
 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวม และงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 งบก้าไรขาดทุน
รวมและงบก้าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ส้าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และ 2551 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะ กิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และ 
2551 ของบริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) 
ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี  ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ข้าพเจ้า
ไม่ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยหกแห่งในประเทศและสามแห่งในต่างประเทศ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 จ้านวน
สามแห่งในต่างประเทศ) ซึ่งได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนี  โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 
งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวมีสินทรัพย์รวมจ้านวน 6,285.86 ล้านบาท และ 3,403.62 ล้านบาท ตามล้าดับ และส้าหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุดวันที ่31 กรกฎาคม 2552 มีรายได้รวมจ้านวน 323.27 ล้านบาท และ 1,168.68 ล้านบาท 
และขาดทุนสุทธิรวมจ้านวน 50.47 ล้านบาทและ 141.57 ล้านบาท ตามล้าดับ (ส้าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 : มีรายได้รวมจ้านวน 24.81 ล้านบาท และ 32.00 ล้านบาท มีก้าไรสุทธิรวมจ้านวน 8.50 ล้านบาท 
และขาดทุนสุทธิรวมจ้านวน 10.07 ล้านบาท ตามล้าดับ) งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ข้าพเจ้าได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นนั น และการเสนอรายงานของข้าพเจ้า
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับจ้านวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมถือตามรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นนั น 

 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซึ่งก้าหนดให้ข้าพเจ้า

ต้องวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างพอประมาณว่างบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส้าคัญหรือไม่ การสอบทานนี มีขอบเขตจ้ากัดโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินจึงให้ความเชื่อม่ันน้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 
ดังนั นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้  

 
จากการสอบทานของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุ

ให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส้าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 



 

 ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 
ของบริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเง่ือนไขจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ตามรายงานลงวันที่ 26 ธันวาคม 2551 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2551 ที่แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและเสนอรายงานไว้แล้วดังกล่าว 
ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั น 

 
 
 

บริษัท ส้านักงาน เอ เอ็ม ซี จ้ากัด 
 
 

 
(นางสาวประภาศรี  ลีลาสุภา) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 
 
 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที ่9 กันยายน 2552 
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(หนว่ย : พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

สนิทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 730,059              507,380            365,078              18,062            

เงินลงทนุระยะสั้น-สทุธิ 5 1,371                  1,333                -                      -                  

ลกูหนี้การคา้และต๋ัวเงินรับ-สทุธิ 6 553,199              699,190            113,812              270,643          

ลกูหนี้การคา้-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั 4.1 และ 7 2,247                  2,846                13,150                12,053            

ลกูหนี้ชาวไร่-สทุธิ 8 15,588                29,542              -                      -                  

ลกูหนี้เงินยืมสง่เสริมปลกูอ้อยที่ถงึก าหนดรับช าระภายในหนึ่งปี 16 14,143                28,600              3,960                  -                  

เงินใหกู้้ยืมแกบ่คุคลที่เกี่ยวขอ้งกนัที่ถงึก าหนดรับช าระภายในหนึ่งปี 4.1 32,679                -                   -                      -                  

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแกบ่ริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั 4.1 246,891              78,602              397,000              -                  

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแกช่าวไร่ 9 278,074              318,828            110,502              85,834            

สนิคา้คงเหลอื-สทุธิ 10 3,468,981           1,888,932         1,281,519           803,371          

ต้นทนุพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 11 33,711                42,056              -                      -                  

อะไหลเ่คร่ืองจักรเพ่ือการซอ่มแซม 223,583              234,448            98,835                104,305          

ลกูหนี้อ่ืน-คา่อ้อย-สทุธิ 12 3,347                  394,701            1,436                  227,783          

ลกูหนี้คา่หุ้น-ผู้ถอืหุ้นของบริษัทย่อย -                      151,787            -                      -                  

เงินปนัผลจากบริษัทย่อยคา้งรับ 4.1 -                      -                   -                      108,257          

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 171,084              95,285              53,675                54,787            

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 5,774,957           4,473,530         2,438,967           1,685,095       

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม-สทุธิ 13 50,723                47,434              4,149,091           3,926,234       

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน-สทุธิ 14 23,677                94,101              10,848                57,456            

ต้นทนุการเพาะปลกูอ้อยรอตัดบญัชี-สทุธิ 15 605,347              402,248            40,123                23,343            

ลกูหนี้เงินยืมสง่เสริมปลกูอ้อย-สทุธิ 16 70,408                80,002              6,932                  -                  

เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแกบ่คุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 4.1 130,715              -                   -                      -                  

ลกูหนี้อ่ืน-คา่ตอบแทนการผลติและจ าหนา่ยน้ าตาลทราย 17 244,953              244,953            132,770              132,770          

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สทุธิ 18 13,547,641         11,311,276       2,909,200           2,979,900       

ที่ดินที่ไมไ่ด้ใชด้ าเนนิงาน-สทุธิ 19 323,658              292,618            98,282                98,282            

เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกนั 5,577                  5,777                5,577                  5,577              

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 39,691                32,883              148                     148                 

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 15,042,390         12,511,292       7,352,971           7,223,710       
     รวมสนิทรัพย์ 20,817,347         16,984,822       9,791,938           8,908,805       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถอืเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

สนิทรัพย์

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตลุาคม 2551 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนว่ย : พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

หนี้สนิหมนุเวียน

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 1,212,207           891,346            145,000              70,360            

เงินกู้ยืมระยะสั้นอ่ืน-สทุธิ 21 348,743              1,596,339         348,743              1,596,339       

เจ้าหนี้การคา้และต๋ัวเงินจ่าย-คา่อ้อย 22 235,682              290,747            100,707              115,531          

เจ้าหนี้การคา้และต๋ัวเงินจ่าย 124,487              82,152              15,046                24,814            

เจ้าหนี้การคา้และต๋ัวเงินจ่ายบริษัทย่อย 4.1 -                      -                   31,209                26,776            

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 27 237,000              102,250            168,000              -                  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 4.1 -                      -                   8,000                  279,000          

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบคุคลภายนอก 23 38,000                -                   -                      -                  

ภาษีเงินได้นติิบคุคลคา้งจ่าย 128,637              142,678            2,800                  37,708            

เงินรับลว่งหนา้คา่สนิคา้ 79,456                101,917            30,784                8,983              

ประมาณการคา่ใชจ่้ายในการผลติคา้งจ่าย 24 663,604              -                   244,283              -                  

คา่ธรรมเนยีมน าสง่กองทนุอ้อยและน้ าตาลทรายคา้งจ่าย 25 51,220                53,729              23,106                25,351            

คา่รักษาเสถยีรภาพคา้งจ่าย 84,588                30,833              44,367                15,186            

คา่ใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย 89,984                110,817            62,027                76,254            

เจ้าหนี้คา่สนิทรัพย์ 492,848              302,310            3,475                  84,072            

เจ้าหนี้อ่ืน 189,896              195,822            70,547                61,951            

หนี้สนิหมนุเวียนอ่ืน 107,817              75,974              15,792                10,071            

รวมหนี้สนิหมนุเวียน 4,084,169           3,976,914         1,313,886           2,432,396       

หนี้สนิไมห่มนุเวียน

หุ้นกู-้สทุธิ 26 3,274,172           1,496,342         3,274,172           1,496,342       

เงินกู้ยืมระยะยาว-สทุธิจากสว่นที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 27 2,508,127           1,029,497         332,000              -                  

หนี้สนิไมห่มนุเวียนอ่ืน 16,376                24,947              10,136                10,752            

รวมหนี้สนิไมห่มนุเวียน 5,798,675           2,550,786         3,616,308           1,507,094       

     รวมหนี้สนิ 9,882,844           6,527,700         4,930,194           3,939,490       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถอืเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้สนิและสว่นของผู้ถอืหุ้น

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตลุาคม 2551 
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(หนว่ย : พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว

สว่นของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 28

   ทนุจดทะเบยีน

หุ้นสามญั  1,705,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท -                      1,705,000         -                      1,705,000       

หุ้นสามญั  1,550,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 1,550,000           -                   1,550,000           -                  

   ทนุที่ออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั  1,550,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 1,550,000           1,550,000         1,550,000           1,550,000       

สว่นเกนิมลูคา่หุ้น 1,554,617           1,554,617         1,554,617           1,554,617       

สว่นเกนิทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์เพ่ิม-บริษัทใหญ่ 1,219,760           1,296,881         1,219,760           1,296,881       

สว่นเกนิทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์เพ่ิม-บริษัทย่อย 168,615              135,063            -                      -                  

สว่นเกนิจากการปรับโครงสร้างภายในกจิการ

   ภายใต้การควบคมุเดียวกนั 30 1,695,386           1,842,877         -                      -                  

สว่นเกนิจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการถอืหุ้นในบริษัทย่อย 39,138                37,995              -                      -                  

ก าไรที่ยังไมเ่กดิขึ้นจากหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 2,102                  978                   2,798                  1,725              

ผลสะสมจากการแปลงคา่เงินตราต่างประเทศ 9,732                  (1,673)              -                      -                  

ก าไรสะสม 31

จัดสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 162,620              162,620            162,620              162,620          

ยังไมไ่ด้จัดสรร 2,403,765           1,894,158         371,949              403,472          

รวมสว่นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 8,805,735           8,473,516         4,861,744           4,969,315       

สว่นของผู้ถอืหุ้นสว่นนอ้ย 2,128,768           1,983,606         -                      -                  

     รวมสว่นของผู้ถอืหุ้น 10,934,503         10,457,122       4,861,744           4,969,315       
             รวมหนี้สนิและสว่นของผู้ถอืหุ้น 20,817,347         16,984,822       9,791,938           8,908,805       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถอืเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตลุาคม 2551 
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

2552 2551 2552 2551

รายได้จากการด าเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 3,066,239         2,802,028         1,342,982         1,405,754         

รายได้จากการขายน้ ามัน ปุ๋ย และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืน 41,424              30,699              12,095              25,335              

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 3,107,663         2,832,727         1,355,077         1,431,089         

ต้นทุนจากการด าเนินงาน

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ 2,417,815         2,105,264         1,169,443         1,161,359         

ต้นทุนขายสินค้าอ่ืน 38,404              23,153              10,201              20,126              

รวมต้นทุนจากการด าเนินงาน 2,456,219         2,128,417         1,179,644         1,181,485         

ก าไรขัน้ต้น 651,444            704,310            175,433            249,604            

รายได้เงินปันผล 30                      97                      3,242                30                      

รายได้อ่ืน 23,784              70,946              17,917              26,526              

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 6,730 1,990                -                    -                    

ค่าใช้จ่ายในการขาย (78,562) (115,334) (41,353) (57,714)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (157,488) (155,816) (15,549) (27,205)

ค่าธรรมเนียมน าส่งกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย (174,932) (198,455) (81,822) (86,517)

ค่าตอบแทนกรรมการ (2,965) (2,560) (1,411) (1,396)

ต้นทุนทางการเงิน (60,155) (63,629) (40,812) (40,921)

ก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 207,886            241,549            15,645              62,407              

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (58,498) (45,306) (3,417) (12,936)
ก าไรสุทธิ  149,388            196,243            12,228              49,471              

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 153,758            159,220            12,228              49,471              

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (4,370)               37,023              -                    -                    
149,388            196,243            12,228              49,471              

ก าไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท) 0.10                  0.10                  0.01                  0.03                  

จ านวนหุ้นสามัญ (หน่วย : พันหุ้น) 1,550,000         1,550,000         1,550,000         1,550,000         

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 กรกฎาคม 2552 และ 2551

งบก าไรขาดทุน

บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ



7

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

2552 2551 2552 2551
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการด าเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 8,623,847         7,744,103         4,031,951         3,779,990         

รายได้จากการขายน้ ามัน ปุ๋ย และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืน 166,132            269,649            72,975              132,714            

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 8,789,979         8,013,752         4,104,926         3,912,704         

ต้นทุนจากการด าเนินงาน

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ 6,170,179         5,879,212         3,123,897         3,177,342         

ต้นทุนขายสินค้าอ่ืน 150,201            262,748            66,125              124,484            

รวมต้นทุนจากการด าเนินงาน 6,320,380         6,141,960         3,190,022         3,301,826         

ก าไรขัน้ต้น 2,469,599         1,871,792         914,904            610,878            

รายได้เงินปันผล 97                      97                      3,309                43,400              

รายได้อ่ืน 344,295            282,846            164,940            111,832            

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 3,289                8,814                -                        -                        

ค่าใช้จ่ายในการขาย (245,870)           (307,692)           (134,523)           (156,603)           

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (588,818)           (407,385)           (111,432)           (111,875)           

ค่าธรรมเนียมน าส่งกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย (557,233)           (255,053)           (295,675)           (110,147)           

ค่าตอบแทนกรรมการ (10,458)             (9,497)               (6,073)               (6,058)               

ต้นทุนทางการเงิน (192,289)           (163,532)           (125,509)           (103,400)           

ก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,222,612         1,020,390         409,941            278,027            

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (333,729)           (249,807)           (100,464)           (52,618)             
ก าไรสุทธิ  888,883            770,583            309,477            225,409            

การแบ่งปันก าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 850,607            679,796            309,477            225,409            

ก าไรสุทธิของบริษัทย่อยในส่วนของบริษัทใหญ่ก่อนการซื้อหุ้นเพ่ิม 216                   251                   -                        -                        

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 38,060              90,536              -                        -                        
888,883            770,583            309,477            225,409            

ก าไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท) 0.55                  0.44                  0.20                  0.15                  

จ านวนหุ้นสามัญ (หน่วย : พันหุ้น) 1,550,000         1,550,000         1,550,000         1,550,000         

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก้าไรขาดทุน

ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที ่31 กรกฎาคม 2552 และ 2551



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

(หน่วย : พันบำท)
ทุนเรือนหุ้นทีอ่อก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินจำกกำรปรับ ส่วนเกินจำกกำร ก้ำไร(ขำดทุน) ผลสะสมจำกกำร ก้ำไรสะสม รวมส่วนของ ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม
และช้ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น จำกกำรตีรำคำ จำกกำรตีรำคำ โครงสร้ำงภำยในกิจกำร เปล่ียนแปลงสัดส่วน ทีย่งัไม่เกิดขึ นจำก แปลงค่ำเงินตรำ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย

สินทรัพยเ์พ่ิม-บริษัทใหญ่ สินทรัพยเ์พ่ิม-บริษัทยอ่ย ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน กำรถือหุ้นในบริษัทยอ่ย หลักทรัพยเ์ผ่ือขำย ต่ำงประเทศ ส้ำรองตำมกฎหมำย บริษัทใหญ่

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 1,550,000            1,554,617   1,296,881                        135,063                          1,842,877                        37,995                          978                       (1,673) 162,620                 1,894,158       8,473,516    1,983,606           10,457,122    
ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิระหว่างงวด -                       -              (12,759) 40,864                            (18,494) (9,311) -                       -                    -                        -                  300              159,685              159,985         
คา่เสื่อมราคาส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม -                       -              (64,362) (7,312) (128,997) (1,402) -                       -                    -                        -                  (202,073) (32,579) (234,652)
ก าไรที่ยังไม่เกดิขึ้นจากหลกัทรัพย์เผ่ือขาย -                       -              -                                  -                                  -                                  -                               1,124                    -                    -                        -                  1,124           167 1,291             
ผลสะสมจากการแปลงคา่งบการเงิน -                       -              -                                  -                                  -                                  -                               -                       11,405               -                        -                  11,405         (7,516) 3,889             
ส่วนเกนิจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
     การถอืหุ้นในบริษัทย่อย -                       -              -                                  -                                  -                                  11,856                          -                       -                    -                        -                  11,856         (11,856) -                 
รวมรายการที่ยังไม่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 1,550,000            1,554,617   1,219,760                        168,615                          1,695,386                        39,138                          2,102                    9,732                 162,620                 1,894,158       8,296,128    2,091,507           10,387,635    
ก าไรสุทธิส าหรับงวด -                       -              -                                  -                                  -                                  -                               -                       -                    -                        850,607          850,607       38,276                888,883         
เงินปันผลจ่าย -                       -              -                                  -                                  -                                  -                               -                       -                    -                        (341,000) (341,000) (1,015) (342,015)
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 1,550,000            1,554,617   1,219,760                        168,615                          1,695,386                        39,138                          2,102                    9,732                 162,620                 2,403,765       8,805,735    2,128,768           10,934,503    

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 1,550,000            1,554,617   1,403,784                        140,273                          2,049,173                        12,277                          3,253                    (5,084) 144,120                 1,394,132       8,246,545    1,417,448           9,663,993      
ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิระหว่างงวด -                       -              (3,017) 120                                 (2,199) -                               -                       -                    -                        -                  (5,096) (365) (5,461)
คา่เสื่อมราคาส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม -                       -              (65,760) (3,296) (135,117) (2,293) -                       -                    -                        -                  (206,466) (23,337) (229,803)
ขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึ้นจากหลกัทรัพย์เผ่ือขาย -                       -              -                                  -                                  -                                  -                               (1,121) -                    -                        -                  (1,121) (662) (1,783)
ผลสะสมจากการแปลงคา่งบการเงิน -                       -              -                                  -                                  -                                  -                               -                       (423) -                        -                  (423) (19,843) (20,266)
ส่วนเกนิจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
     การถอืหุ้นในบริษัทย่อยเพ่ิมขึ้น -                       -              -                                  -                                  -                                  26,084                          -                       -                    -                        -                  26,084         (26,084) -                 
รวมรายการที่ยังไม่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 1,550,000            1,554,617   1,335,007                        137,097                          1,911,857                        36,068                          2,132                    (5,507) 144,120                 1,394,132       8,059,523    1,347,157           9,406,680      
ก าไรสุทธิส าหรับงวด -                       -              -                                  -                                  -                                  -                               -                       -                    -                        679,796          679,796       90,787                770,583         
จ่ายเงินปันผล -                       -              -                                  -                                  -                                  -                               -                       -                    -                        (341,000) (341,000) (4,697) (345,697)
เพ่ิมขึ้นในส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย -                       -              -                                  -                                  -                                  -                               -                       -                    -                        -                  -               486,149              486,149
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 1,550,000            1,554,617   1,335,007                        137,097                          1,911,857                        36,068                          2,132                    (5,507) 144,120                 1,732,928       8,398,319    1,919,396           10,317,715    

