
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน)  

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวมของบริษัท น้้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และงบดุลเฉพาะกิจการของบริษัท น้้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25 54 
งบก้าไรขาดทุนรวมและงบก้าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส้าหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
2554 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส้าหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม  2554 
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลใน งบการเงินเหล่านี้ 
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้า
ไม่ได้สอบทาน งบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยสามแห่งในต่างประเทศและหกแห่งในประเทศ  ซึ่งได้
รวมอยู่ในงบการเงินรวมระหว่างกาลส้าหรับไตรมาส และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม  2554 นี ้ 
งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวแสดงยอดสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 จ้านวน 6,670.72 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ  24.88 ของสินทรัพย์รวม  ยอดรายได้ รวมส้าหรับ ไตรมาสและ งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่   
31 กรกฎาคม 2554 จ้านวน 517.17 ล้านบาท และ  2,358.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  8.96 และร้อยละ18.86 
ของรายได้รวม ตามล้าดับ และมขีาดทุนสุทธิรวมส้าหรับไตรมาสและก้าไรสุทธิรวมส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 จ้านวน 87.37 ล้านบาท และ 28.11 ล้านบาท ตามล้าดับ งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว
ได้สอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่น  โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานของผู้สอบบัญชี อ่ืน และการเสนอรายงาน
ของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจ้านวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม
ได้ถือตามรายงานของผู้สอบบัญชีอ่ืนนั้น นอกจากนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ส้าหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 (ก่อนการปรับปรุงย้อนหลัง) ที่แสดงเปรียบเทียบ
ได้สอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่นตามรายงานการสอบทานลงวันที ่10 กันยายน 2553 ซึ่งได้รายงานว่าไม่พบ
สิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระส้าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งก้าหนดให้
ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญหรือไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขตจ้ากัด โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความเชื่อมั่นน้อย กว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ที่สอบทานได้  

 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่กล่าวในวรรคแรก
ไม่ถูกต้องตามที่ควรใน สาระส้าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของข้าพเจ้าและ
รายงานของผู้สอบบัญชีอ่ืน 

 

งบการเงินรวมของ บริษัท น้้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท น้้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) ส้าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ได้ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานการสอบบัญชีลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 
โดยมีวรรคเน้น ข้อมูลและเหตุการณ์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้านวณมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ประเภทกากน้้าตาล งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบ
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชอ่ืีนและ เสนอรายงานไว้ดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้
วิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีอ่ืนนั้น 

 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 4 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบาย
การวัดมูลค่าต้นทุนสินค้าประเภทกากน้้าตาลในไตรมาสที่สี่ของงวดบัญชีปี 2553 โดยที่งบการเงินรวม
ส้าหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ที่สอบทานและรายงานไว้แต่เดิม
โดยผู้สอบ บัญชีอ่ืนยังมิได้ใช้นโยบายบัญชีดังกล่าว ดังนั้นงบก้าไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม และงบก้าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส้าหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ที่แสดง
เปรียบเทียบจึงได้มีการปรับย้อนหลังเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีใหม่ดังกล่าว ข้าพเจ้าได้สอบทาน
รายการปรับปรุงดังกล่าว ซึ่งได้น้าไปปรับปรุงงบก้าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสดดังกล่าวโดยถูกต้องตามควรแล้ว 

 
 
 

 วิมลพร  บุณยัษเฐียร  
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 
วันที ่9 กันยายน 2554 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ้ากัด 



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 กรกฎาคม 31 ตลุาคม 31 กรกฎาคม 31 ตลุาคม

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.2 222,732       203,224      31,275         13,514        

เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 21                5,729          - 5,708          

ลกูหนี้การคา้ - สุทธิ 6.1, 7 645,427       548,766      148,135       144,159      

ลกูหนี้ชาวไร่ - สุทธิ 8 173,305       170,075      133,798       134,571      

ลกูหนี้เงินยืมส่งเสริมปลกูอ้อยที่ถงึก าหนด

รับช าระภายในหนึ่งปี 13 17,935         45,647        10,217         7,217          

น้ าตาลทรายที่ถงึก าหนดรับช าระภายในหนึ่งปี 14 88,871         50,246        60,952         21,973        

