692  1,520,378  733,806  1,284,137 
 รายได ้(ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 8,882  (123,625)  63,855  (2,122) 

 กาํไรสาํหรับปี 472,574  1,396,753  797,661  1,282,015 
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26. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2559 