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทำนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินถอืเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำรเงินรวม

ส้ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎำคม 2552 และ 2551



บรษัิท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส้ำหรบังวดเก้ำเดือนสิ นสุดวนัที ่31 กรกฎำคม 2552 และ 2551

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(หน่วย : พันบำท)

ทนุเรอืนหุ้นทีอ่อก ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ก ำไร(ขำดทนุ) ก ำไรสะสม รวม
และช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้น จำกกำรตรีำคำ ทีย่งัไมเ่กิดขึน้จำก จัดสรรแล้ว ยงัไมไ่ด้จัดสรร

สินทรพัยเ์พ่ิม-บรษัิทใหญ่ หลักทรพัยเ์ผ่ือขำย ส ำรองตำมกฎหมำย

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2551 1,550,000                1,554,617            1,296,881                         1,725                     162,620                   403,472                4,969,315         
ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงสุทธิระหว่างงวด -                           -                       (12,759) -                        -                          -                        (12,759)
คา่เสือ่มราคาส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม -                           -                       (64,362) -                        -                          -                        (64,362)
ก าไรทียั่งไม่เกดิขึน้จากหลกัทรัพย์เผ่ือขาย -                           -                       -                                    1,073                     -                          -                        1,073                
รวมรายการทียั่งไม่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 1,550,000                1,554,617            1,219,760                         2,798                     162,620                   403,472                4,893,267         
ก าไรสุทธิส าหรับงวด -                           -                       -                                    -                        -                          309,477                309,477            
เงินปันผลจ่าย -                           -                       -                                    -                        -                          (341,000) (341,000)
ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2552 1,550,000                1,554,617            1,219,760                         2,798                     162,620                   371,949                4,861,744         

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2550 1,550,000                1,554,617            1,403,785                         3,750                     144,120                   394,905                5,051,177         
ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงสุทธิระหว่างงวด -                           -                       (3,018) -                        -                          -                        (3,018)
คา่เสือ่มราคาส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม -                           -                       (65,760) -                        -                          -                        (65,760)
ขาดทุนทียั่งไม่เกดิขึน้จากหลกัทรัพย์เผ่ือขาย -                           -                       -                                    (913) -                          -                        (913)
รวมรายการทียั่งไม่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 1,550,000                1,554,617            1,335,007                         2,837                     144,120                   394,905                4,981,486         
ก าไรสุทธิส าหรับงวด -                           -                       -                                    -                        -                          225,409                225,409            
เงินปันผลจ่าย -                           -                       -                                    -                        -                          (341,000) (341,000)
ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2551 1,550,000                1,554,617            1,335,007                         2,837                     144,120                   279,314                4,865,895         

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ
สอบทำนแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินถอืเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้ 9



10                 

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรสุทธกิอ่นภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 1,222,612     1,020,390     409,941        278,027        
ปรับกระทบก าไรสุทธเิป็นเงินสดสุทธรัิบ(จ่าย)จากการด าเนินงาน :-

รายไดเ้งินปันผล (97) (97) (3,309) (43,400)
หนี้สงสัยจะสูญ-ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้ชาวไร่ (โอนกลบับัญชี) 8,514            (1,619) -               -               
ขาดทุนจากสินคา้เสื่อมสภาพและการลดมูลคา่สินคา้ (โอนกลบับัญชี) -               (7,975)           -               -               
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธสี่วนไดเ้สีย (3,289) (8,814)           -               -               
ส่วนเกนิมูลคา่พันธบัตรตัดจ าหน่าย 71                 60                 51                 49                 
(ก าไร)ขาดทุนจากอ้อยเสียหายและปรับลดมูลคา่ต้นทุนการเพาะปลกูอ้อย 184,805        13,113          (19,400)         127               
คา่เสื่อมราคา 276,325        250,260        109,650        94,995          
ก าไรจากการตัดจ าหน่ายและขายสินทรัพย์ (13,833)         (9,395)           (3,078)           (7,116)           
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ถาวร (โอนกลบับัญชี) 3,112            (203)              -               -               
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (โอนกลบับัญชี) -               -               20,429          (377)              
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (135,258)       -               (58,144)         -               
(ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกดิขึ้น (261)              4,427            (368)              236               
ดอกเบี้ยจ่าย 183,816        155,190        123,597        102,403        
ต้นทุนทางการเงิน 1,594            997               1,594            997               

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 1,728,111     1,416,334     580,963        425,941        
สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง

ลกูหนี้การคา้และต๋ัวเงินรับ 135,987        (181,633)       156,866        (19,463)         
ลกูหนี้การคา้และต๋ัวเงินรับ-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั 599               (2,226)           (1,097)           (114,809)       
ลกูหนี้ชาวไร่ 15,567          (3,858)           -               -               
สินคา้คงเหลอื (1,580,049)    (1,606,827)    (478,148)       (777,857)       
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8,345            (4,973)           -               -               
อะไหลเ่คร่ืองจักรเพ่ือการซ่อมแซม 10,865          (72,644)         5,470            (1,773)           
ลกูหนี้อ่ืน-คา่อ้อย 391,354        2,128            226,347        (1,807)           
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (75,381)         (38,193)         1,147            2,414            
ต้นทุนการเพาะปลกูอ้อยรอตัดบัญชี (304,932)       (121,847)       4,509            7,215            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (6,808)           (10,328)         -               -               

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การคา้และต๋ัวเงินจ่าย-คา่อ้อย (55,065)         204,637        (14,824)         78,700          
เจ้าหนี้การคา้และต๋ัวเงินจ่าย 42,339          (153,159)       (9,768)           (124,938)       
เจ้าหนี้การคา้และต๋ัวเงินจ่าย-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั -               1,208            4,433            94,428          
เงินรับลว่งหน้าคา่สินคา้ (22,584)         90,498          22,136          (12,346)         
คา่ธรรมเนียมน าส่งกองทุนคา้งจ่าย (2,509)           184,240        (2,245)           75,106          
คา่รักษาเสถยีรภาพคา้งจ่าย 53,755          22,822          29,181          11,337          
คา่ใชจ่้ายการผลติคา้งจ่าย 663,604        300,860        244,283        181,054        
คา่ใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย (12,855)         8,452            (4,337)           1,922            
เจ้าหนี้อ่ืน (6,263)           176,879        8,594            125,291        

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินถอืเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ



11                 

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2552 2551 2552 2551
หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (ต่อ)

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 31,823          17,706          5,721            1,845            
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (8,571)           (1,620)           (616)              1,527            

เงินสดรับ(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนินงาน 1,007,332     228,456        778,615        (46,213)         
จ่ายดอกเบี้ย (229,350)       (148,847)       (133,487)       (77,966)         
จ่ายภาษีเงินได้ (348,125)       (308,419)       (135,407)       (42,885)         

เงินสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 429,857        (228,810)       509,721        (167,064)       
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น -               351               -               -               
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแกบ่ริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั (168,289) (157,227) (397,000) 45,000          
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแกช่าวไร่ 40,754          130,960        (24,668) 23,824          
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลกูหนี้เงินยืมส่งเสริมปลกูอ้อย 24,051          18,870          (10,892) -               
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแกบุ่คคลที่เกี่ยวขอ้งกนั (163,394) -               -               -               
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย -               -               (517,380) (1,166,622)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -               -               272,553        -               
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (6,462) (18,341) -               (9,841)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 208,226        -               110,173        -               
เงินสดรับจากการไถถ่อนเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5,100            -               -               -               
เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อย -               -               108,611        187,203        
เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทอ่ืน 97                 97                 97                 97                 
ซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (2,212,886) (1,578,107) (124,559) (152,664)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 32,849          12,472          12,924          9,856            
ซื้อที่ดนิที่ไม่ไดใ้ชด้ าเนินงาน (31,040) -               -               -               
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกนั 200               1,762            -               (238)

เงินสดสุทธใิชไ้ปจากกจิกรรมลงทุน (2,270,794) (1,589,163) (570,141) (1,063,385)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เพ่ิมขึ้นในเงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 320,861        817,258        74,640          60,975          
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นอ่ืน (1,247,596) 215,802        (1,247,596) 215,802        
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 38,000          -               -               -               
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย -               -               (271,000) (91,500)
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้คา่สินทรัพย์ (250,926) (44,364) (83,844) (48,236)
รับเงินกู้ยืมจากหุ้นกู้ 1,776,236     1,494,980     1,776,236     1,494,980     
รับเงินกู้ยืมระยะยาว 1,948,380     133,507        500,000        -               
จ่ายคนืเงินกู้ยืมระยะยาว (335,000) (704,000) -               (84,000)
เงินสดจ่ายปันผลแกผู้่ถอืหุ้นของบริษัทใหญ่ (341,000) (341,000) (341,000) (341,000)
เงินสดจ่ายปันผลแกผู้่ถอืหุ้นส่วนน้อย (1,015) (4,697) -               -               
เงินสดรับจากผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 151,787        325,793        -               -               

เงินสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงิน 2,059,727     1,893,279     407,436        1,207,021     
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในผลต่างจากการแปลงคา่เงินตราต่างประเทศ 3,889            (20,266) -               -               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 222,679        55,040          347,016        (23,428)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 507,380        290,496        18,062          32,268          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด                           730,059        345,536        365,078        8,840            

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินถอืเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ



12                 

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2552 2551 2552 2551

1.  ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ มีดงันี้

-  รายการก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกดิขึ้นจากหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 1,291            (1,783) 1,073            (913)

-  คา่เสื่อมราคาในส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม 234,652        229,803        64,362          65,760          

-  ตีราคาส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม 196,695        286               -               -               

-  การตัดจ าหน่ายส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิมสุทธจิากคา่เสื่อมราคาสะสม (36,710) (5,747) (12,759) (3,018)

-  ลงทุนเพ่ิมในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งยังไม่มีการจ่ายช าระ -               -               -               131,875        

-  โอนเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย -               -               -               210               

-  โอนคา่พัฒนาที่ดนิและคา่เสื่อมราคาเป็นต้นทุนการเพาะปลกูอ้อยรอตัดบัญชี 82,972          41,111          1,889            1,998            

-  ซื้อสินทรัพย์ถาวรซึ่งยังไม่ไดจ่้ายช าระ 442,018        167,270        3,247            38,637          

-  รับช าระหนี้เป็นสินทรัพย์ -               26,375          -               -               

-  บริษัทย่อยมีลกูหนี้คา่หุ้นส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย ซึ่งยังไม่ไดรั้บช าระ -               160,356        -               -               

-  โอนที่ดนิที่ไม่ไดใ้ชด้ าเนินงานเป็นที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ -               323               -               -               

37,553          525               -               -               

-  โอนส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเป็นส่วนเกนิจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทย่อย 11,856          26,084          -               -               

-  โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนหนึ่งเป็นที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ -               763               -               -               

-  รับหุ้นปันผลจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง -               -               2,858            -               

2.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

-  เงินสด 8,287            13,373          1,763            1,030            

-  เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 161,259        214,616        7,145            4,065            

-  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 300,382        117,527        100,087        3,745            

-  เงินฝากประจ า อายุไม่เกนิ 3 เดอืน 20                 20                 -               -               

-  ต๋ัวเงินรับ 10,148          -               6,120            -               

-  เงินลงทุนระยะสั้น 99,963          -               99,963          -               

-  เงินลงทุนในตราสารหนี้ 150,000        -               150,000        -               
รวม 730,059        345,536        365,078        8,840            

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินถอืเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-  บริษัทย่อยมีการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนสินทรัพย์

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด

ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และ 2551
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บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

วันที่ 31 กรกฎำคม 2552 และ 2551 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
และวันที่ 31 ตุลำคม 2551 (ตรวจสอบแล้ว) 

______________________________________ 
 

1. ข้อความทั่วไป 
 

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ้ากัด 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามทะเบียนเลขที่ 1163/2519 เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2519 และจดทะเบียน
เป็นบริษัทมหาชนจ้ากัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 ทะเบียน บมจ.เลขที่ 0107547000214 ส้านักงานใหญ่ตั งอยู่
เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชั น 9 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โรงงานตั งอยู่เลขที่ 43 
หมู่ 10 ต้าบลน ้าพอง อ้าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น บริษัทฯ ด้าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและ
จ้าหน่ายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล และบริษัทย่อยด้าเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.1 

 
2. หลักเกณฑ์ในการจัดท้างบการเงินและนโยบายการบัญชี 

 

2.1. งบการเงินระหว่างกาลได้จัดท้าขึ นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  และแสดง 
โดยใช้ รู ปแบบย่ อตามที่ ก้ าหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  34 (ปรับปรุ ง  2550) เรื่ อง  
งบการเงินระหว่างกาล (ฉบับ 41 เดิม) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แสดงรายการในงบดุล งบก้าไรขาดทุน 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ้าปี
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การน้าเสนองบการเงิน (ฉบับ 35 เดิม) และตาม
ประกาศของส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

งบการเงินนี ได้จัดท้าขึ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี 

 

2.2 งบการเงินระหว่างกาลนี จัดท้าขึ นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ้าปีที่น้าเสนอครั งล่าสุด ดังนั น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่น้าเสนอซ ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว และนโยบายการบัญชีที่ส้าคัญส้าหรับงบการเงิน
ระหว่างกาลนี เป็นนโยบายการบัญชีเดียวกันกับที่ใช้ในงบการเงินส้าหรับปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 
ดังนั นผู้ใช้งบการเงินระหว่างกาลนี ควรอ่านควบคู่ไปกับงบการเงินส้าหรับปีบัญชี พ.ศ. 2551 
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2.3 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 
 

ก) มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบปีปัจจุบัน 
 

    สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และ
ฉบับที ่62/2550 เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี  

 
ประกาศ 

สภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับท่ี 

ลงวันท่ี มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ียกเลิก 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ท่ีประกาศใช้ใหม่หรือแทนฉบับเดิมท่ียกเลิก* 

9/2550 2/5/2550 - ฉบับท่ี 25 เร่ือง งบกระแสเงินสด - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2550)  
เร่ือง งบกระแสเงินสด (ฉบับ 25 เดิม) 

  - ฉบับท่ี 33 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2550)  
เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม (ฉบับ 33 เดิม) 

  - ฉบับท่ี 49 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2550)  
เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (ฉบับ 49 เดิม) 

38/2550 11/10/2550 - ฉบับท่ี 35 เร่ือง การน้าเสนองบการเงิน - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2550)  
เร่ือง การน้าเสนองบการเงิน (ฉบับ 35 เดิม) 

  - ฉบับท่ี 39 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2550)  
เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (ฉบับ 39 เดิม) 

  - ฉบับท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2550)  
เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล (ฉบับ 41 เดิม) 

62/2550 7/12/2550 - ฉบับท่ี 7  เ ร่ือง การบัญชี เกี่ยวกับการเช่ าซื อ -
ทางด้านผู้ให้เช่าซื อ 

- ฉบับท่ี 29 เร่ือง การบัญชีส้าหรับสัญญาเช่าระยะยาว 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2550)  
เร่ือง สัญญาเช่า (ฉบับ 29 เดิม) 

  - ฉบับท่ี 31 เร่ือง สินค้าคงเหลือ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2550)  
เร่ือง สินค้าคงเหลือ (ฉบับ 31 เดิม) 

  - ฉบับท่ี 43 เร่ืองการรวมธุรกิจ - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3  
(ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ (ฉบับ 43 เดิม) 

  - ฉบับท่ี 14 เร่ือง การบัญชีส้าหรับการวิจัยและพัฒนา 
การตีความมาตรฐานการการบัญชีท่ีประกาศใช้ใน
ปัจจุบัน ล้าดับท่ี 4 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์-
รายจ่ายท่ีกิจการใช้ในขั นพัฒนาและกิจการท่ี
พัฒนาแล้วบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38  
เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

  มาตรฐานการบัญชีข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส้าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ ได้เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวแล้ว
ในรอบบัญชีปีปัจจุบันซึ่งไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส้าคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ข) มำตรฐำนกำรบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในรอบบัญชีปีปัจจุบัน 
 

    สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และฉบับที่ 16/2552 
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี โดยยกเลิกแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีบางฉบับเพื่อออก
ฉบับใหม่แทน และประกาศใช้แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับใหม่ ดังนี  

 
. 
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ประกาศ 
สภาวิชาชีพบัญชี 

ฉบับท่ี 

ลงวันท่ี แม่บทการบัญชี / 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ียกเลิก 

แม่บทการบัญชี/มาตรฐานการบัญชี 
/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ท่ีประกาศใช้ใหม่หรือแทนฉบับเดิมท่ียกเลิก* 