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกก่จิการที่เกีย่วขอ้งกนั 6.1 - - 360,000       1,375,000   

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกช่าวไร่ 9 527,018       454,336      87,466         134,331      

สินคา้คงเหลอื - สุทธิ 10 4,813,497    1,595,761   2,050,213    480,260      

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 62,584         57,451        - -

อะไหลเ่คร่ืองจักรเพ่ือการซ่อมแซม 313,705       247,084      49,490         88,306        

เงินปันผลจากบริษัทย่อยคา้งรับ 6.1 - - - 108,257      

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 6.1 158,626       160,900      54,614         73,102        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,023,721    3,539,219   2,986,160    2,586,398   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"

2553 2554

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 31 ตลุาคม 2553

หน่วย :  พันบาท

ลกูหนี้อ่ืน - คา่ตอบแทนการผลติและจ าหน่าย

งบการเงินรวม

สินทรัพย์

2553



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 กรกฎาคม 31 ตลุาคม 31 กรกฎาคม 31 ตลุาคม

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 63,284         55,150        73,800         73,800        

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 11 - - 5,181,411    5,028,424   

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 16,944         24,491        6,598           9,880          

ต้นทุนการเพาะปลกูอ้อยรอตัดบัญช ี - สุทธิ 12 647,804       831,654      31,553         73,369        

ลกูหนี้เงินยืมส่งเสริมปลกูอ้อย - สุทธิ 13 371,666       196,003      23,434         14,434        

ลกูหนี้อ่ืน - คา่ตอบแทนการผลติและจ าหน่าย

น้ าตาลทราย - สุทธิ 14 - 88,854        - 60,905        

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 18,233,014  18,009,793 2,474,645    2,753,048   

สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใชด้ าเนินงาน - สุทธิ 16 421,801       361,922      180,880       125,867      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 38,183         45,642        1,821           148             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,792,696  19,613,509 7,974,142    8,139,875   
รวมสินทรัพย์ 26,816,417  23,152,728 10,960,302  10,726,273 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"

สินทรัพย์ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 31 ตลุาคม 2553

หน่วย : พันบาท

งบดุล (ต่อ)
บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 กรกฎาคม 31 ตลุาคม 31 กรกฎาคม 31 ตลุาคม

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,077,571   1,902,246   564,478       -

เจ้าหนี้การคา้ 6.1, 17 153,020      403,692      68,881         138,368      

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 19 1,779,242   999,933      1,779,242    999,933      

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 20 752,030      552,855      164,000       168,000      

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 6.1 - - 376,500       450,000      

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - 5,000          - -

ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 272,090      47,062        119,015       -

เงินรับลว่งหน้าคา่สินคา้ 142,043      98,622        68,794         87,632        

ประมาณการคา่ใชจ่้ายในการผลติคา้งจ่าย 18 1,155,660   - 516,652       -

คา่ธรรมเนียมน าส่งส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายคา้งจ่าย 71,705        35,750        33,078         11,514        

คา่รักษาเสถยีรภาพคา้งจ่ายส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย 54,926        50,246        26,582         21,973        

คา่ใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย 6.1 119,164      132,028      70,703         82,893        

เจ้าหนี้คา่ซื้อสินทรัพย์ 6.1 143,929      606,495      21,466         28,494        

เจ้าหนี้อ่ืน 6.1 214,287      114,383      81,184         41,006        

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 296,405      139,667      27,140         20,235        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,232,072   5,087,979   3,917,715    2,050,048   

หน้ีสินไมห่มนุเวียน

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ 19 1,998,149   3,775,647   1,998,149    3,775,647   

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิ 20 4,466,606   4,341,985   - 164,000      

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6.1 13,167        12,998        10,357         10,079        

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6,477,922   8,130,630   2,008,506    3,949,726   

รวมหนี้สิน 15,709,994 13,218,609 5,926,221    5,999,774   

บริษัท น้้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 31 ตลุาคม 2553

หน่วย : พันบาท

2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

2553 2554

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ" "ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"

2554



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 กรกฎาคม 31 ตลุาคม 31 กรกฎาคม 31 ตลุาคม