บังคับใช้ในหรือหลัง 
วันท่ี 1 มกราคมของปี 

86/2551 12/11/2551 - ฉบับท่ี 36  
 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การด้อยค่า
 ของสินทรัพย์ (ฉบับ 36 เดิม) 

2552 

  - ฉบับท่ี 54  
 เร่ือง การด้าเนินงานท่ียกเลิก 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการด้าเนินงานท่ียกเลิก 
 (ฉบับ 54 เดิม) 

2552 

16/2552 21/5/2552 - แม่บทการบัญชี - แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) ทันที 
  - ฉบับท่ี 47 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การเปิดเผย
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

2554 

   - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20  เร่ือง การบัญชีส้าหรับเงินอุดหนุน
 จากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

2555 

   - มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2554 
   - แนวปฏิบัติทางการบัญชีส้าหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเช่า ทันที 
   - แนวปฏิบัติทางการบัญชีส้าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

 เดียวกัน 
2552 

 

ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส้าคัญต่องบการเงิน
ปีท่ีเริ่มใช้แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี การรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าว
ข้างต้น 

 

*หมายเหตุ : หมายเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีได้แก้ไขตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 
12/2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของ
ไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

 

2.4 บริษัทฯ ได้จัดท้างบการเงินเป็นภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งหลักการบัญชี
ที่ใช้อาจแตกต่างจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่นๆ เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน 
บริษัทฯ ได้จัดท้างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย เพื่อวัตถุประสงค์
ของการรายงานภายในประเทศ 

 

2.5 งบการเงินรวมส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีต้นทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ไปเป็นบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จ้านวน 7.18 ล้านบาท และบัญชีที่ดินที่ไม่ได้ใช้
ด้าเนินงานไปเป็นบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ้านวน 12.89 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
กับงบการเงินส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก้าไรสุทธิหรือ
ส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไปแล้ว 

 

2.6 ในไตรมาส 4 ปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กลับรายการบัญชีรายได้ค่าตอบแทนการผลิตและ
จ้าหน่ายน ้าตาลทรายและภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งเคยรับรู้ในไตรมาส 2 ปี 2551 ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 35.4 ท้าให้งบการเงินส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ที่แสดง
เปรียบเทียบมีผลกระทบดังนี  
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1)  ผลกระทบต่องบก้าไรขาดทุน 
 

   (หน่วย : ล้านบาท) 
รายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย ลดลง 37.91 31.95 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดลง 9.78 7.99 
ก้าไรสุทธิ ลดลง 28.13 23.96 

 

2)  ผลกระทบต่องบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ท้าให้ก้าไรสะสมปลายงวดตามงบการเงินรวม
ลดลงจ้านวน 28.13 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงจ้านวน 23.96 ล้านบาท 

 

2.7 งบการเงินเฉพาะกิจการส้าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ได้มีการปรับปรุง
ลดรายการบัญชีรายได้แลกเปล่ียนน ้าตาลทรายและต้นทุนแลกเปล่ียนน ้าตาลทรายจ้านวน 62.26 ล้านบาท 
และ 88.43 ล้านบาท ตามล้าดับ เนื่องจากรายการแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีลักษณะและมูลค่าใกล้เคียงกัน 
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก้าไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามท่ีได้รายงานไปแล้ว 

 
3. หลักเกณฑใ์นการจัดท้างบการเงินรวมระหว่างกาล 
 

3.1 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี จัดท้าขึ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) 
(ซึ่งต่อไปเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “บริษัทย่อย”) และได้จัดท้าขึ นโดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 โดยมีโครงสร้างของกลุ่มบริษัท 
ดังนี  

 

ชื่อบริษัท อัตราร้อยละ 
ของการถือหุ้น 

จัดตั งขึ นใน
ประเทศ 

ประเภทกิจการ 

 2552 2551   
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง     

* บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จ้ากัด (มหาชน) 23.82 23.82 ไทย บริการขนถ่ายน ้าตาล ให้เช่าคลังสินค้าและอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ้ากัด 93.01 93.01 ไทย ผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 
บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ้ากัด 90.21 90.21 ไทย ผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 
บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากัด 98.61 98.61 ไทย ผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 
บริษัท เค. เอส. แอล. เรียลเอสเทต จ้ากัด 80.31 80.31 ไทย จัดสรรท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตร 
    พร้อมรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา 
บริษัท เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จ้ากัด 79.11 79.11 ไทย ส่งออกน ้าตาลทราย โดยเป็นตัวแทนในการส่งออก 
บริษัท เคเอสแอล เคมี จ้ากัด 100.00 100.00 ไทย น้าเข้าและจ้าหน่ายเคมีภัณฑ์ 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ากัด 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจ้าหน่ายแอลกอฮอล์หรือเชื อเพลิงจากผลผลิตการเกษตรและ   

ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย ์
บริษัท เคเอสแอล. การเกษตร จ้ากัด 100.00 100.00 ไทย ด้าเนินกิจการทางการเกษตร 
บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จ้ากัด 97.00 97.00 ลาว ด้าเนินกิจการทางการเกษตร ผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย และกากน ้าตาล 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 50.00 50.00 กัมพูชา ผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย และกากน ้าตาล 
Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซื อมา-ขายไปและบริการให้ค้าปรึกษา 
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ชื่อบริษัท อัตราร้อยละ 
ของการถือหุ้น 

จัดตั งขึ นใน
ประเทศ 

ประเภทกิจการ 

 2552 2551   
     

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่านบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จ้ากัด (มหาชน) 
* บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ้ากัด 23.11 23.11 ไทย ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
           (ถือหุน้โดยบริษัทย่อยร้อยละ 19.00)     
* บริษัท ที เอส จี พรอพเพอร์ตี  จ้ากัด 23.08 18.90 ไทย ธุรกิจซื อ-ขาย ให้เช่า และพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
           (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยร้อยละ 22.46)     
* บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ้ากัด 23.63 23.63 ไทย ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และผลิต และจ้าหน่ายแป้งข้าวสาลี 
           (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยร้อยละ 23.54)     
* บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ้ากัด 19.30 19.30 ไทย ธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินค้า 
           (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยร้อยละ 15.28)     
* บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ้ากัด 
           (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยร้อยละ 18.44) 

34.64 34.64 ไทย ธุรกิจให้บริการขนส่ง บริการรักษาความปลอดภัยในปี 2551 ได้เร่ิม
ผลิตและจ้าหน่ายกระสอบพลาสติกเส้นใยพลาสติก ค้าเม็ดพลาสติก 
พลาสติก น้าเข้า-ส่งออก 

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. 
Koh Kong Plantation Co., Ltd. 50.00 50.00 กัมพูชา ด้าเนินกิจการทางการเกษตร 
(ปี 2551 : ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 50.00)     

 

* กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนร่วมในอ้านาจการควบคุม ดังนั นจึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยตามค้านิยาม
ที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี 

 

3.2 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยและทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้  
ตัดบัญชีรายการระหว่างกันออกจากงบการเงินรวมแล้ว 

 
4. รายการกับกิจการและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน 
 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการบัญชีที่เกิดขึ นกับกิจการและบุคคลที่เก่ียวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้น
กลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่ส้าคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย
กับกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันมีดังนี  

 

4.1 สินทรัพย์และหนี สินระหว่างกัน มีดังนี  
(หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

  31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551  31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 
-  ลูกหนี การค้าและต๋ัวเงินรับ      

บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ้ากัด บริษัทย่อย - -  - 8.68 
บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากัด บริษัทย่อย - -  13.15 - 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ากัด บริษัทย่อย - -  - 3.37 
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ้ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 2.06 0.94  - - 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น  0.19 1.91  - - 

รวม  2.25 2.85  13.15 12.05 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551  31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 

- ลูกหนี อื่น       
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ากัด บริษัทย่อย - -  2.84 1.93 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด บริษัทย่อย - -  32.51 32.90 
บริษัท เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จ้ากัด บริษัทย่อย - -  - 3.03 
บริษัทย่อยอื่น  - -  0.22 0.72 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น  0.30 0.08  - 0.08 

รวม  0.30 0.08  35.57 38.66 

-  เงินปันผลค้างรับ       
บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ้ากัด บริษัทย่อย - -  - 108.26 

-  รายได้ค้างรับ       
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น  0.27 0.11  - - 

-  เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่       
บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ้ากัด บริษัทย่อย      
ยอดต้นงวด  - -  - - 
ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  180.00 252.00 
รับคืนระหว่างงวด  - -  (100.00) (252.00) 
ยอดปลายงวด  - -  80.00 - 

บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ้ากัด บริษัทย่อย      
ยอดต้นงวด  - -  - - 
ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  357.00 80.00 
รับคืนระหว่างงวด  - -  (40.00) (80.00) 
ยอดปลายงวด  - -  317.00 - 

บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากัด บริษัทย่อย      
ยอดต้นงวด  - -  - 34.00 
ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  37.00 180.00 
รับคืนระหว่างงวด  - -  (37.00) (214.00) 
ยอดปลายงวด  - -  - - 

บริษัท เค.เอส.แอล. เรียลเอสเทต จ้ากัด   บริษัทย่อย      
ยอดต้นงวด  - -  - 13.60 
รับคืนระหว่างงวด  - -  - (13.60) 
ยอดปลายงวด  - -  - - 

บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ากัด บริษัทย่อย      
ยอดต้นงวด  - -  - - 
ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  - 68.00 
รับคืนระหว่างงวด  - -  - (68.00) 
ยอดปลายงวด  - -  - - 

บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด   บริษัทย่อย      
ยอดต้นงวด  - -  - - 
ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  - 100.00 
รับคืนระหว่างงวด  - -  - (100.00) 
ยอดปลายงวด  - -  - - 

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ้ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ยอดต้นงวด  78.60 95.58  - - 
ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด   354.00 1,222.91  - - 
รับคืนระหว่างงวด  (185.71) (1,239.89)  - - 
ยอดปลายงวด  246.89 78.60  - - 

รวม  246.89 78.60  397.00 - 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551  31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 

-  เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย      
ยอดต้นงวด  - -  - - 
ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด   163.39 -  - - 
ยอดปลายงวด  163.39 -  - - 
หัก  ส่วนของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
       ท่ีถึงก้าหนดรับช้าระภายใน 1 ปี 

  
(32.68) 

 
- 

  
- 

 
- 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว  130.71 -  - - 

 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้องกัน 
เป็นเงินให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 5.25-5.75 และ 3.53-3.75 
ต่อปี ตามล้าดับ โดยเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกันเกิดจากบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้กู้ยืมเงินในรูปแพ็คกิ งเครดิต
แทนบริษัทที่เก่ียวข้องกันนั น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 20 

 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เก่ียวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
แห่งหน่ึง จ้านวน 4.80 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ระยะเวลา 5 ปี คิดดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ก้าหนดช้าระคืนเงินต้น
ทุกปี รวม 5 งวดๆ ละ 0.96 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยช้าระคืนงวดแรกในเดือนธันวาคม 2552 ก้าหนดช้าระดอกเบี ย
เดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี ซึ่งค ้าประกันโดยใบหุ้นที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือในบริษัทย่อย 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551  31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 

-  มูลค่าการซื อสินทรัพย์       
บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากัด บริษัทย่อย - -  - 2.54 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น  - 1.54  - - 

รวม  - 1.54  - 2.54 

-  มูลค่าการขายสินทรัพย์       
บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากัด บริษัทย่อย - -  - 12.61 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น  - 1.60  - 1.60 

รวม  - 1.60  - 14.21 

-  เจ้าหนี การค้าและต๋ัวเงินจ่าย       
บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ้ากัด บริษัทย่อย - -  19.01 14.99 
บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ้ากัด  บริษัทย่อย - -  12.20 1.99 
บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากัด บริษัทย่อย - -  - 9.80 

รวม  - -  31.21 26.78 

-  เจ้าหนี อื่น       
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ากัด บริษัทย่อย - -  0.14 4.04 
บริษัทย่อยอื่น  - -  1.22 - 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น  2.00 3.14  0.80 2.62 
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น  0.68 0.68  0.68 0.68 

รวม  2.68 3.82  2.84 7.34 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551  31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 

-  ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย       
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด บริษัทย่อย - -  22.73 17.80 
บริษัทย่อยอื่น  - -  0.46 0.05 
บริษัทที่เก่ียวข้องกันอื่น  0.77 1.24  - 1.15 
นิติบุคคลที่เก่ียวข้องกันอื่น  0.13 0.01  0.03 - 

รวม  0.90 1.25  23.22 19.00 

-  เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า ค่าเช่า และเงินประกันรับ       
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ากัด บริษัทย่อย - -  13.45 0.09 
บริษัท ราชาชูรส จ้ากัด บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 18.10 46.11  - 8.75 
บริษัทย่อยอื่น  - -  0.50 0.47 
บริษัทที่เก่ียวข้องกันอื่น  0.78 1.04  0.78 1.04 

รวม  18.88 47.15  14.73 10.35 

-  เงินกู้ยืมระยะสั นจาก      
บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ้ากัด บริษัทย่อย      

ยอดต้นงวด  - -  20.00 - 
กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  131.00 238.00 
จ่ายคืนระหว่างงวด  - -  (151.00) (218.00) 
ยอดปลายงวด  - -  - 20.00 

บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ้ากัด บริษัทย่อย      
ยอดต้นงวด  - -  135.00 43.00 
กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  68.00 225.00 
จ่ายคืนระหว่างงวด  - -  (203.00) (133.00) 
ยอดปลายงวด  - -  - 135.00 

บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากัด บริษัทย่อย      
ยอดต้นงวด  - -  - - 
กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  - 30.00 
จ่ายคืนระหว่างงวด  - -  - (30.00) 
ยอดปลายงวด  - -  - - 

บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ากัด บริษัทย่อย      
ยอดต้นงวด  - -  105.00 - 
กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  152.50 144.00 
จ่ายคืนระหว่างงวด  - -  (257.50) (39.00) 
ยอดปลายงวด  - -  - 105.00 

บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด บริษัทย่อย      
ยอดต้นงวด  - -  19.00 48.50 
กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  541.00 93.00 
จ่ายคืนระหว่างงวด  - -  (560.00) (122.50) 
ยอดปลายงวด  - -  - 19.00 

บริษัท เคเอสแอล. การเกษตร จ้ากัด   บริษัทย่อย      
ยอดต้นงวด  - -  - - 
ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  8.00 - 
ยอดปลายงวด  - -  8.00 - 
        รวม  - -  8.00 279.00 

 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย เป็นเงินกู้ยืมใน
รูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน คิดดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 0.65-1.90 และ 4.00-4.25 ต่อปี 
ตามล้าดับ 
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4.2 รายได้-ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน มีดังนี  
 

    (หน่วย : ล้านบาท) 
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส้าหรับงวดเก้าเดือน สิ นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 
  2552 2551  2552 2551 

-  มูลค่าขายสินค้าและบริการ       
บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ้ากัด บริษัทย่อย - -  45.92 58.82 
บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ้ากัด บริษัทย่อย - -  0.11 36.24 
บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากัด บริษัทย่อย - -  12.35 25.91 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ากัด บริษัทย่อย - -  168.27 226.83 
บริษัท ราชาชูรส จ้ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 20.58 92.12  1.03 26.09 
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ้ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 6.48 10.16  - - 
บริษัทย่อยอื่น  - -  0.02 0.02 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น  2.19 0.16  0.09 0.06 

รวม  29.25 102.44  227.79 373.97 

-  มูลค่าซื อสินค้า       
บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ้ากัด บริษัทย่อย - -  250.45 377.74 
บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ้ากัด บริษัทย่อย - -  113.57 291.14 
บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากัด บริษัทย่อย - -  4.38 57.04 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ากัด บริษัทย่อย - -  6.56 7.00 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด   บริษัทย่อย - -  93.00 101.97 
บริษัท ราชาชูรส จ้ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 2.81 2.11  0.86 0.67 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น  1.10 -  1.09 - 

รวม  3.91 2.11  469.91 835.56 

-  รายได้อื่น       
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ากัด บริษัทย่อย - -  24.08 25.81 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด บริษัทย่อย - -  5.40 7.23 
Koh Kong Plantation Co., Ltd. บริษัทย่อย - -  0.04 9.36 
บริษัท ราชาชูรส จ้ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 0.07 2.17  0.04 0.05 
บริษัทย่อยอื่น  - -  1.55 2.18 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น  2.23 2.82  2.02 2.74 

รวม  2.30 4.99  33.13 47.37 

-  ค่าใช้จ่ายอื่น       
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จ้ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย - -  4.77 4.85 
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จ้ากัด บริษัทย่อย  - -  3.49 3.12 
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ้ากัด บริษัทย่อย - -  2.56 2.18 
บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ้ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 5.58 5.53  1.53 1.82 
บริษัท เคอร่ี สยามซีพอร์ต  จ้ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 6.73 7.61  6.71 5.58 
นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 7.15 6.31  6.30 6.31 
บริษัทย่อยอื่น  - -  0.06 0.10 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น  1.22 1.27  0.13 0.15 

รวม  20.68 20.72  25.55 24.11 

-  ดอกเบี ยรับ       
บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ้ากัด บริษัทย่อย - -  0.12 2.39 
บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากัด บริษัทย่อย - -  0.05 2.68 
บริษัทย่อยอื่น  - -  0.17 1.14 

รวม  - -  0.34 6.21 
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    (หน่วย : ล้านบาท) 
ประเภทรายการ/ชือ่บรษิัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส้าหรับงวดเก้าเดือน สิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
  2552 2551  2552 2551 

-  ดอกเบี ยจ่าย       
บริษัทย่อยอื่น  - -  3.31 1.33 

รวม  - - -2 3.31 1.33 
 

นโยบายการก้าหนดราคาระหว่างกัน 
 

- การยืมคืนน ้าตาลทรายระหว่างกันในกลุ่มบริษัทจะท้าการซื อขายในไตรมาสสุดท้ายของปีโดยก้าหนด
ราคาจากราคาตลาดโลกที่ท้าการซื อขายระหว่างกันครั งแรกในป ี

- สินค้าที่ซื อ-ขายระหว่างกันใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งสูงกว่าราคาทุน 
- ราคาซื อ-ขายสินทรัพย์กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน 

ซึ่งสูงกว่าราคาทุน 
- รายได้จากการขายวัสดุสิ นเปลืองเป็นไปตามราคาทุน 
- รายได้จากการให้เช่าที่ดินแก่บริษัทย่อยเป็นไปตามสัญญาเช่า ซึ่งมีอายุ 30 ปี นับแต่วันที่ 25 มกราคม 

2548 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2578 อัตราค่าเช่าปีละ 0.11 ล้านบาท และเพิ่มขึ นร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี 
เมื่อครบก้าหนดสัญญา กรรมสิทธ์ิในบรรดาสิ่งปลูกสร้างทั งหมดที่ได้ก่อสร้างในที่ดินที่เช่าตกเป็น
ของผู้ให้เช่าทันที 

- รายได้จากการให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีอายุ 2 เดือน - 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน 
- รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน เป็นไปตามราคาปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป 
- ค่าฝากสินค้าคิดตามปริมาณสินค้าและระยะเวลาการฝากซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด 
- ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนกันจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง 
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4.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

ประกอบด้วย 
 

รายชือ่บริษทั ลักษณะความสัมพันธ ์ เกี่ยวขอ้งโดย 
บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ้ากัด บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผูบ้รหิารร่วมกัน 
บริษัท ราชาเซรามิค จ้ากัด บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผูบ้รหิารร่วมกัน 
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ้ากัด บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผูบ้รหิารร่วมกัน 
บริษัท เค.เค.วู้ด อินดัสตรี จ้ากัด บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 
บริษัท อมาโก้ จ้ากัด บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 
บริษัท ราชาชูรส จ้ากัด บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 
บริษัท น ้าตาลราชบุรี จ้ากัด บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน ผู้บริหารรว่มกันในบริษัทยอ่ย 
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ้ากัด บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน ผู้บริหารรว่มกันในบริษัทยอ่ย 

* บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต  จ้ากัด บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน มีผู้บริหารในบรษิัททีเ่กี่ยวข้อง 
นิตบิุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์  นิติบุคคลที่เกีย่วขอ้งกัน เจ้าของร่วมในอาคารชุด 
บริษัท น ้าตาลและอ้อยตะวันออก จ้ากัด บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน ผู้บริหารรว่มกันในบริษัทยอ่ย 
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ้ากัด (มหาชน) บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน ผู้บริหารรว่มกัน 

    

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ้ากัด ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทฯ แต่เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกัน
โดยมีกรรมการของบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ้ากัด บางท่านเป็นกรรมการในบริษัท  ไทยชูการ์ 
เทอร์มิเนิ ล จ้ากัด (มหาชน) และบริษัท เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) 

 

* บริษัทนี ไม่ถือเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกัน เน่ืองจากผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ถอนตัวจากการเป็น
กรรมการแล้วตั งแต่ไตรมาส 2 ปี 2552 

 

5. เงินลงทุนระยะสั น-สุทธิ 
 

ประกอบด้วย 
 

     (หน่วย : พันบาท) 
     งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนช้าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน ณ วันท่ี 
  (ล้านบาท) ร้อยละ ร้อยละ 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 
  2552 2551 2552 2551   

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด-หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
- บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ้ากัด (มหาชน) อุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต์ 
      

 และพลาสติก 20,190 20,190 0.004 0.004 2,721 2,721 
- บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ้ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์ 

และก่อสร้าง 
 

9,935 
 

9,935 
 

0.002 
 

0.002 
 

1,594 
 

1,594 
รวม      4,315 4,315 

หัก  ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย      (2,944) (2,982) 
เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด-หลักทรัพย์เผ่ือขาย-สุทธิ      1,371 1,333 
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6. ลูกหนี การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 

   ประกอบด้วย 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 

ลูกหนี การค้าในประเทศ     
ยังไม่ถึงก้าหนดช้าระ 380,366 343,975 95,788 85,837 
เกินก้าหนดช้าระไม่เกิน  3 เดือน 60,543 93,583 - - 
เกินก้าหนดช้าระมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 6,546 1,008 - - 
เกินก้าหนดช้าระมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน 3,058 2,154 - - 
เกินก้าหนดช้าระมากกว่า 9 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 3,110 - - - 

รวม 453,623 440,720 95,788 85,837 
ลูกหนี การค้าต่างประเทศ      

ยังไม่ถึงก้าหนดช้าระ 65,831 228,710 17,606 175,080 
เกินก้าหนดช้าระไม่เกิน  3 เดือน 4,500 - 418 - 

รวม 70,331 228,710 18,024 175,080 
รวมลูกหนี การค้า 523,954 669,430 113,812 260,917 
ตั๋วเงินรับ 41,349 31,737 - 9,726 
รวมลูกหนี การค้าและตั๋วเงินรับ 565,303 701,167 113,812 270,643 
หัก ค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญ (12,104) (1,977) - - 

สุทธิ 553,199 699,190 113,812 270,643 

 
7. ลูกหนี การค้า-บริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

ประกอบด้วย 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 

ลูกหนี การค้า     
ยังไม่ถึงก้าหนดช้าระ 1,976 2,846 13,150 12,053 
เกินก้าหนดช้าระไม่เกิน  3 เดือน 271 - - - 

รวม 2,247 2,846 13,150 12,053 
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8. ลูกหนี ชาวไร่-สุทธิ 
 

ประกอบด้วย 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่
 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 

ลูกหนี ค่าอ้อย   
ฤดูการผลิตก่อนปี 2547 / 2548 46,468 48,524 
ฤดูการผลิตปี 2547 / 2548 5,885 6,971 
ฤดูการผลิตปี 2548 / 2549 10,605 13,842 
ฤดูการผลิตปี 2549 / 2550 4,186 4,656 
ฤดูการผลิตปี 2550 / 2551 11,107 19,248 
ฤดูการผลิตปี 2551 / 2552 2,579 - 

รวม 80,830 93,241 
ลูกหนี ค่าน ้ามัน ค่าปุ๋ยและบริการอื่น 4,270 7,426 

รวมทั งสิ น 85,100 100,667 
หัก  ค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญ (69,512) (71,125) 

สุทธิ 15,588 29,542 
 
9. เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่ชาวไร่ 
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่ชาวไร่ ส่วนใหญ่
เป็นการให้กู้ยืมในรูปเช็คลงวันที่ล่วงหน้าในงบการเงินรวม จ้านวน 221.63 ล้านบาท และ 268.77 ล้านบาท 
ตามล้าดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จ้านวน 54.15 ล้านบาท และ 35.89 ล้านบาท ตามล้าดับ ซึ่งชาวไร่
ได้น้ามาขายลดให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีการคิดดอกเบี ยอิงกับอัตราดอกเบี ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ 
และส่วนที่เหลือเป็นการให้เงินทดรองจ่ายแก่ชาวไร่ 
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10. สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบด้วย 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่  
 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 

น ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 1,187,651 450,436 443,088 227,904 
น ้าตาลทรายขาวธรรมดา 865,100 402,519 595,792 291,665 
น ้าตาลทรายดิบ 524,660 272,255 157,421 219,411 
น ้าตาลทรายดิบระหว่างผลิต 6,146 - 6,146 - 
กากน ้าตาลเพื่อขาย 228,123 18,289 37,078 9,273 
กากน ้าตาลระหว่างผลิต 650 - 650 - 
กากน ้าตาลเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ 34,749 - - - 
แอลกอฮอล์และปุ๋ยระหว่างผลิต 25,293 49,724 - - 
แอลกอฮอล์และปุ๋ยส้าเร็จรูป 49,731 31,933 - - 
แป้งสาลีส้าเร็จรูป 11,458 5,899 - - 
แป้งสาลีระหว่างผลิต 12,972 17,152 - - 
วัตถุดิบแป้งสาลี 284,137 504,187 - - 
สินค้าคงเหลืออ่ืน 67,259 4,570 - - 
วัสดุโรงงาน 171,665 132,581 41,344 55,118 

รวม 3,469,594 1,889,545 1,281,519 803,371 
หัก  ค่าเผื่อสินค้าและวัสดุโรงงานเสื่อมสภาพ (613) (613) - - 

สุทธิ 3,468,981 1,888,932 1,281,519 803,371 

 
11. ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 

ประกอบด้วย 
    (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม 
  ณ วันที่  
  31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 
 อสังหาริมทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง    

ที่ดิน  - 6,970 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน  - 2,032 
ระบบสาธารณูปโภค  - 3,559 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวกับโครงการ  - 267 
งานระหว่างก่อสร้าง  - 12,116 

 อสังหาริมทรัพย์พร้อมขาย    
ที่ดินจัดสรรพร้อมขาย  17,112 17,112 
อาคารพาณิชย ์  7,949 - 
อาคารทาวน์เฮ้าส์  8,650 - 

รวม  33,711 42,056 
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ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ตามงบการเงินรวม บริษัทย่อยสองแห่งท้าสัญญา
ซื อขายอาคารพาณิชย์แล้วจ้านวน 55 สัญญา และ 33 สัญญา ตามล้าดับ มีมูลค่าตามสัญญา 52.38 ล้านบาท 
และ 31.50 ล้านบาท ตามล้าดับ คิดเป็นร้อยละ 88.77 และ 43.68 ของยอดรวมโครงการ 

 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ตามงบการเงินรวมต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ส่วนหน่ึงจ้านวน 17.11 ล้านบาท เท่ากันทั งสองงวด เป็นที่ดินจัดสรรของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเพื่อการอยู่อาศัย
และการเกษตรเพื่อรอจ้าหน่าย  

 
12. ลูกหนี อื่น-ค่าอ้อย-สุทธิ 
 

ประกอบด้วย 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 

ลูกหนี อื่น-ค่าอ้อย 571,555 571,555 309,797 309,797 
หัก ค่ารักษาเสถียรภาพค้างจ่าย (94,879) (94,879) (46,138) (46,138) 
หัก ค่าธรรมเนียมวิจัยอ้อยและน ้าตาลทราย (21,791) (21,791) (10,061) (10,061) 
หัก เจ้าหนี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) (60,184) (60,184) (25,815) (25,815) 

สุทธิ 394,701 394,701 227,783 227,783 
รับเงินชดเชยจากกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย (391,354) - (226,347) - 

สุทธิ 3,347 394,701 1,436 227,783 
 

ในฤดูการผลิต 2549/2550 ราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย
ขั นสุดท้ายต่้ากว่าขั นต้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 56 ก้าหนดให้กองทุนอ้อย
และน ้าตาลทราย (กองทุนฯ) จ่ายเงินชดเชยให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว โดยชาวไร่อ้อย
ไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกิน ซึ่งในปี 2550 ผลต่างจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าอ้อยขั นต้นที่
ประกาศราชกิจจานุเบกษาแก่ชาวไร่อ้อยสูงกว่าค่าอ้อยขั นสุดท้ายแสดงเป็นลูกหนี อื่น-ค่าอ้อย และตามหนังสือ
จากกองทุนฯ ที่ ว.026/2551 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2551 เรื่องการหักกลบหนี ระหว่างเงินที่กองทุนฯ ต้องจ่ายชดเชย
ส่วนต่างราคาอ้อยและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายฤดูการผลิตปี 2549/2550 กับเงินที่โรงงานน ้าตาลค้างช้าระต่อ
กองทุนฯ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงหักกลบรายการตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งได้แก่ 
ค่ารักษาเสถียรภาพค้างจ่าย ค่าธรรมเนียมวิจัยอ้อยและน ้าตาลทราย และเงินหักค่าอ้อยขั นสุดท้ายเพื่อช้าระหนี  
ธ.ก.ส. รวมจ้านวน 176.85 ล้านบาท และ 82.01 ล้านบาท ตามล้าดับ ส่งผลให้ลูกหนี อื่น-ค่าอ้อยลดลงในจ้านวน
เดียวกัน โดยส่วนที่เหลือในไตรมาส 2 ปี 2552 กองทุนฯ ได้จ่ายเงินชดเชยแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตาม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ้านวน 391.35 ล้านบาท และ 226.35 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือตาม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ้านวน 3.35 ล้านบาท และ 1.46 ล้านบาท ตามล้าดับ เป็นดอกเบี ยจ่าย
ที่ค้านวณจากเงินหักค่าอ้อยขั นสุดท้ายเพื่อช้าระหนี  ธ.ก.ส. ซึ่งกองทุนฯ ขอความร่วมมือให้โรงงานช่วยเรียกเก็บ
จากชาวไร่อ้อยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอสงวนสิทธิเรียกเงินค่าดอกเบี ยดังกล่าวคืน 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม-สทุธิ 
 

ประกอบด้วย 
(หน่วย : พันบาท) 

    งบการเงินรวม 
    ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2552 

เงินลงทุน 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 

เงินลงทุน 
ชื่อบริษัท ทุนช้าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผล วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผล 

 2552 2551 2552 2551       
 (พันบาท) (ร้อยละ)       

บริษัทร่วม           
บริษัท แชมเปี้ยนฟอร์เมนเตชั่น จ้ากัด 200,000 200,000 32.50 32.50 73,800 50,723 - 73,800 47,434 - 

รวม     73,800 50,723 - 73,800 47,434 - 

 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุน  

ชือ่บริษัท ทุนช้าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน วิธีราคาทุน เงินปันผล 
 (พันบาท) (ร้อยละ) ณ วันที่  ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
 2552 2551 2552 2551 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 2552 2551 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม         
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จ้ากัด (มหาชน) 132,000 120,000 23.82 23.82 81,967 79,109 3,176 - 
บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ้ากัด 604,375 604,375 93.01 93.01 438,768 438,768 - - 
บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ้ากัด 600,000 600,000 90.21 90.21 523,337 523,337 - 43,303 
บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากัด 500,000 500,000 98.61 98.61 569,284 569,284 - - 
บริษัท เค.เอส.แอล. เรียลเอสเทต จ้ากัด 140,000 140,000 80.31 80.31 89,134 89,134 - - 
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จ้ากัด 20,000 20,000 33.88 33.88 6,775 6,775 - - 
บริษัท เคเอสแอล เคมี จ้ากัด 7,500 7,500 100.00 100.00 6,619 6,619 - - 
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด 800,000 660,000 100.00 100.00 799,972 659,972 - - 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ากัด 430,000 317,500 100.00 100.00 429,986 317,486 - - 
บริษัท เคเอสแอล. การเกษตร จ้ากัด 270,000 175,000 100.00 100.00 270,000 175,000 - - 
บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จ้ากัด 351,082 351,082 97.00 97.00 342,059 342,059 - - 
Koh Kong Plantation Co., Ltd. - 553,905 - 50.00 - 276,952 - - 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 798,900 798,900 50.00 50.00 399,450 399,450 - - 
Wynn In Trading Co., Ltd. 34,150 34,150 100.00 100.00 34,150 34,150 - - 
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ้ากัด    50,000 50,000 4.11 4.11 2,061 2,061 - - 
บริษัท ที เอส จี พรอพเพอร์ตี  จ้ากัด 72,500 30,000 0.62 4.11 1,238 1,238 - - 
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ้ากัด 400,000 400,000 0.09 0.09 393 393 - - 
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ้ากัด 12,500 12,500 4.02 4.02 509 509 36 - 
บริษัท ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ้ากัด  50,000 50,000 16.20 16.20 8,108 8,108 - - 
บริษัท แชมเปี้ยนฟอร์เมนเตชั่น จ้ากัด 200,000 200,000 32.50 32.50 73,800 73,800 - - 

รวม     4,077,610 4,004,204 3,212 43,303 
บวก  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น-บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จ้ากัด   169,880 - - - 

รวม     4,247,490 4,004,204 3,212 43,303 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน     (98,399) (77,970) - - 

สุทธิ     4,149,091 3,926,234 3,212 43,303 
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ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2552 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เคเอสแอล. 
การเกษตร จ้ากัด จ้านวน 85.00 ล้านบาท และ 10.00 ล้านบาท ตามล้าดับ โดยยังคงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม 

 

ในไตรมาส 3 ปี 2552 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น 
จ้ากัด จ้านวน 140.00 ล้านบาท โดยยังคงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม 

 

ในไตรมาส 3 ปี 2552 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จ้ากัด 
จ้านวน 169.88 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทุน 

 

ในไตรมาส 3 ปี 2552 บริษัทฯ ได้รับหุ้นสามัญปันผลจากบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จ้ากัด (มหาชน) 
จ้านวน 2.86 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท รวมมูลค่า 2.86 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทย่อย  
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 

 

ในไตรมาส 2 ปี 2552 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ากัด
จ้านวน 112.50 ล้านบาท โดยยังคงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม 

 