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 21

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

ทุนที่ออกและช าระแลว้

หุน้สามัญ  1,550,387,225 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ 1,550,387   1,550,387    

หุน้สามัญ  1,550,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ 1,550,000   1,550,000   

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 1,558,102   1,554,617   1,558,102    1,554,617   

ผลก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกดิขึน้จริง

ส่วนเกนิจากการตีราคาสินทรัพย์ 2,770,327   3,024,329   1,011,266    1,115,913   

ส่วนต่ าจากการปรับโครงสร้างภายในกจิการ

ภายใต้การควบคมุเดียวกนั (264,043) (264,043) - -

ส่วนต่ าจากการเปลีย่นสัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทย่อย (25,205) (25,205) - -

การเปลีย่นแปลงในมูลคา่ยุติธรรมของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (544) 1,844          - 2,271          

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (89,817) (82,039) - -

ก าไรสะสม

จัดสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 167,420      167,420      167,420       167,420      

ยังไม่ได้จัดสรร 3,668,004   2,284,105   746,906       336,278      

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้บริษัทใหญ่ 9,334,631   8,211,028   5,034,081    4,726,499   

1,771,792   1,723,091   - -

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 11,106,423 9,934,119   5,034,081    4,726,499   
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 26,816,417 23,152,728 10,960,302  10,726,273 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

2554

บริษัท น้้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"

งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 31 ตลุาคม 2553

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2553

ส่วนของผู้ถอืหุน้ส่วนน้อย

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  (ต่อ)

งบการเงินรวม

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม
2554 2553 2554 2553

"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
รายได้

รายได้จากการขาย 5,705,111    3,256,844    2,123,115    1,670,640        
รายได้จากการใหบ้ริการ 63,784         31,945         - -

รวมรายได้ 5,768,895    3,288,789    2,123,115    1,670,640        

ต้นทุน
ต้นทุนขาย (4,053,270) (2,566,961) (1,519,950) (1,436,341)
ต้นทุนการใหบ้ริการ (28,397) (17,538) - -

รวมต้นทุน (4,081,667) (2,584,499) (1,519,950) (1,436,341)
ก าไรขัน้ต้น 1,687,228    704,290       603,165       234,299           

73,925         48,444         41,912         33,368             
ก าไรกอ่นคา่ใชจ่้าย 1,761,153    752,734       645,077       267,667           
คา่ใชจ่้ายในการขาย (100,784) (76,664) (48,001) (24,337)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (139,271) (119,496) (32,842) (37,520)
คา่ตอบแทนผู้บริหาร 23 (37,380) (26,836) (7,584) (5,701)
คา่ธรรมเนียมน าส่งส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย (195,626) (218,769) (94,463) (98,707)
คา่ปรับจากสัญญาซื้อขายน้ าตาลลว่งหน้า - (111,363) - (18,635)

ขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ - - (9,216) -
รวมคา่ใชจ่้าย (473,061) (553,128) (192,106) (184,900)
ก าไรกอ่นต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,288,092 199,606       452,971       82,767             
ต้นทุนทางการเงิน (128,194)     (102,884)     (55,912)       (63,679)            
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้) 2,379           5,992           - -
ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 1,162,277    102,714       397,059       19,088             

(320,407)     (26,251)       (119,833)     -
ก าไรสุทธิ  841,870       76,463         277,226       19,088             

การแบ่งปันก าไร (ขาดทนุ)
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุน้บริษัทใหญ่ 788,620       93,150         277,226       19,088             
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุน้ส่วนน้อย 53,250         (16,687)       - -

841,870       76,463         277,226       19,088             

ก าไรตอ่หุ้นของส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน 26 บาท 0.509 0.060           0.179 0.012
ก าไรต่อหุน้ปรับลด 26 บาท 0.494 0.060           0.174 0.012
จ านวนหุน้สามัญถวัเฉลีย่ถว่งน้ าหนัก 26 พันหุ้น 1,550,353    1,550,000    1,550,353    1,550,000        
จ านวนหุน้สามัญเทียบเท่าปรับลด 26 พันหุ้น 1,595,827    1,550,000    1,595,827    1,550,000        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

ภาษีเงินได้

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"