ในไตรมาส 2 ปี 2552 บริษัท ที เอส จี พรอพเพอร์ตี  จ้ากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ้านวน 170.00 
ล้านบาท ซึ่งเรียกช้าระครั งแรกร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่เพิ่ม ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์
แล้วเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2552 โดยบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จ้ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ลงทุน
เพิ่มในบริษัทดังกล่าวทั งจ้านวน ท้าให้สัดส่วนการลงทุนเพิ่มจากเดิมร้อยละ 62.07 เป็นร้อยละ 94.31 และท้าให้
สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ลดลงจากเดิมร้อยละ 4.11 เป็นร้อยละ 0.62 

 

ในไตรมาส 1 ปี 2552 บริษัทฯ ได้จ้าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
ให้แก่ Wynn In Trading Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทั งจ้านวน ตามมูลค่าการลงทุนในราคา 8.00 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ 
(272.55 ล้านบาท) ส่งผลให้เกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเป็นเงิน 4.40 ล้านบาท  

 

งบการเงินของบริษัทย่อยสามแห่งในต่างประเทศที่น้ามาจัดท้างบการเงินรวม ผ่านการสอบทาน
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 งบการเงิน
ของบริษัทย่อยดังกล่าวมีสินทรัพย์รวม จ้านวน 4,159.10 ล้านบาท และ 3,403.62 ล้านบาท ตามล้าดับ และส้าหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 มีรายได้รวม จ้านวน 0.16 ล้านบาท และ 44.48 
ล้านบาท ตามล้าดับ และมีขาดทุนสุทธิรวม จ้านวน 78.98 ล้านบาท และ 285.97 ล้านบาท ตามล้าดับ (ส้าหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 : มีรายได้รวม จ้านวน 24.81 ล้านบาท และ 32.00 ล้านบาท 
และมีก้าไรสทุธิรวมจ้านวน 8.50 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิจ้านวน 10.07 ล้านบาท ตามล้าดับ) 

 

งบการเงินของบริษัทย่อยหกแห่งในประเทศที่น้ามาจัดท้างบการเงินรวม ผ่านการสอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 งบการเงินของบริษ ัทย่อยดังกล่าวมีสินทรัพย์รวม 
จ้านวน 2,126.76 ล้านบาท และส้าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 มีรายได้รวม 
จ้านวน 323.11 ล้านบาท และ 1,124.20 ล้านบาท ตามล้าดับ มีก้าไรสุทธิรวม จ้านวน 28.51 ล้านบาท และ 144.40 
ล้านบาท ตามล้าดับ 

 



 30 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ตามงบการเงินรวม งบการเงินของบริษัท 
แชมเปี้ยนฟอร์เมนเตชั่น จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่น้ามาบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเป็นงบการเงินที่จัดท้า
โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยบริษัทฯ 
รับรู้ส่วนได้เสียในเงินลงทุนของบริษัทร่วมเป็นส่วนแบ่งก้าไร(ขาดทุน)ที่รับรู้ในงบก้าไรขาดทุนรวม ส้าหรับ
งวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และ 2551 มีจ้านวน 3.29 ล้านบาท และ 8.81 ล้านบาท ตามล้าดับ 
คิดเป็นร้อยละ 0.37 และ 1.14 ของก้าไรสุทธิรวม ตามล้าดับ 

 
14. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 

 

ประกอบด้วย 
(หน่วย : พันบาท) 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ  ทุนช้าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  (พันบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) ณ วันที่  ณ วันที่  
    งบการเงินรวม งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 

  2552 2551 2552 2551 2552 2551     
14.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย            

เงินลงทุนในตราสารหนี             
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ        4,000 4,000 - - 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด           
- ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน)        336 336 336 336 
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ง จ้ากัด (มหาชน)       792 792 792 792 
- บริษัท ฟินันซ่า จ้ากัด (มหาชน)        50 50 50 50 
บวก  ก้าไรท่ียังไม่เกิดขึ นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย       2,821 1,568 2,798 1,725 

มูลค่ายุติธรรมในหลักทรัพย์เผื่อขาย        7,999 6,746 3,976 2,903 
            

14.2 เงินลงทุนทั่วไป            
- บริษัท อ้อยและน ้าตาลไทย จ้ากัด ตัวแทนในการส่งออก 20,000 20,000 3.93 3.93 1.61 1.61 787 787 323 323 
- บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ้ากัด ให้ข้อมูลด้านการตลาด 109 109 8.00 8.00 2.00 2.00 9 9 2 2 
- บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จ้ากัด ท่าเรือ - 484,500 - 11.23 - 5.95 - 72,968 - 47,630 

รวมเงินลงทุนทั่วไป        796 73,764 325 47,955 
            

14.3 เงินลงทุนในตราสารหนี ที่จะถือจนครบก้าหนด            
- พันธบัตร        15,256 13,921 6,857 6,857 
หัก  ค่าตัดจ้าหน่ายสะสม        (374) (330) (310) (259) 

ราคาทุนตัดจ้าหน่าย        14,882 13,591 6,547 6,598 
 รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ        23,677 94,101 10,848 57,456 

 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น้าพันธบัตร
ไปวางค ้าประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีราคาตามบัญชีตามงบการเงินรวม จ้านวน 14.70 
ล้านบาท และ 13.41 ล้านบาท ตามล้าดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ้านวน 6.37 ล้านบาท และ 6.42 
ล้านบาท ตามล้าดับ 

 

ในไตรมาส 1 ปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ้าหน่ายเงินลงทุนของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต 
จ้ากัด ทั งจ้านวนในราคาหุ้นละ 28.50 บาท ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน 208.23 ล้านบาท 
และ 110.17 ล้านบาท ตามล้าดับ ซึ่งเกิดจากก้าไรจากการขายเงินลงทุนเป็นเงิน 135.27 ล้านบาท และ 62.54 ล้านบาท 
ตามล้าดับ 
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15. ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี-สุทธิ 
 

 รายการเคลื่อนไหว ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 มีดังนี  
 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชีต้นงวด-สุทธิ 402,248 23,343 
ต้นทุนจ่ายเพิ่มระหว่างงวด   
- ต้นทุนการปลูกอ้อย 404,135 46,855 
- โอนจากค่าพัฒนาที่ดินและค่าเสื่อมราคา 82,972 1,889 
ต้นทุนสะสมของอ้อยที่เพาะปลูก 889,355 72,087 
ต้นทุนอ้อยตัดจ่ายระหว่างงวด (260,717) (31,964) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด 628,638 40,123 
ขาดทุนจากอ้อยเสียหาย (23,291) - 
ราคาตามบัญชีปลายงวด-สุทธิ 605,347 40,123 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชีในราคาทุนหักต้นทุนตัดจ่าย
และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม เน่ืองจากอายุการปลูกอ้อยมีระยะเวลาสั นประมาณ 10-13 เดือน และมูลค่ายุติธรรม
ของอ้อยมีความผันผวนตามสภาวะอากาศของพื นที่ที่เพาะปลูกซึ่งมีผลต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตอ้อย 

 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี ส่วนหน่ึง
จ้านวน 0.10 ล้านบาท และ 3.83 ล้านบาท ตามล้าดับ เป็นของบริษัทฯ ซึ่งเพาะปลูกบนที่ดินของชาวไร่อ้อย 
และอีกส่วนหนึ่งจ้านวน 555.92 ล้านบาท และ 366.46 ล้านบาท ตามล้าดับ เป็นของบริษัทย่อยสองแห่ง 
ซึ่งเพาะปลูกบนที่ดินเช่า ดังนี  

 

- บริษัทย่อยแห่งที่ 1 จ้านวน 147.47 ล้านบาท และ 102.57 ล้านบาท ตามล้าดับ เพาะปลูกบน
ที่ดินเช่าจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อที ่35.1 

- บริษัทย่อยแห่งที่ 2 จ้านวน 408.45 ล้านบาท และ 263.89 ล้านบาท ตามล้าดับ เพาะปลูกบน
ที่ดินเช่าซึ่งส่วนใหญ่เช่าจากรัฐบาลของประเทศกัมพูชาตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 35.2 
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16. ลูกหนี เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย-สุทธิ 
 

ประกอบด้วย  
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 
เงินให้กู้ยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 90,467 114,518 10,892 - 
หัก  ลูกหนี เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยที่ถึงก้าหนดรับช้าระภายในหนึ่งปี (14,143) (28,600) (3,960) - 

รวม 76,324 85,918 6,932 - 
หัก  ค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญ (5,916) (5,916) - - 

สุทธิ 70,408 80,002 6,932 - 
 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินให้กู้ยืมส่งเสริมปลูกอ้อยของบริษัทฯ 
เป็นเงินให้ยืมไปเพื่อซื อเครื่องจักรกลการเกษตร โดยท้าสัญญากู้อายุ 3 ปี ผ่อนช้าระเงินต้นเป็นงวด  ๆละ 0.99 ล้านบาท 
ทุกสามเดือนคิดดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 6.85-7.25 ต่อปี โดยมีกรรมสิทธ์ิในเครื่องกลการเกษตรที่ซื อเป็น
หลักทรัพย์ค ้าประกัน  

 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 เงินให้กู้ยืมส่งเสริมปลูกอ้อยของบริษัทย่อย
สี่แห่ง เป็นเงินให้ชาวไร่ยืมไปเพื่อซื อที่ดินเพื่อการเพาะปลูกอ้อยและอุปกรณ์การเกษตร โดยท้าสัญญากู้
ระยะเวลาตั งแต่ 1-10 ปีขึ นไป คิดดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 5.00-10.00 ต่อปี เท่ากันทั งสองงวด ซึ่งส่วนใหญ่
ชาวไร่ใช้ที่ดินและยานพาหนะเป็นหลักทรัพย์ค ้าประกัน  

 
17. ลูกหนี อื่น-ค่าตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย 
 

 เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2551 ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ได้ออกหนังสือที่ 
อก 0602/ว 72 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและ
จ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้นและขั นสุดท้ายให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งค้านวณจากผลต่างของอัตรา
ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายที่ต่้ากว่าขั นต้นคูณด้วยปริมาณอ้อยที่เข้าสู่กระบวน  
การผลิต ซึ่งตามรายงานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ครั งที่ 3/2551 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 
เห็นชอบให้ช้าระคืนค่าตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายเป็นเครดิตโรงงานและกองทุนอ้อยและ
น ้าตาลทรายทยอยช้าระคืนโดยการเรียกเก็บจากระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาล (ซึ่งตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาล ครั งที่ 4/2551 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551 เห็นชอบให้เก็บเงินค่ารักษาเสถียรภาพ
อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายเพื่อจ่ายชดเชยโรงงานเป็นระยะเวลา 5 ปี และอยู่ระหว่างออกระเบียบขึ นมา
รองรับการเรียกเก็บดังกล่าว) 
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18. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 
 

รายการเคลื่อนไหว ส้าหรับงวดเก้าเดือน สิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 มีดังนี  
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบัญชีต้นงวด-สุทธ ิ 11,311,276 2,979,900 
ซื อสินทรัพย์ 2,692,457 127,806 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ น 196,695 - 
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ (3,112) - 
โอนเข้า 1,002,772 250,851 
จ้าหน่าย/ตัดจ้าหน่าย (128,532) (77,206) 
ตัดจ้าหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (55,225) (20,611) 
โอนออก (1,002,772) (250,851) 
ค่าเส่ือมราคา (359,297) (111,539) 
ค่าเส่ือมราคา-ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (234,652) (64,362) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม-จ้าหน่าย/ตัดจ้าหน่าย 109,516 67,360 
ค่าเส่ือมราคาสะสม-ตัดจ้าหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 18,515 7,852 
ราคาตามบัญชีปลายงวด-สุทธ ิ 13,547,641 2,909,200 

 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
มีที ่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรในราคาตามบัญชี จ้านวน 918.54 ล้านบาท และ 1,000.64 ล้านบาท 
ตามล้าดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ้านวน  97.73 ล้านบาท และ 98.11 ล้านบาท ตามล้าดับ เป็น
หลักทรัพย์ค ้าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ทั งระยะสั นและระยะยาวตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อที่ 20 และ 27 

 

ดอกเบี ยจ่ายที่เกิดขึ  นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่กู ้มาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างโรงงานและติดตั  ง
เครื่องจักรส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 
ตามงบการเงินรวม จ้านวน 37.55 ล้านบาท และ 3.43 ล้านบาท ตามล้าดับ ได้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ตามงบการเงินรวม สินทรัพย์ อาคาร และ
งานระหว่างก่อสร้างของบริษัทย่อยสามแห่งและสองแห่งราคาตามบัญชี จ้านวน 771.65 ล้านบาท และ 
165.93 ล้านบาท ตามล้าดับ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและติดตั งบนที่ดินเช่าจากบริษทัย่อยอื่น 

 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 อาคารและเครื่องจักรของบริษัทย่อย มูลค่า
ตามบัญชี จ้านวน 732.94 ล้านบาท และ 765.08 ล้านบาท ตามล้าดับ ได้ก่อสร้างและติดตั งบนที่ดินที่เช่าจาก
บริษัทฯ ซึ่งอาคารมีมูลค่าตามบัญชี จ้านวน 73.61 ล้านบาท และ 72.59 ล้านบาท ตามล้าดับ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2 

 
 



 34 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ตามงบการเงินรวม มีสินทรัพย์ราคาตามบัญชี 
จ้านวน 1,992.21 ล้านบาท และ 1,556.93 ล้านบาท ตามล้าดับ ตั งอยู่บนที่ดินสัมปทาน ตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อที่ 35.1 และ 35.2 

 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ตามงบการเงินรวม มีสินทรัพย์ราคาทุน 
จ้านวน 495.91 ล้านบาท และ 424.98 ล้านบาท ตามล้าดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ้านวน 239.33 ล้านบาท 
และ 220.58 ล้านบาท ตามล้าดับ ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั งจ้านวนแต่ยังคงใช้งานอยู่ 

 

  เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 บริษัทย่อยห้าแห่งได้ทบทวนการประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
และเครื่องจักร โดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ การประเมินราคาดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี  

 

1. ที่ดิน ใช้วิธีมูลค่าตลาด (Market Value) ซึ่งหมายถึงมูลค่าของทรัพย์สินที่คาดว่าจะขายได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมนับจากวันที่ประเมินมูลค่าในขณะที่ผู้ขายเต็มใจและผู้ซื อทราบถึงสภาพ
รายละเอียดของทรัพย์สินนั นเป็นอย่างดี 

2. อาคารชุด ใช้วิธีคิดต้นทุน เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยการหามูลค่าทดแทนแล้วหักด้วย
ค่าเสื่อมราคาและสภาพการใช้งาน รวมถึงค่าความนิยมหรือความต้องการของตลาดที่มีต่อ
ทรัพย์สินนั นด้วย เม่ือได้มูลค่าทดแทนคงเหลือสุทธิแล้วน้ามารวมกับมูลค่าที่ดิน (มูลค่าที่ดิน
ซึ่งประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบ) 

3. สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร ใช้วิธีมูลค่าทดแทนคงเหลือสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) 
ซึ่งหมายถึงมูลค่าทดแทนของทรัพย์สินหักด้วยค่าเสื่อมราคาตามอายุและสภาพการใช้งาน 
นอกจากนี อาจจะรวมถึง ค่าความนิยมหรือความต้องการของตลาดที่มีต่อทรัพย์สินนั นด้วย  

 

จากการประเมินราคาข้างต้นท้าให้งบการเงินรวม ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
2552 มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ น จ้านวน 196.70 ล้านบาท นอกจากนี ยังมีผลให้ค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ น จ้านวน 3.11 ล้านบาท เน่ืองจากราคาตลาดของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ นและ/หรือลดลงซึ่ง
เป็นไปตามสภาวการณ์และในปี 2552 บริษัทย่อยกลุ่มดังกล่าวเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ใหม่ ดังนี  

 

 อัตราใหม่ อัตราเดิม 
-  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง   5-47 ปี 5-33  ปี 
-  เครื่องจักรและอุปกรณ์   3-15 ปี 5  ปี 
 

 ทั งนี เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยอ้างอิงจากรายงานประเมินของผู้ประเมินอิสระดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทันทีในงบก้าไรขาดทุนรวมส้าหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และงวดต่อไป 
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จากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเลือกบันทึกบัญชีตามเกณฑ์ราคาทุน โดยเม่ือมีการตีราคา
สินทรัพย์เพิ่มขึ นจะบันทึกเฉพาะมูลค่าสุทธิของราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ นไปยังบัญชีสินทรัพย์ที่ตีราคาเพิ่ม
คู่กับบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มนั น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 
ตามงบการเงินรวม มีค่าเสื่อมราคาและตัดจ้าหน่ายส่วนเกินทุนซึ่งตัดจ่ายไปยังบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์เพิ่มในส่วนของผู้ถือหุ้น จ้านวน 271.36 ล้านบาท และ 324.31 ล้านบาท ตามล้าดับ และตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ มีค่าเสื่อมราคาและตัดจ้าหน่ายส่วนเกินทุน ซึ่งตัดจ่ายไปยังบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์เพิ่มในส่วนของผู้ถือหุ้น จ้านวน 77.12 ล้านบาท และ 106.90 ล้านบาท ตามล้าดับ  

 

 ซึ่งถ้าบริษัทฯ และบริษัทย่อยเลือกบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาและตัดจ้าหน่ายของส่วนเกินทุนฯ 
ผ่านงบก้าไรขาดทุน จะท้าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดงก้าไรสุทธิ ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 
31 กรกฎาคม 2552 และ 2551 ตามงบการเงินรวม ลดลงจ้านวน 271.36 ล้านบาท และ 235.55 ล้านบาท ตามล้าดับ 
ก้าไรต่อหุ้นลดลงจ้านวน 0.18 บาทต่อหุ้น และ 0.15 บาทต่อหุ้น ตามล้าดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ลดลงจ้านวน 77.12 ล้านบาท และ 68.78 ล้านบาท ตามล้าดับ ก้าไรต่อหุ้นลดลง 0.05 บาทต่อหุ้น และ 0.04 
บาทต่อหุน้ ตามล้าดับ 

 
19. ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ด้าเนินงาน-สุทธิ 

   

ประกอบด้วย 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ด้าเนินงาน 325,165 294,125 98,282 98,282 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (1,507) (1,507) - - 

สุทธ ิ 323,658 292,618 98,282 98,282 
    

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ตามงบการเงินรวม และตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการด้าเนินงานราคาตามบัญชี  จ านวน 38.00 ล้านบาท เท่ากัน
ทั งสองงวด เป็นหลักทรัพย์ค  าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ทั งระยะสั นและระยะยาวตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 20 และ 27 

 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ตามงบการเงินรวม ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ใน
การด้าเนินงานของบริษัทย่อยสามแห่งราคาตามบัญชี จ้านวน 196.52 ล้านบาท และ 194.47 ล้านบาท 
ตามล้าดับ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต 
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20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 
 

ประกอบด้วย 
(หนว่ย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 13,210 360 - 360 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 750,875 244,874 145,000 70,000 

เจ้าหนี ทรัสต์รีซีท 201,230 567,510 - - 
เจ้าหนี แพ็คกิ งเครดิต 246,892 78,602 - - 

รวม 1,212,207 891,346 145,000 70,360 
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร คิดดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 6.125 ต่อปี และ 7.10-8.25 ต่อปี ตามล้าดับ 

 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ตามงบการเงินรวม จ้านวน 282.87 ล้านบาท 
และ 174.87 ล้านบาท ตามล้าดับ เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทย่อยแห่งหน่ึงในต่างประเทศท้าสัญญา
เงินกู้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงในประเทศไทยในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราดอกเบี ยลอยตัวใน
อัตราร้อยละ LIBOR+2.00 ต่อปี และ 7.50 ต่อปี ตามล้าดับ โดยส่วนที่เหลือตามงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการทั งจ้านวน เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินมีก้าหนดไถ่ถอนประมาณ 3-6 
เดือน คิดดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 1.93-3.25 ต่อปี และ 3.30-4.35 ต่อปี ตามล้าดับ  

 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ตามงบการเงินรวมเจ้าหนี ทรัสต์รีซีท 
คิดดอกเบี ยในอัตราร้อยละ 2.25-2.30 ต่อปี และ 4.05-4.92 ต่อปี ตามล้าดับ 

 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี ทรัสต์รีซีท มีที่ดินพร้อม  
สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรบางส่วน สิทธิการเช่าที่ตั งโรงงานค ้าประกัน และมีบริษัทฯ และบริษัทย่อยค ้าประกัน
ระหว่างกัน รวมทั งมีกรรมการของบริษัทย่อยร่วมค ้าประกัน และเงินกู้ยืมระยะสั นของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ใช้การค ้าประกันร่วมกับเงินกู้ยืมระยะยาววงเงินที่ 8-9 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 27 นอกจากนี  
บางวงเงินหากมีการเบิกใช้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องน้าสินค้าบางส่วนเข้าร่วมค ้าประกันด้วย  

 

เจ้าหนี แพ็คกิ งเครดิต เป็นการท้าสัญญาเงินกู้ของบริษัทย่อยกับธนาคารพาณิชย์รวมสามแห่ง
ให้กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เก่ียวข้องกันรวมห้าแห่ง โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 
31 ตุลาคม 2551 บริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงออกตั๋วสัญญาใช้เงินเท่ากับจ้านวนเงินกู้แพ็คกิ งเครดิตไว้เป็น
หลักประกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.1 ซึ่งเงินกู้คงเหลือมีรายละเอียดดังนี  
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- เงินต้นคงเหลือตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 จ้านวน 53.23 
ล้านบาท และ 59.91 ล้านบาท ตามล้าดับ ก้าหนดช้าระคืนเงินต้นภายในปี 2558 ซึ่งกลุ่มผู้ให้สินเชื่อมีสิทธิ
ที่จะแก้ไขระยะเวลาช้าระคืนเงินต้นได้ทุกๆ รอบระยะเวลาหน่ึงปี โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร 
และเงินฝากธนาคารของบริษัทที่เก่ียวข้องกัน รวมทั งมีกรรมการของบริษัทย่อยและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน
ร่วมค ้าประกัน และในไตรมาส 2 ปี 2552 บริษัทย่อยได้เปลี่ยนเป็นบริษัทฯ เป็นผู้ค ้าประกันแทนบุคคลที่
เก่ียวข้องกันดังกล่าว 

- เงินต้นคงเหลือตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 จ้านวน 193.66 
ล้านบาท และ 18.69 ล้านบาท ตามล้าดับ คิดดอกเบี ยในอัตราร้อย 5.25 ต่อปี และ 6.125-6.50 ต่อปี ตามล้าดับ 
ก้าหนดระยะเวลา 3-6 เดือน ค ้าประกันโดยสินค้าของบริษัทที่เก่ียวข้องกัน  

 

21. เงินกู้ยืมระยะสั นอื่น-สุทธิ 
 

ประกอบด้วย 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่
 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 
มูลค่าที่ตราไว ้ 350,000 1,600,000 
หัก  ดอกเบี ยจ่ายล่วงหน้า (1,257) (3,661) 

สุทธิ 348,743 1,596,339 
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 บริษัทฯ ได้ออกตั๋วแลกเงินระยะสั น
ชนิดไม่มีหลักประกันอายุ 1-9 เดือน โดยมีอัตราคิดลดประมาณร้อยละ 2.50-3.60 ต่อปี และ 3.88-4.14 ต่อปี 
ตามล้าดับ 

 

22. เจ้าหนี การค้าและตั๋วเงินจ่าย-ค่าอ้อย 
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามแห่งรับซื ออ้อยส้าหรับฤดูการผลิตปี 
2551/2552 โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั  นต้นของฤดูการผลิตปี 2551/2552 ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายครั งที่ 15/2551 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 เท่ากับ 830.00 บาทต่อตันอ้อย 
ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก้าหนดให้อัตราขึ น/ลงของราคาอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากับ 
49.80 บาทต่อตันอ้อย และจนถึงวันที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี  
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายยังไม่ได้ประกาศราคาอ้อยขั นสุดท้ายส้าหรับฤดูการผลิต  
ปี 2551/2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงบันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตค้างจ่ายในส่วนค่าอ้อยตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 24 และค้านวณต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือ ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 จากการประมาณขึ นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในราคา 1,005.56-
1,069.89 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานเฉลี่ยท่ี 11.47-12.57 ซี.ซี.เอส. 
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ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามแห่ง รับซื ออ้อยส้าหรับฤดูการผลิตปี 2550/2551 
โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั นต้นของฤดูการผลิตปี 2550/2551 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 5 มีนาคม 2551 
เท่ากับ 600.00 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก้าหนดให้อัตราขึ น/ลงของราคาอ้อย
ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากับ 36.00 บาทต่อตันอ้อย และจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ออก
งบการเงินส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายยังไม่ได้ประกาศ
ราคาอ้อยขั นสุดท้ายส้าหรับฤดูการผลิตปี 2550/2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงบันทึกเจ้าหนี การค้า-ค่าอ้อย 
และค้านวณต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2551 จากการประมาณขึ นโดย
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในราคา 759.16-786.96 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานเฉลี่ยที่ 
10.97-12.43 ซี.ซี.เอส. ซึ่งในไตรมาส 3 ปี 2552 ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายได้ประกาศ
ราคาอ้อยขั นสุดท้ายส้าหรับฤดูการผลิตปี 2550/2551 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 
โดยราคาอ้อยขั นสุดท้ายที่ประกาศต่้ากว่าประมาณการของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยปรับปรุงราคาอ้อยขั นสุดท้ายส้าหรับฤดูการผลิตปี 2550/2551 เป็น 756.95-784.54 บาทต่อตันอ้อย 
ณ ระดับความหวานเฉลี่ยที่ 10.97-12.43 ซี.ซี.เอส.  

 
23. เงินกู้ยืมระยะสั นจากบุคคลภายนอก 
 

  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ตามงบการเงินรวมทั งจ้านวนเป็นเงินกู้ยืมระยะสั นของบริษัทย่อย
สองแห่งจากบุคคลภายนอกในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามโดยไม่มีหลักทรัพย์ค ้าประกัน 
ซึ่งคิดดอกเบี ยอัตราร้อยละ 3.50-4.00 ต่อปี  

 
24. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตค้างจ่าย 

 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามแห่งบันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตค้างจ่ายโดยค านวณจาก
อัตราต้นทุนการผลิตต่อหน่วยคูณด้วยปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตคงเหลือในแต่ละฤดูกาล ซึ่งอัตราต้นทุน
การผลิตต่อหน่วยค านวณจากประมาณการค่าอ้อย ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตที่คาดว่าจะเกิดขึ น 
หารด้วยประมาณการปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตในแต่ละฤดูการผลิต โดยค่าอ้อยประมาณการราคาตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 และปริมาณอ้อยที่เข้าหีบในแต่ละฤดูการผลิตจะประมาณการจากข้อมูล
ของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทรายที่ดีที่สุด ณ วันที่ออกรายงานฉบับนี  ส่วนค่าแรงงานทางตรง
และค่าใช้จ่ายในการผลิต ประมาณการโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลในอดีตตามลักษณะ
ของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดในแต่ละรายการและก าลังการผลิตในแต่ละฤดูการผลิต  

 

   การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ืองและอยู่
บนพื นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามี
เหตุผลในสถานการณ์ขณะนั น 
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25. ค่าธรรมเนียมน้าส่งกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายค้างจ่าย 
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ตามงบการเงินรวมส่วนใหญ่ จ้านวน 44.58 
ล้านบาท และ 46.40 ล้านบาท ตามล้าดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ้านวน 20.13 ล้านบาท และ 22.06 
ล้านบาท ตามล้าดับ เป็นเงินรอน้าส่งให้กองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและ
น ้าตาลทราย เรื่อง ก้าหนดราคาจ้าหน่ายน ้าตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 
โดยให้น้าส่งเงินรายได้ที่เพิ่มขึ นจากการปรับขึ นราคาจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขาว และน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ
ภายในราชอาณาจักรตั งแต่วันที่ 30 เมษายน 2551 เข้ากองทุนในอัตรากิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
บันทึกรับรู้รายการค่าธรรมเนียมฯ ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 
31 กรกฎาคม 2552 และ 2551 ตามงบการเงินรวม จ้านวน 482.16 ล้านบาท และ 171.09 ล้านบาท ตาม               
งบการเงินเฉพาะกิจการ จ้านวน 256.61 ล้านบาท และ 75.49 ล้านบาท ตามล้าดับ  

 

26. หุ้นกู้-สุทธิ 
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดระบุชื่อ
ผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 4 ชุด มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท โดยอนุมัติตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั งที่  3/2552 เม่ือวันที่  26 มิถุนายน 2552 จ้านวน 1 ชุด ตามมติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครั งที่ 11/2551 เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 จ้านวน 1 ชุด และครั งที่ 
1/2550 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 จ้านวน 2 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

(หน่วย : พันบาท) 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 
หุ้นกู้ 
ชุดที่ 

ชื่อย่อ อายุ ครบก้าหนด อัตรา 
ดอกเบี ยต่อปี 

จ้านวนหน่วย 
ที่ออก 

มูลค่ารวม ค่าใช้จ่ายในการออก 
หุ้นกู้รอตัดจ่าย 

สุทธิ มูลค่า 
ยุติธรรม 

1 KSL10NA 3 ปี 20 พ.ย. 53 4.94 1,000,000 1,000,000 1,461 998,539 1,009,756 
2 KSL12NA 5 ปี 20 พ.ย. 55 5.44 500,000 500,000 1,112 498,888 507,456 
3 KSL11NA 3 ปี 18 พ.ย. 54 5.40 780,000 780,000 1,645 778,355 799,774 
4 KSL127A 3 ปี 24 ก.ค. 55 4.50 1,000,000 1,000,000 1,610 998,390 999,864 
 รวม    3,280,000 3,280,000 5,828 3,274,172 3,316,850 

  

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 
หุ้นกู้ 
ชุดที่ 

ชื่อย่อ อายุ ครบก้าหนด อัตรา 
ดอกเบี ยต่อปี 

จ้านวนหน่วย 
ที่ออก 

มูลค่ารวม ค่าใช้จ่ายในการออก 
หุ้นกู้รอตัดจ่าย 

สุทธิ มูลค่า 
ยุติธรรม 

1 KSL10NA 3 ปี 20 พ.ย. 53 4.94 1,000,000 1,000,000 2,294 997,706 1,013,593 
2 KSL12NA 5 ปี 20 พ.ย. 55 5.44 500,000 500,000 1,364 498,636 517,936 
 รวม    1,500,000 1,500,000 3,658 1,496,342 1,531,529 
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ข้อปฏิบัติอื่นที่ส้าคัญตามข้อก้าหนดในการออกหุ้นกู้ 
 

- บริษัทฯ จะต้องด้ารงอัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมไม่เกินกว่า 2.5 ถึง 3 : 1 
ณ ขณะใดขณะหน่ึงตลอดอายุของหุ้นกู้ แต่อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 
31 ตุลาคมของทุกปีจะต้องไม่เกินกว่า 1.5 ถึง 3 : 1 ตลอดอายุของหุ้นกู้ 

- กรณีที่อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ต่้ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ณ ขณะนั น บริษัทฯ 
ต้องด้าเนินการจัดหาทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันให้กับผู้ถือหุ้นหรือด้าเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขอันดับ
ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ให้อยู่ในอันดับเดียวกันหรือดีกว่าอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ  

 

27. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

ประกอบด้วย 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่ ณ วันที ่
 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 

เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 2,745,127 1,131,747 500,000 - 
หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว     
      ที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหน่ึงปี (237,000) (102,250)  (168,000) - 

สุทธิ 2,508,127 1,029,497 332,000 - 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาว ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และ 
2551 มีดังต่อไปนี  

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
 2552 2551 2552 2551 

ราคาตามบัญชีต้นงวด 1,131,747 1,319,054 - 116,000 
กู้เพิ่มระหว่างงวด 1,948,380 133,507 500,000 - 
จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างงวด (335,000) (704,000) - (84,000) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด 2,745,127 748,561 500,000 32,000 

 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 
2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ โดยวงเงินที่ 1-6 และ10 มีอัตราดอกเบี ยร้อยละ 
FIX 12 M+2.25 ถึง MLR-1.75 ต่อปี เท่ากันทั งสองงวด วงเงินที่ 7-9 มีอัตราดอกเบี ยร้อยละ LIBOR+2% ต่อปี 
โดยแต่ละวงเงินมีเง่ือนไขที่ส้าคัญดังนี  

 
 
 
 



 41 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
วงเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ เงื่อนไขการช้าระเงิน 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่  
 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 31 กรกฎาคม 2552  
1 - 100.00 - -  ก้าหนดช้าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด เริ่มช้าระงวดแรก

ในเดือนกรกฎาคม 2550 งวดที่ 1-9 จ่ายช้าระงวดละ 20.00 ล้านบาท งวดที่ 10 
ช้าระเงินต้นคงเหลือทั งหมด ซึ่งช้าระก่อนครบก้าหนดทั งจ้านวนแล้ว โดยไม่มี
ค่าธรรมเนียมช้าระคืนก่อนก้าหนด (Prepayment Fee) 

-  ก้าหนดช้าระดอกเบี ยทุกสิ นเดือน 
2 - 80.00 - -  ก้าหนดช้าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั งสิ น 12 งวด จ่ายช้าระงวดละ 

5.00-30.00 ล้านบาท เริ่มช้าระงวดแรกเดือนพฤษภาคม 2552 ซึ่งช้าระก่อนครบ
ก้าหนดทั งจ้านวนแล้ว โดยไม่มีค่าธรรมเนียมช้าระคืนก่อนก้าหนด (Prepayment Fee) 

-  ก้าหนดช้าระดอกเบี ยทุก 3 เดือน 
3 160.00 200.00 - -  ก้าหนดช้าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด งวดละ 20.00  

ล้านบาท เริ่มช้าระงวดแรกเดือนธันวาคม 2551 
-  ก้าหนดช้าระดอกเบี ยทุกสิ นเดือน 

4 40.00 60.00 - -  ก้าหนดช้าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั งสิ น 8 งวด งวดละ 10.00 ล้านบาท 
เริ่มช้าระงวดแรกเดือนมกราคม 2551 

-  ก้าหนดช้าระดอกเบี ยทุกสิ นเดือน 
5 30.00 45.00 - -  ก้าหนดช้าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 3 เดือน รวมทั งสิ น 20 งวด งวดละ 2.25 ล้านบาท 

เริ่มช้าระงวดแรกเดือนกันยายน 2552 
-  ก้าหนดช้าระดอกเบี ยทุกสิ นเดือน 

6 725.00 297.00 - -  ก้าหนดช้าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด งวดละ 37.50-92.50 
ล้านบาท เริ่มช้าระงวดแรกเดือนเมษายน 2552 