รายได้อ่ืน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับไตรมาสสิ นสดุวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และ 2553



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม
2554 2553 2554 2553

"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
รายได้

รายได้จากการขาย 6.2 12,392,992 9,661,821    5,083,189    4,762,087        
รายได้จากการใหบ้ริการ 6.2 117,520       100,445       - -

รวมรายได้ 12,510,512 9,762,266    5,083,189    4,762,087        

ต้นทุน
ต้นทุนขาย 6.2 (8,776,153) (7,220,975) (3,775,155) (3,907,088)
ต้นทุนการใหบ้ริการ 6.2 (57,795) (52,050) - -

รวมต้นทุน (8,833,948) (7,273,025) (3,775,155) (3,907,088)
ก าไรขัน้ต้น 3,676,564    2,489,241    1,308,034    854,999           

6.2 244,290       201,281       127,534       118,440           
ก าไรกอ่นคา่ใชจ่้าย 3,920,854    2,690,522    1,435,568    973,439           
คา่ใชจ่้ายในการขาย 6.2 (274,868) (231,320) (105,411) (93,789)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6.2 (461,156) (358,096) (100,604) (102,165)
คา่ตอบแทนผู้บริหาร 23 (112,874) (97,498) (26,140) (22,974)
คา่ธรรมเนียมน าส่งส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย (612,192) (645,611) (296,784) (270,879)
คา่ปรับจากสัญญาซื้อขายน้ าตาลลว่งหน้า - (111,363) - (18,635)
ขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (16,768) (881,960) (41,395) (391,123)
รวมคา่ใชจ่้าย (1,477,858) (2,325,848) (570,334) (899,565)
ก าไรกอ่นต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,442,996 364,674 865,234 73,874
ต้นทุนทางการเงิน 6.2 (345,949) (247,128) (160,994) (173,921)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้) 8,134           10,970         - -
ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได้ 2,105,181 128,516 704,240 (100,047)

(511,787) (91,253) (193,409) -
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ  1,593,394    37,263         510,831       (100,047)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทนุ)
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุน้บริษัทใหญ่ 1,484,102    107,483       510,831       (100,047)
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุน้ส่วนน้อย 109,292       (70,220) - -

1,593,394    37,263         510,831       (100,047)

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นของส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน 26 บาท 0.957           0.069           0.330           (0.065)              
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 26 บาท 0.945           0.069           0.325           (0.065)              
จ านวนหุน้สามัญถวัเฉลีย่ถว่งน้ าหนัก 26 พันหุ้น 1,550,179    1,550,000    1,550,179    1,550,000        
จ านวนหุน้สามัญเทียบเท่าปรับลด 26 พันหุ้น 1,570,489    1,550,000    1,570,489    1,550,000        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

ภาษีเงินได้

บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสดุวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และ 2553

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้อ่ืน 



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ ส่วนเกิน รวม รวม

มลูค่าหุ้น ส่วนต ่าจากการ ส่วนของ ส่วนของ

สามญั เปลี ยนแปลง ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัทใหญ่

ในบริษัทย่อย

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2553 1,550,000 1,554,617 3,024,329 (264,043) (25,205) 1,844 (82,039) 167,420 2,284,105 8,211,028 1,723,091 9,934,119

เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้เปน็เจ้าของและการจัดสรรสว่นทนุ

ให้ผู้เปน็เจ้าของ 21 387 3,485 - - - - - - - 3,872 - 3,872

   - เพ่ิมทนุหุน้สามัญ

ให้ผู้เปน็เจ้าของ 387 3,485 - - - - - - - 3,872 - 3,872

สว่นเกินจากการตีราคาสนิทรัพย์

   - ค่าเสือ่มราคาสว่นเกินจากการตีราคาสนิทรัพย์ - - (245,705) - - - - - - (245,705) (33,981) (279,686)

   - สว่นทีโ่อนไปก าไรหรือขาดทนุเนือ่งจากการขาย - - (8,297) - - - - - 8,297 - - -

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผ่ือขาย - - - - - (2,388) - - - (2,388) (378) (2,766)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - - -         (7,778) - - (7,778) (2,098) (9,876)

รวมรายได้ (ค่าใชจ่้าย) ทีรั่บรู้ในสว่นของผู้ถือหุน้ - - (254,002) - - (2,388) (7,778) - 8,297 (255,871) (36,457) (292,328)

ก าไรสทุธิ - - - - - -         - - 1,484,102 1,484,102 109,292 1,593,394

รวมรายได้ (ค่าใชจ่้าย) ทัง้สิน้ทีรั่บรู้ส าหรับงวด - - (254,002) - - (2,388) (7,778) - 1,492,399 1,228,231 72,835 1,301,066

จ่ายเงินปนัผล 22 - - - - - - - - (108,500) (108,500) (24,134) (132,634)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที  31 กรกฎาคม 2554 1,550,387 1,558,102 2,770,327 (264,043) (25,205) (544) (89,817) 167,420 3,668,004 9,334,631 1,771,792 11,106,423

รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้เปน็เจ้าของและการจัดสรรสว่นทนุ

รายการกับผู้เปน็เจ้าของทีบ่นัทกึโดยตรงเข้าสว่นของเจ้าของ

บริษัท น ่าตาลขอนแก่น จ่ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี ยนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้นรวม

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"

ส่าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสดุวันที  31 กรกฎาคม 2554 และ 2553

ทนุที ออก

และช่าระแล้ว

ผลต่างจาก

ยังไมไ่ด้

ผลก่าไร (ขาดทนุ) ที ยังไมเ่กิดขึ นจริง

การแปลงค่า

งบการเงิน

สินทรัพย์

ในมลูค่ายุติธรรม

ส่วนของ

จากการตีราคา จัดสรรทนุส่ารอง

จัดสรรแล้ว

ก่าไรสะสม

ของหลักทรัพย์

ส่วนต ่าจากการปรับ

โครงสร้างภายใน ส่วนน้อย

การเปลี ยนแปลง

ตามกฎหมาย

เผื อขายการควบคุมเดียวกัน

ส่วนเกิน

กิจการภายใต้

ผู้ถือหุ้น



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ ส่วนเกิน รวม รวม

มลูค่าหุ้น ส่วนต ่าจากการ ส่วนของ ส่วนของ

สามญั เปลี ยนแปลง ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัทใหญ่

ในบริษัทย่อย

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2552 1,550,000 1,554,617 3,241,936 (264,043)  69,285 2,348 13,469 162,620 2,362,705 8,692,937 2,106,605 10,799,542

สว่นเกินจากการตีราคาสนิทรัพย์

   - ค่าเสือ่มราคาสว่นเกินจากการตีราคาสนิทรัพย์ - - (200,443)  - - - - - - (200,443)    (22,101)     (222,544)      

   - สว่นเกินจากการตีราคาสนิทรัพย์เพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ - - (1,824)      - - - - - - (1,824)        (3)              (1,827)          

- - - - (94,490)               - - - - (94,490)      38,539      (55,951)        

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผ่ือขาย - - - - - 222 - - - 222            (112)          110              

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - - - (48,632)   - - -48,632 (17,526)     -66,158

รวมรายได้ (ค่าใชจ่้าย) ทีรั่บรู้ในสว่นของผู้ถือหุน้ - - (202,267)  - (94,490)               222        (48,632)   - - (345,167)    (1,203) (346,370)      

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ - - - - - - - - 107,483 107,483 (70,220)     37,263         

รวมรายได้ (ค่าใชจ่้าย) ทัง้สิน้ทีรั่บรู้ส าหรับงวด - - (202,267) - (94,490) 222 (48,632) - 107,483 (237,684) (71,423) (309,107)

ลดลงในสว่นของผู้ถือหุน้สว่นน้อย - - - - - - - - - - (266,821) (266,821)

จ่ายเงินปนัผล 22 - - - - - - - - (232,499)  (232,499)    - (232,499)      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที  31 กรกฎาคม 2553 1,550,000 1,554,617 3,039,669 (264,043)  (25,205)               2,570 (35,163)   162,620 2,237,689 8,222,754 1,768,361 9,991,115

สว่นต่ าจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการถือหุน้ในบริษัทย่อย

ก่าไรสะสม

บริษัท น ่าตาลขอนแก่น จ่ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผลต่างจาก

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

งบแสดงการเปลี ยนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้นรวม (ต่อ)

ส่าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสดุวันที  31 กรกฎาคม 2554 และ 2553

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"

ทนุที ออก

และช่าระแล้ว การแปลงค่า

โครงสร้างภายใน

การควบคุมเดียวกัน เผื อขาย

สินทรัพย์

ยังไมไ่ด้ ผู้ถือหุ้น

งบการเงิน ทนุส่ารอง จัดสรร

ส่วนเกิน ส่วนต ่าจากการปรับ การเปลี ยนแปลง

ส่วนน้อย

ผลก่าไร (ขาดทนุ) ที ยังไมเ่กิดขึ นจริง

กิจการภายใต้ ของหลักทรัพย์ ตามกฎหมาย

ในมลูค่ายุติธรรมจากการตีราคา

จัดสรรแล้ว

ส่วนของ



หมายเหตุ ส่วนเกิน รวม

มลูค่าหุ้น ส่วนของ

 สามญั ผู้ถือหุ้น

ตามกฎหมาย

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2553 1,550,000 1,554,617 1,115,913 2,271 167,420 336,278 4,726,499

รายการกับผู้เปน็เจ้าของทีบ่นัทกึโดยตรงเข้าสว่นของเจ้าของ

   เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้เปน็เจ้าของและการจัดสรรสว่นทนุให้ผู้เปน็เจ้าของ

   - เพ่ิมทนุหุน้สามัญ 21 387 3,485 - - - - 3,872

   รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้เปน็เจ้าของและการจัดสรรสว่นทนุให้ผู้เปน็เจ้าของ 387 3,485 - - - - 3,872

สว่นเกินจากการตีราคาสนิทรัพย์

   - ค่าเสือ่มราคาสว่นเกินจากการตีราคาสนิทรัพย์ - - (96,350) - - - (96,350)

   - สว่นทีโ่อนไปก าไรหรือขาดทนุเนือ่งจากการขาย - - (8,297) - - 8,297 -

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผ่ือขาย - - - (2,271) - - (2,271)

รวมรายได้ (ค่าใชจ่้าย) ทีรั่บรู้ในสว่นของผู้ถือหุน้ - - (104,647) (2,271) - 8,297 (98,621)

ก าไรสทุธิ - - - - - 510,831 510,831

รวมรายได้ (ค่าใชจ่้าย) ทัง้สิน้ทีรั่บรู้ส าหรับงวด - - (104,647) (2,271) - 519,128 412,210

จ่ายเงินปนัผล 22 - - - - - (108,500)     (108,500)       
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2554 1,550,387 1,558,102 1,011,266 - 167,420 746,906 5,034,081

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้นเฉพาะกิจการ

หลักทรัพย์เผ่ือขาย

ยังไมไ่ด้จัดสรร

ก้าไรสะสม

หน่วย : พันบาท

ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสดุวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และ 2553
"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"

จัดสรรแล้ว

ทนุส้ารอง

ทนุทีอ่อก

และช้าระแล้ว ส่วนเกินจากการ

ตีราคาสินทรัพย์

การเปล่ียนแปลง

ในมลูค่ายุติธรรมของ

ผลก้าไร (ขาดทนุ) ทีย่ังไมเ่กิดขึ นจริง



หมายเหตุ ส่วนเกิน รวม

มลูค่าหุ้น ส่วนของ

สามญั ผู้ถือหุ้น

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2552 1,550,000 1,554,617 1,192,501 2,746 162,620 477,737 4,940,221

สว่นเกินจากการตีราคาสนิทรัพย์

   - ค่าเสือ่มราคาสว่นเกินจากการตีราคาสนิทรัพย์ - - (71,873)        - - - (71,873)         

   - สว่นเกินจากการตีราคาสนิทรัพย์เพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ - - (1,635)          - - - (1,635)           

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผ่ือขาย - - - 372 - - 372

รวมรายได้ (ค่าใชจ่้าย) ทีรั่บรู้ในสว่นของผู้ถือหุน้ - - (73,508)        372 - - (73,136)         

ขาดทนุสทุธิ - - - - - (100,047)     (100,047)       

รวมรายได้ (ค่าใชจ่้าย) ทัง้สิน้ทีรั่บรู้ส าหรับงวด - - (73,508)        372 - (100,047)     (173,183)       

จ่ายเงินปนัผล 22 - - - - - (232,499)     (232,499)       
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2553 1,550,000 1,554,617 1,118,993 3,118 162,620 145,191 4,534,539

หลักทรัพย์เผ่ือขาย

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

และช้าระแล้ว ส่วนเกินจากการ การเปล่ียนแปลง จัดสรรแล้ว ยังไมไ่ด้จัดสรร

ตีราคาสินทรัพย์ ในมลูค่ายุติธรรมของ ทนุส้ารอง

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้นเฉพาะกิจการ (ต่อ)
ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสดุวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และ 2553

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"
หน่วย : พันบาท

ทนุทีอ่อก ผลก้าไร (ขาดทนุ) ทีย่ังไมเ่กิดขึ นจริง ก้าไรสะสม



2554 2553 2554 2553

"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

2,105,181     128,516         704,240        (100,047)       

รายได้เงินปันผล (163)              (233)              (7,708)           (207)              

  ปลกูอ้อย (โอนกลบั) (15,586)         (2,467)           - -

(8,134)           (10,970)         - -

297               69                  12                  36                  

77,598          143,382         (4,175)           (20,172)         

29,681          9,532             - 4,496            

- 5,630             - 5,630            

539,068        316,225         170,216        123,807        

(1,264)           (8,207)           (10,407)         (5,365)           

- - - 2,536            

(2,425)           (220)              (2,425)           -

588               (815)              242               3                    

344,138        244,464         159,183        171,257        

1,811            2,292             1,811            2,292            

3,070,790     827,198         1,010,989     184,266        

ลกูหนี้การคา้ (96,228)         35,231           (4,218)           (68,975)         

ลกูหนี้ชาวไร่ 11,313          (69,123)         773               (47,635)         

สินคา้คงเหลอื (3,247,417)    (1,003,354)    (1,569,953)    (378,495)       

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (5,133)           2,079             - -

อะไหลเ่คร่ืองจักรเพ่ือการซ่อมแซม (66,621)         (189,519)       38,816          5,270            

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 2,551            43,412           18,509          (18,147)         

ต้นทุนการเพาะปลกูอ้อยรอตัดบัญชี 178,162        (178,498)       47,241          15,268          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,851            5,276             (1,673)           -

บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสดุวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และ 2553

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)

ส่วนเกนิมูลคา่พันธบัตรตัดจ าหน่าย

ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระผูกพัน

ก าไรจากการขายและตัดจ าหน่ายสินทรัพย์

ปรับปรุงด้วย :

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได้

ขาดทุนจากการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลอื 

คา่เสื่อมราคา

ต้นทุนทางการเงิน

หนี้สงสัยจะสูญ - ลกูหนี้การคา้ ลกูหนี้ชาวไร่และลกูหนี้เงินยืมส่งเสริม

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว

(ก าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกดิขึน้

ดอกเบี้ยจ่าย

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

ขาดทุนจากอ้อยเสียหายและปรับ (เพ่ิม) ลดมูลคา่ต้นทุนการเพาะปลกูอ้อย

ขาดทุนจากการด้อยคา่เงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลบั)



2554 2553 2554 2553
"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  (ต่อ)

(250,625)       (369,367)       (69,487)         176,920        

43,421          98,060           (18,838)         (31,022)         

1,155,660     421,429         516,652        143,484        

35,955          (15,193)         21,564          (3,096)           

54,909          36,433           26,535          15,794          

25,005          (40,369)         30,327          22,204          

99,904          (55,747)         40,178          (26,670)         

- (6,206)           - (2,791)           

156,738        13,691           6,905            978               

169               (1,733)           278               399               

เงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน 1,173,404     (446,300)       94,598          (12,248)         

(454,950)       (301,684)       (202,222)       (197,113)       

(287,754)       (180,592)       (74,415)         (11,491)         

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 430,700        (928,576)       (182,039)       (220,852)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว - (59,021)         - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 5,708            225,220         5,708            -