-  ก้าหนดช้าระดอกเบี ยทุกสิ นเดือน  
7 170.20 174.87 - -  ก้าหนดช้าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด งวดละ 0.50 

ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ปลอดช้าระเงินต้น 2 ปี เริ่มช้าระงวดแรกเดือนมีนาคม 2554  
-  ก้าหนดช้าระดอกเบี ยทุก 3 เดือน 

8 170.20 174.87 - -  ก้าหนดช้าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด งวดละ 0.50 
ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ปลอดช้าระเงินต้น 2 ปี เริ่มช้าระงวดแรกเดือนมีนาคม 2554  

-  ก้าหนดช้าระดอกเบี ยทุก 3 เดือน 
9 949.73 - - -  ก้าหนดช้าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั งสิ น 10 งวด งวดละ 3.00 

ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ปลอดช้าระเงินต้น 2 ปี เริ่มช้าระงวดแรกเดือนมิถุนายน 
2554  

-  ก้าหนดช้าระดอกเบี ยทุก 3 เดือน 
10 500.00 - 500.00 -  ก้าหนดช้าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั งสิ น 6 งวด เริ่มช้าระงวดแรก

เดือนมกราคม 2553 งวดที่ 1-5 จ่ายช้าระงวดละ 84.00 ล้านบาท งวดที่ 6 จ่ายช้าระ 
80.00 ล้านบาท  

-  ก้าหนดช้าระดอกเบี ยทุกสิ นเดือน 
 2,745.13 1,131.74 500.00  
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เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวค ้าประกันโดยการจดจ้านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ สิทธิการเช่าที่ดินที่ตั งอาคารโรงงานของบริษัทย่อย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 18 ที่ดินที่
ไม่ได้ใช้ด้าเนินงาน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 19 และค ้าประกันโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหน่ึง 
ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เก่ียวข้องกันกับผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย และ Standby Letter of Credit จากธนาคารใน
ต่างประเทศของบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง  

 

นอกจากนี  บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด้ารง
อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การด้ารงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย การด้ารงอัตราส่วน
ความสามารถในการช้าระหนี  ข้อจ้ากัดในการก่อหนี ระยะยาวเพิ่มเติม และข้อจ้ากัดในการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น 

 

28. ทุนเรือนหุ้น 
 

ประกอบด้วย 
 หุ้นจดทะเบียน 

(จ้ำนวนหุ้น) 
มูลค่ำหุ้นละ 

(บำท) 
ทุนจดทะเบียน 
(พันบำท) 

ทุนท่ีออกและช้ำระแล้ว 
(พันบำท) 

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 1,600,000,000 1.00 1,600,000 1,550,000 
ลดทุนจดทะเบียนระหว่างงวด (50,000,000) 1.00 (50,000) - 
เพิ่มทุนจดทะเบียนระหว่างงวด 155,000,000 1.00 155,000 - 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551  1,705,000,000 1.00 1,705,000 1,550,000 
ลดทุนจดทะเบียนระหว่างงวด (155,000,000) 1.00 (155,000) - 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 1,550,000,000 1.00 1,550,000 1,550,000 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั งที่ 2/2551 เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2551 และตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั งที่ 1/2551 ในวันที่ 29 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,600.00 
ล้านบาท เหลือ 1,550.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ด้าเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เม่ือวันที่ 
12 พฤษภาคม 2551 และมีมติอนุมัติให้ออกใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั งที่ 1 และมีมติ
อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,550.00 ล้านบาท เป็น 1,705.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
เป็นจ้านวน 155.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส้าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ 
โดยด้าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2551  

 

ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ครั งที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั งท่ี 1/2552 เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2552 มีมติดังนี  

 

- อนุมัติยกเลิกการออกใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั งที่ 1 ตามมติที่ประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นครั งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2551  

 

- อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,705.00 ล้านบาท เป็น 1,550.00 ล้านบาท โดยการตัดหุ้น
จดทะเบียนที่ยังมิได้น้าออกจ้าหน่ายจ้านวน 155.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ด้าเนินการ 
จดทะเบียนการลดทุนตามมติข้างต้นกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2552 
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29. การบริหารจัดการทุน 
 

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการบริหารทางการเงินคือ การด้ารงไว้ซึ่งความสามารถ
ในการด้าเนินงานอย่างต่อเน่ือง การด้ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่วนหนี สิน
ต่อทุนไม่ให้เกินข้อก้าหนดของสัญญากู้ยืม 

 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี สินต่อทุนเป็น 1.12 : 1.00 และ
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี สินต่อทุนเป็น 1.01 : 1.00  

 
30. ส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 

 ตามงบการเงินรวม การเปลี่ยนแปลงส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุม
เดียวกัน ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 มีดังต่อไปนี  

(หนว่ย : พันบาท) 
 ส่วนเกินจากการตีราคา 

สินทรัพย์ของบริษัทย่อย 
ส่วนต่้าจากการปรับโครงสร้างภายใน 
กิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

สุทธิ 

ยอดยกมา 2,106,920 (264,043) 1,842,877 
ลดลงระหว่างงวด (147,491) - (147,491) 
ยอดคงเหลือ 1,959,429 (264,043) 1,695,386 

 
31. เงินปันผลจ่ายและส้ารองตามกฎหมาย 

 

 ประกอบด้วย 

 

  เงินปันผลจ่าย  จัดสรร 
เงินปันผล/ส้ารองตามกฎหมาย อนุมัติโดย (หน่วย : ล้านบาท) (หน่วย : บาทต่อหุ้น) วันท่ีจ่ายเงินปันผล ส้ารองตามกฏหมาย 

     (หน่วย : ล้านบาท) 
-  ประกาศจ่ายเงินปันผลและ
อนุมัติให้จัดสรรส้ารองตาม
กฎหมายจากผลการด้าเนินงาน
ของปี 2551 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี  
ครั งท่ี 1/ 2552 

เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552  

341.00 0.22 27  มีนาคม 2552 18.50 

      
-  ประกาศจ่ายเงินปันผลและ
อนุมัติให้จัดสรรส้ารองตาม
กฎหมายจากผลการด้าเนินงาน
ของปี 2550 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี  
ครั งท่ี 1/ 2551 

เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551  

341.00 0.22 27  มีนาคม 2551 23.00 
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32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะงาน 
 

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส้าคัญ ได้แก่ 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 
 2552 2551 2552 2551 
เงนิเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 654,694 610,774 208,349 209,638 
ค่าเสื่อมราคา 276,325 250,260 109,650 94,995 
ค่าเชื อเพลิง 177,396 171,032 128,111 108,129 
ค่าธรรมเนียมน้าส่งกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย 557,233 255,053 295,675 110,147 
ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษา 289,137 285,191 169,952 153,548 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 240,070 340,588 135,518 162,984 
วัตถุดิบและวัสดุสิ นเปลืองใช้ไป 6,363,245 6,014,106 2,359,479 2,365,947 
ซื อสินค้าส้าเร็จรูป 302,631 116,279 718,904 1,070,652 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส้าเร็จรูปและงานระหว่างท้า (1,698,326) (1,379,214) (491,922) (758,311) 
ค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน 560,354 457,518 104,009 168,780 
ดอกเบี ยจ่าย 183,816 155,190 123,597 102,403 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น 8,473 8,342 1,912 997 

รวม 7,915,048 7,285,119 3,863,234 3,789,909 
 



  

33. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ้าแนกตามส่วนงาน 
 

 

งบการเงินรวม 
ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และ 2551 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่าย 

น ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 
ธุรกิจผลิตและ 

จ้าหน่ายแอลกอฮอล์ 
ธุรกิจผลิตและ 
จ้าหน่ายไฟฟ้า 

ธุรกิจให้เช่า 
อสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจ 
แป้งสาลี 

ธุรกิจอื่นๆ รายการระหว่างกัน รวม 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
 ไทย ลาว กัมพูชา ไทย ลาว กัมพูชา      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ประเทศไทย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

รายได้จากการด้าเนินงานสุทธิ-ในประเทศ 3,271 - - 3,953 - - 674 303 435 407 143 128 908 739 61 40 (995) (1,770) 4,497 3,800 
รายได้จากการด้าเนินงานสุทธิ-ต่างประเทศ 4,434 - - 3,897 - - - 313 - - - - - - 55 4 (196) - 4,293 4,214 

รวม 7,705 - - 7,850 - - 674 616 435 407 143 128 908 739 116 44 (1,191) (1,770) 8,790 8,014 
ก้าไรจากการด้าเนินงาน 2,086 - 18 1,580 12 20 180 136 184 130 203 135 126 101 82 94 (62) (44) 2,817 2,164 
ค่าใช้จ่ายในการขาย                   (246) (308) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                   (589) (407) 
ค่าธรรมเนียมน้าส่งกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย                   (557) (255) 
ค่าตอบแทนกรรมการ                   (10) (9) 
ต้นทุนทางการเงิน                   (192) (164) 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล                   (334) (250) 
ก้าไรสุทธิ                   889 771 
หัก  ก้าไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                   (38) (91) 
ก้าไรสุทธิของบริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน)                   851 680 

                     
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2552 และ 2551                     
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 2,850 33 95 2,730 1 20 83 11 - - - - 372 334 36 83 - - 3,469 3,179 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 7,268 884 1,331 6,300 356 1,049 439 320 1,325 905 1,231 1,021 487 439 686 213 (103) (23) 13,548 10,580 
สินทรัพย์ส่วนกลาง 2,505 175 535 2,754 139 687 135 129 154 106 79 202 133 103 1,000 600 (916) (1,039) 3,800 3,681 
สินทรัพย์รวม  12,623 1,092 1,961 11,784 496 1,756 657 460 1,479 1,011 1,310 1,223 992 876 1,722 896 (1,019) (1,062) 20,817 17,440 

45 
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34. ภาระผูกพันและหนี สินที่อาจจะเกิดขึ น 
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 นอกจากหนี สินที่ปรากฏในงบการเงินแล้ว 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมีภาระผูกพันและหนี สินที่อาจจะเกิดขึ น ดังนี  

 

34.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามงบการเงินรวม
จ้านวน 3,184.20 ล้านบาท และ 2,122.68 ล้านบาท ตามล้าดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ้านวน 
1,806.98 ล้านบาท และ 1,566.44 ล้านบาท ตามล้าดับ 

 

34.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามแห่ง ได้ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าแก่ชาวไร่เพื่อรับซื ออ้อย โดยบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยยังมิได้บันทึกภาระหนี สินดังกล่าว เนื่องจากเช็คยังไม่ถึงก้าหนดช้าระและยังไม่ได้รับอ้อย
ส้าหรับฤดูการผลิตข้างต้นจากชาวไร่ ดังนี  

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 

ส้าหรับฤดูการผลิตปี 2551/2552  - 333.75 - 30.63 
ส้าหรับฤดูการผลิตปี 2552/2553 313.87 12.82 49.07 12.82 

 

34.3 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง ท้าสัญญาซื อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2548 โดยบริษัทย่อยสัญญาว่าจะเริ่มขายไฟฟ้า ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2549 เป็นเวลา 21 ปี 
โดยทาง กฟผ. ตกลงที่จะซื อไฟฟ้าในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา 
(20 เมกะวัตตต์่อเดือน) ซึ่งบริษัทย่อยได้เริ่มขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. แล้ว ตั งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2549 

 

34.4 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 มี
ภาระผูกพันและหนี สินที่อาจจะเกิดขึ น ดังนี   
  (หน่วย : ล้าน) 
  งบการเงินรวม 
  ณ วันที่  
  31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 
  วงเงิน วงเงิน 
 สกุลเงิน ทั งสิ น ใช้ไป คงเหลือ ทั งสิ น ใช้ไป คงเหลือ 
หนังสือค ้าประกัน (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 68.31 - - 65.26 - 
รับรองตั๋วเงิน บาท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต บาท 2,144.26 303.41 1,840.85 1,424.50 652.96 771.54 
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ไม่ระบุวงเงิน) USD - 7.70 - - - - 
เลตเตอร์ออฟเครดิต USD 27.17 16.06 11.11 26.92 2.72 24.20 
เลตเตอร์ออฟเครดิต EUR 1.25 1.25 - - - - 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั น บาท 8,246.00 793.55 7,452.45 13,926.91 148.96 13,777.95 
เงินกู้ยืมระยะสั น USD 23.00 8.31 14.69 23.00 5.00 18.00 
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  (หน่วย : ล้าน) 
  งบการเงินรวม 
  ณ วันท่ี  
  31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 
  วงเงิน วงเงิน 
 สกุลเงิน ทั งสิ น ใช้ไป คงเหลือ ทั งสิ น ใช้ไป คงเหลือ 
สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บาท 2,393.00 46.16 2,346.84 1,193.00 - 1,193.00 
สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า USD 152.93 10.33 142.60 145.20 13.22 131.98 
สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(ไม่ระบุวงเงิน) 

USD  
- 

 
6.94 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า YEN 752.00 150.00 602.00 - - - 
เงินกู้ยืมระยะยาว บาท 2,400.00 155.00 2,245.00 1,000.00 447.00 553.00 
เงินกู้ยืมระยะยาว USD 40.00 37.90 2.10 40.00 10.00 30.00 
วงเงินร่วมกันในเลตเตอร์ออฟเครดิตกับเงินกู้ยืม
ระยะยาว 

 
บาท 

 
60.00 

 
45.00 

 
15.00 

 
60.00 

 
45.00 

 
15.00 

สัญญาค ้าประกันการช้าระหนี ของบริษัทย่อย 
   ส้าหรับค ้าหนี สินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดขึ น 

 
บาท 

 
- 

 
11,134.28 

 
- 

 
- 

 
5,527.05 

 
- 

สัญญาค ้าประกันการช้าระหนี ของบริษัทย่อย 
   ส้าหรับค ้าหนี สินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดขึ น 

 
USD 

 
- 

 
206.44 

 
- 

 
- 

 
93.20 

 
- 

สัญญาค ้าประกันการช้าระหนี ของบริษัทย่อย 
   ส้าหรับค ้าหนี สินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดขึ น 

 
EUR 

 
- 

 
1.25 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สัญญาค ้าประกันการช้าระหนี ของบริษัทย่อย 
   ส้าหรับค ้าหนี สินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดขึ น 

 
YEN 

 
- 

 
752.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
  (หน่วย : ล้าน) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันท่ี 
  31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 
  วงเงิน วงเงิน 
 สกุลเงิน ทั งสิ น ใช้ไป คงเหลือ ทั งสิ น ใช้ไป คงเหลือ 
หนังสือค ้าประกัน (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 1.73 - - 1.73 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิต บาท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต USD 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั น บาท 3,058.00 145.00 2,913.00 4,908.00 70.36 4,837.64 
เงินกู้ยืมระยะสั น USD 3.00 - 3.00 3.00 - 3.00 
สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บาท 333.00 - 333.00 333.00 - 333.00 
สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า USD 10.00 - 10.00 10.00 6.01 3.99 
สัญญาค ้าประกันการช้าระหนี ของบริษัทย่อย 
   ส้าหรับค ้าหนี สินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดขึ น 

 
บาท 

 
- 

 
9,114.28 

 
- 

 
- 

 
5,527.05 

 
- 

สัญญาค ้าประกันการช้าระหนี ของบริษัทย่อย 
   ส้าหรับค ้าหนี สินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดขึ น 

 
USD 

 
- 

 
124.44 

 
- 

 
- 

 
93.20 

 
- 

สัญญาค ้าประกันการช้าระหนี ของบริษัทย่อย 
   ส้าหรับค ้าหนี สินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดขึ น 

 
EUR 

 
- 

 
1.25 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สัญญาค ้าประกันการช้าระหนี ของบริษัทย่อย 
   ส้าหรับค ้าหนี สินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดขึ น 

 
YEN 

 
- 

 
752.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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สินเชื่อดังกล่าวข้างต้น บางส่วนค ้าประกันโดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรบางส่วน 
สิทธิการเช่าที่ตั งโรงงาน และ Standby Letter of Credit จากธนาคารในต่างประเทศของบริษัท      
ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งค ้าประกัน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยค ้าประกันระหว่างกัน รวมทั งมี
กรรมการบริษัทฯ กรรมการของบริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นใน
บริษัทย่อยร่วมค ้าประกัน นอกจากนี บางวงเงินหากมีการเบิกใช้  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องน้า
สินค้าบางส่วนเข้าร่วมค ้าประกันด้วย  

 

34.5 ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
ภาระผูกพันตามสัญญาต่างๆ ดังนี   

            (หน่วย : ล้าน) 
  งบการเงินรวม 
  ณ วันท่ี  
  31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 
 สกุลเงิน มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ

ตามสัญญา 
มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ

ตามสัญญา 
สัญญาก่อสร้างและจ้างเหมา บาท 1,075.70 399.65 637.65 97.88 
 USD 5.18 0.46 6.61 2.80 
 KHR - - 475.25 283.29 
สัญญาซื อเครื่องจักรและอุปกรณ์ บาท 370.69 251.85 250.65 157.58 
 USD 27.71 12.71 27.66 17.58 
 YEN 3,202.00 3,202.00 3,191.67 3,191.25 
 EURO 1.67 1.25 - - 
สัญญารื อถอนเครื่องจักร บาท - - 48.68 2.89 
สัญญาจ้างขนส่งเครื่องจักร บาท - - 29.40 25.57 
สัญญาค่าพัฒนาที่ดิน USD 11.25 4.67 11.25 6.58 