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกก่จิการที่เกีย่วขอ้งกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง - 130,356         1,015,000     (160,500)       

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกช่าวไร่ (เพ่ิมขึน้) ลดลง (72,682)         (96,636)         46,865          4,505            

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - (152,987)       (790,743)       

เงินสดคนืทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 196               

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (263)              (6,296)           - (6,296)           

เงินสดรับจากการไถถ่อนและขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7,925            7,126             3,424            6,500            

เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืน 163               233                115,965        135,529        

ลกูหนี้เงินยืมส่งเสริมปลกูอ้อยเพ่ิมขึน้ (147,951)       (118,127)       (12,000)         (9,821)           

เงินสดรับช าระจากเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแกบุ่คคลที่เกีย่วขอ้งกนั - 160,484         - -

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (953,454)       (2,335,363)    (98,239)         (65,225)         

เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 34,385          11,194           139,295        5,667            

เงินสดจ่ายคา่ซื้อที่ดินที่ยังไม่ได้ใชด้ าเนินงาน (55,013)         (25,086)         (55,013)         -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใชด้ าเนินงาน - 3,501             - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (1,181,182)    (2,102,415)    1,008,018     (880,188)       

หน่วย : พันบาท

เจ้าหนี้การคา้

เงินรับลว่งหน้าคา่สินคา้

งบการเงินรวม

บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสดุวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และ 2553

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"

คา่ธรรมเนียมน าส่งส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายคา้งจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

ประมาณการคา่ใชจ่้ายในการผลติคา้งจ่าย

จ่ายภาษีเงินได้

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน

หนี้สินจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์

จ่ายดอกเบี้ย

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

คา่ใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย

เจ้าหนี้อ่ืน

คา่รักษาเสถยีรภาพคา้งจ่ายส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย



2554 2553 2554 2553

"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึน้ 2,175,848     1,612,648      365,000        694               

ต๋ัวแลกเงินเพ่ิมขึน้ - 400,000         200,000        400,000        

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัลดลง - - (73,500)         (297,000)       

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนลดลง (5,000)           (63,000)         - -

เงินสดจ่ายเจ้าหนี้คา่ซื้อสินทรัพย์ (604,956)       (708,601)       (27,090)         (14,560)         

เงินสดรับจาก (จ่ายคนื) หุน้กู้ (1,000,000)    1,497,566      (1,000,000)    1,497,566     

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 957,000        1,537,638      - -

เงินสดจ่ายคนืเงินกูยื้มระยะยาว (624,516)       (358,000)       (168,000)       (168,000)       

เงินสดรับ (จ่าย) จากการเพ่ิมทุน 3,872            - 3,872            (232,499)       

เงินสดจ่ายปันผลแกผู้่ถอืหุน้ของบริษัทใหญ่ (108,500)       (232,499)       (108,500)       -

เงินสดจ่ายแกผู้่ถอืหุน้ส่วนน้อย (24,134)         (267,428)       - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 769,614        3,418,324      (808,218)       1,186,201     

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงคา่เงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 376               (14,828)         - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สุทธิ 19,508          372,505         17,761          85,161          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 203,224        267,015         13,514          29,791          
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันปลายงวด 222,732        639,520         31,275          114,952        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสดุวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และ 2553

"ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ"
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม



บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส้าหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และ 2553  
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 
1. ข้อมูลทั่วไปและการด้าเนินงานของบริษัท 

บริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามทะเบียนเลขที่ 1163/2519 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  2519 และจดทะเบียนเป็น
บริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 ทะเบียนบมจ. เลขที่ 0107547000214 สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โรงงานตั้งอยู่
เลขที่ 43 หมู่ 10 ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและ
จําหน่ายน้ําตาลทราย และกากน้ําตาล และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุข้อ 2.4 

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ได้แก่ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย
ถือหุ้นร้อยละ 32.26 

 
2. เกณฑ์การเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง  
งบการเงินระหว่างกาล  โดยบริษัทเลือกที่จะเสนองบการเงินแบบย่อ  ดังนั้นข้อมูลบางประการ   
ซึ่งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจําปีที่ได้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  มิได้
นํามาแสดงไว้