   
 
 

           (หน่วย : ล้าน) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2552 
 สกุลเงิน มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา 
สัญญาก่อสร้างและจ้างเหมา บาท 29.50 1.48 

   

นอกจากนี  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 บริษัทย่อยสี่แห่งท้าสัญญาซื อขายเครื่องจักรระหว่างกัน 
จ้านวน 4 ฉบับ ซึ่งคงเหลือภาระผูกพันตามสัญญา 1,505.72 ล้านบาท  

 

34.6 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 บริษัทย่อยสองแห่งท้าสัญญาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ระหว่างกันมูลค่าตามสัญญา 40.00 ล้านบาท โดยมีเง่ือนไขการจ่ายช้าระตามอัตราส่วนของงาน
ที่ท้าเสร็จ ซึ่งคงเหลือภาระผูกพันตามสัญญา 17.60 ล้านบาท 

 

34.7 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 บริษัทย่อยสองแห่งท้าสัญญาจ้างในการให้ค้าปรึกษาระหว่างกันมูลค่าตาม
สัญญา 1.20 ล้านบาท ซึ่งคงเหลือภาระผูกพันตามสัญญาจ้านวน 0.90 ล้านบาท 
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35. ข้อมูลอ่ืนที่ส้าคัญ 
 

35.1 เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ท้าสัญญาพัฒนา
พื นที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับรัฐบาลของประเทศดังกล่าว เพื่อใช้เป็นอาคารส้านักงาน 
อาคารโรงงาน ถนน และพื นที่ปลูกอ้อย รวม 10,000 เฮกตาร์ โดยมีก้าหนดระยะเวลา 30 ปี และสามารถ
ต่อสัญญาได้อีก 20 ปี หากได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญา บริษัทย่อยได้ใช้พื นที่แล้ว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 จ้านวน 3,247.13 เฮกตาร์ เท่ากันทั งสองงวด โดยมีอัตราค่าเช่า 6 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเฮกตาร์ต่อปี  

 

35.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครั งที่ 8/2549 เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติให้
บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนในหุ้นสามัญของ Koh Kong Plantation Co., Ltd. และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในแต่ละบริษัท มูลค่ารวม 5.00 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยร่วมลงทุนกับ
ชาวต่างชาติ และทั ง 2 บริษัทดังกล่าวได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับรัฐบาลของประเทศ
กัมพูชา เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2549 เพื่อก่อตั งโรงงานน ้าตาลพร้อมทั งได้รับสัมปทานพื นที่เพาะปลูกอ้อยใน
จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา จ้านวน 20,000 เฮกตาร์ อายุสัมปทาน 90 ปี ปลอดค่าเช่า 4 ปีแรก และหลังจาก
นั นคิดค่าเช่าในอัตรา 1-4 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อเฮกตาร์ต่อปี ซึ่งในไตรมาส 3 ปี 2552 บริษัทย่อยได้ใช้
พื นที่แล้ว จ้านวน 11,173.25 เฮกตาร์ 

 

35.3 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปีของบริษัทฯ ครั งที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 
มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายตราสารหนี  (รวมถึงแต่ไม่จ้ากัดเพียงหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั น ตั๋วเงินและตั๋วเงิน
ระยะสั น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั งเดียวเต็มจ้านวนเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ 
ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลพินิจและความจ้าเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 
10,000.00 ล้านบาท ภายใต้เง่ือนไขดังนี  

 - ประเภทตราสารหนี  : มีหรือไม่มีประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ แปลงสภาพและไม่แปลงสภาพ
 ระบุชื่อผู้ถือโดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ (ในกรณีของหุ้นกู้) 

 - สกุลเงิน : เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก
 ตราสารหนี ในแต่ละคราว 

 - มูลค่าที่เสนอขาย : จ้านวนเงนิต้นของตราสารหนี ที่จะออกมีมูลค่าไม่เกิน 10,000.00 ล้านบาท ณ ขณะ
 ใดขณะหน่ึง ทั งนี ในการค้านวณจ้านวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี ที่บริษัทฯ สามารถออกและ
 เสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนับรวมจ้านวนเงินต้นของตราสารหนี ของบริษัทฯ ที่ยัง
 ไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจ้านวนเงินต้นของตราสารหนี ของบริษัทฯ ที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว 

 - อายุตราสารหนี  : ไม่เกิน 20 ปี 
 - วิธีการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย 

 และ/หรือในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
 ประกาศส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ /หรือกฎระเบียบอื่นๆ 
 ที่เก่ียวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนี  
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ซึ่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 บริษัทฯ ได้ท้าการออกตราสารหนี บางส่วน
แล้วตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 21 และ 26 

 

35.4 บริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมเป็นผู้ฟ้องคดี รวมกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมน ้าตาล ฟ้องร้อง
คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย 
(สอน.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เน่ืองจากไม่เห็นด้วยกับการก้าหนดราคาอ้อยขั นสุดท้าย และผลตอบแทนการ
ผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2544/2545 ซึ่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ศาล
ปกครองสูงสุดพิพากษาให้บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมน ้าตาลชนะคดี โดยให้เพิกถอนประกาศของ
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง การก้าหนดราคาอ้อย
ขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตปี 2544/2545 โดยให้การเพิกถอนมีผลตั งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2546 
ซึ่งเป็นวันที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้ สอน. ต้องชดเชยราคาอ้อยขั นสุดท้ายและ
ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2544/2545 ตามค้าพิพากษา 
ตามงบการเงินรวมจ้านวน 37.91 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ้านวน 31.95 ล้านบาท ต่อมา
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับทราบจากสอน. (ผู้ถูกฟ้อง)ว่าจ้านวนเงินดังกล่าวข้างต้นยังไม่ใช่มูลหนี 
ที่ทางกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายจะต้องช้าระให้แก่โรงงานน ้าตาล เน่ืองจาก สอน. ต้องก้าหนดและประกาศ
ราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายฤดูการผลิตปี 2544/2545 ในราชกิจจา
นุเบกษาขึ นใหม่แทนฉบับเดิมที่ถูกเพิกถอน ซึ่งขณะนี อยู่ในระหว่างการด้าเนินการของ สอน. บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจึงไม่บันทึกรายการดังกล่าวในงบการเงินเน่ืองจากมูลหนี ขึ นอยู่กับการก้าหนดผลตอบแทน
ดังกล่าว  

 
36. เครื่องมือทางการเงิน 
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงด้านการให้
สินเชื่อและมูลค่ายุติธรรมเป็นลักษณะเดียวกันกับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 

 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ย 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ยที่เกิดขึ นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ย
ในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด้าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจัดสรร
เงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี ยคงที่ และลอยตัวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
ซึ่งมีรายละเอียดส่วนใหญ่ ดังนี   
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2552 
 อัตราดอกเบี ยคงท่ี อัตราดอกเบี ย  
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ นลง  
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      

เงินฝากธนาคาร - - - 461,641 461,641 
เงินฝากประจ้า 5,597 - - - 5,597 
เงินลงทุนระยะสั น 99,963 - - - 99,963 
เงินลงทุนในตราสารหนี  - - - 150,000 150,000 
ลูกหนี เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 14,143 70,408 - - 84,551 
เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - - 246,891 246,891 
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 32,679 130,715 - - 163,394 
เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่ชาวไร่ 221,627 - - - 221,627 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 6,547 12,358 - - 18,905 

รวม 380,556 213,481 - 858,532 1,452,569 

หนี สินทำงกำรเงิน      
เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน - - - 1,212,207 1,212,207 
เงินกู้ยืมระยะสั นอื่น 348,743 - - - 348,743 
เงินกู้ยืมระยะสั นจากบุคคลภายนอก 38,000 - - - 38,000 
หุ้นกู ้ - 3,274,172 - - 3,274,172 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 2,745,127 2,745,127 

รวม 386,743 3,274,172 - 3,957,334 7,618,249 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 

 อัตราดอกเบี ยคงที่ อัตราดอกเบี ย  
 ภายใน มากกว่า ปรับขึ นลง  
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     

เงินฝากธนาคาร - - 467,144 467,144 
เงินฝากประจ้า 5,777 - - 5,777 
ลูกหนี เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 28,600 80,002 - 108,602 
เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน - - 78,602 78,602 
เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่ชาวไร่ 268,774 - - 268,774 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 5,103 12,330 - 17,433 

รวม 308,254 92,332 545,746 946,332 

หนี สินทำงกำรเงิน     
เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 70,000 - 821,346 891,346 
เงินกู้ยืมระยะสั นอื่น 1,596,339 - - 1,596,339 
หุ้นกู ้ - 1,496,342 - 1,496,342 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 1,131,747 1,131,747 

รวม 1,666,339 1,496,342 1,953,093 5,115,774 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการขายสินค้า 
การน้าเข้าเครื่องจักร เน่ืองจากรายการทางธุรกิจเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 
และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์และหนี สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มี
สาระส้าคัญซึ่งไม่ได้มีการท้าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี  

(หน่วย : ล้าน) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  
 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 31 กรกฎาคม 2552 31 ตุลาคม 2551 
สกุลเงิน สินทรัพย์ หนี สิน สินทรัพย์ หนี สิน สินทรัพย์ หนี สิน สินทรัพย์ หนี สิน 

USD 16.90 50.00 21.55 11.86 - 0.50 5.03 - 
YEN 0.53 - 1,107.75 203.26 0.53 - - - 
RIEL 23.54 1,167.47 - - - - - - 

 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท้าสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการรับและจ่ายช้าระหนี สินในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยยังไม่ได้บันทึกหนี สินทางการเงินดังกล่าวในงบการเงิน มีวันครบก้าหนดช้าระเงินของสัญญาซื อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้อายุไม่เกิน 6 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี  

(หน่วย : ล้าน) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สกุลเงิน ณ วันท่ี ณ วันท่ี  

  31 กรกฎาคม 2552  31 ตุลาคม 2551 31 กรกฎาคม 2552  31 ตุลาคม 2551 
จ้านวนเงินท่ีท้าสัญญา USD 11.66  13.22 -  6.01 
จ้านวนเงินท่ีได้ตามสัญญา บาท 411.35  444.50 -  209.48 
มูลค่ายุตธิรรม บาท 398.90  465.18 -  211.47 
จ้านวนเงินท่ีท้าสัญญา YEN 150.00  - -  - 
จ้านวนเงินท่ีได้ตามสัญญา บาท 52.42  - -  - 
มูลค่ายุตธิรรม บาท 52.20  - -  - 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน ้าตาลทราย 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน ้าตาลทรายที่เกิดขึ นจากความ

ผันผวนของราคาน ้าตาลทรายในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด้าเนินงานและกระแสเงินสด
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน ้าตาล
ทรายโดยใช้สัญญาซื อขายน ้าตาลทรายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ได้ท้าสัญญาซื อขายน ้าตาลทราย
ล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ มีรายละเอียดดังนี  
 สกุลเงิน (หน่วย  :ล้าน) 
มูลค่าตามสัญญา USD 49.70 
มูลค่ายุติธรรม  USD 45.26 

 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื อขายน ้าตาลทรายล่วงหน้าก้าหนดขึ นโดยใช้ราคาตาม Sugar No.11–
NYBOT และ White Sugar - Euronext.liffe 
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37. ข้อมูลเปรียบเทียบงบดุล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2552 และ 2551 
 

เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการเปรียบเทียบข้อมูลส าหรับการประกอบธุรกิจที่มีขึ นลงตาม
ฤดูกาลอย่างเห็นได้ชัด บริษัทฯ จึงแสดงข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และ 2551 
ดังต่อไปนี  

     (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 

สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 730,059 345,536 365,078 8,840 
 เงินลงทุนระยะสั น-สุทธ ิ 1,371 1,713 - - 
 ลูกหนี การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธ ิ 553,199 611,931 113,812 156,561 
 ลูกหนี การค้า-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2,247 4,125 13,150 114,818 
 ลูกหนี ชาวไร่-สุทธิ 15,588 35,472 - - 
 ลูกหนี เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยที่ถึงก้าหนดรับช้าระภายในหนึ่งปี 14,143 18,718 3,960 - 
 เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงก้าหนดรับช้าระภายในหนึ่งปี 32,679 - - - 
 เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 246,891 252,808 397,000 2,600 
 เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่ชาวไร่ 278,074 267,740 110,502 62,129 
 สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ 3,468,981 3,179,163 1,281,519 1,596,868 
 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 33,711 47,815 - - 
 อะไหล่เครื่องจักรเพื่อการซ่อมแซม 223,583 291,724 98,835 101,760 
 ลูกหนี อื่น-ค่าอ้อย-สุทธ ิ 3,347 394,701 1,436 227,783 
 ลูกหนี ค่าหุ้น-ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - 160,356 - - 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 171,084 152,380 53,675 49,083 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,774,957 5,764,182 2,438,967 2,320,442 

 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
สอบทำนแล้ว 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 

สินทรัพย์     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม-สุทธิ 50,723 58,490 4,149,091 3,762,612 
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ 23,677 95,034 10,848 58,584 
 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี-สุทธิ 605,347 306,093 40,123 17,401 
 ลูกหนี เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย-สุทธิ 70,408 91,902 6,932 - 
 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 130,715 - - - 
 ลูกหนี อื่น-ค่าตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย 244,953 244,953 132,770 132,770 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 13,547,641 10,580,347 2,909,200 2,956,945 
 ที่ดินท่ีไม่ได้ใช้ด้าเนินงาน-สุทธิ 323,658 277,429 98,282 98,282 
 เงินฝากประจ้าที่ติดภาระค ้าประกัน 5,577 5,777 5,577 5,577 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 39,691 15,898 148 151 
           รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,042,390 11,675,923 7,352,971 7,032,322 
                     รวมสินทรัพย ์ 20,817,347 17,440,105 9,791,938 9,352,764 

หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี สินหมุนเวียน     

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 1,212,207 1,464,479 145,000 360,975 
 เงินกู้ยืมระยะสั นอื่น-สุทธิ 348,743 1,741,271 348,743 1,741,271 
 เจ้าหนี การค้าและต๋ัวเงินจ่าย-ค่าอ้อย 235,682 204,637 100,707 78,700 
 เจ้าหนี การค้าและต๋ัวเงินจ่าย 124,487 107,146 15,046 25,380 
 เจ้าหนี การค้าและต๋ัวเงินจ่ายบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - 31,209 141,406 
 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 237,000 243,124 168,000 32,000 
 เงินกู้ยืมระยะสั นจากบริษัทย่อย - - 8,000 - 
 เงินกู้ยืมระยะสั นจากบุคคลภายนอก 38,000 - - - 
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 128,637 96,576 2,800 11,600 
 เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 79,456 165,854 30,784 30,207 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตค้างจ่าย 663,604 300,860 244,283 181,054 
 ค่าธรรมเนียมน้าส่งกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายค้างจ่าย 51,220 193,858 23,106 79,233 
 ค่ารักษาเสถียรภาพค้างจ่าย 84,588 22,822 44,367 11,337 
 ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย 89,984  58,088 62,027 41,809 
 เจ้าหนี ค่าสินทรัพย์ 492,848 198,331 3,475 38,637 
 เจ้าหนี อื่น 189,896 209,490 70,547 192,753 
 หนี สินหมุนเวียนอื่น 107,817 88,469 15,792 13,229 
           รวมหนี สินหมุนเวียน 4,084,169 5,095,005 1,313,886 2,979,591 

หนี สินไม่หมุนเวียน     
 หุ้นกู-้สุทธิ 3,274,172 1,495,977 3,274,172 1,495,977 
 เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 2,508,127 505,437 332,000 - 
 หนี สินไม่หมุนเวียนอื่น 16,376 25,971 10,136 11,301 
           รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 5,798,675 2,027,385 3,616,308 1,507,278 
                     รวมหนี สิน 9,882,844 7,122,390 4,930,194 4,486,869 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
สอบทำนแล้ว 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
 ทุนเรือนหุ้น     
    ทุนจดทะเบียน     
       หุ้นสามัญ 1,705,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท - 1,705,000 - 1,705,000 
       หุ้นสามัญ 1,550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,550,000 - 1,550,000 - 
    ทุนที่ออกและช้าระแล้ว     
       หุ้นสามัญ 1,550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,554,617 1,554,617 1,554,617 1,554,617 
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม-บริษัทใหญ่ 1,219,760 1,335,007 1,219,760 1,335,007 
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม-บริษัทย่อย 168,615 137,097 - - 
 ส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการ     
    ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 1,695,386 1,911,857 - - 
 ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 39,138 36,068 - - 
 ก้าไรที่ยังไม่เกิดขึ นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย 2,102 2,132 2,798 2,837 
 ผลสะสมจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 9,732 (5,507) - - 
 ก้าไรสะสม     
    จัดสรรแล้ว     
       ส้ารองตามกฎหมาย 162,620 144,120 162,620 144,120 
    ยังไม่ได้จัดสรร 2,403,765 1,732,928 371,949 279,314 
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8,805,735 8,398,319 4,861,744 4,865,895 
 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,128,768 1,919,396 - - 
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,934,503 10,317,715 4,861,744 4,865,895 
 รวมหนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,817,347 17,440,105 9,791,938 9,352,764 

 
 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
สอบทำนแล้ว 

  
38. การอนุมัติงบการเงิน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติให้ออกงบการเงินแล้ว เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2552 
 
 
 


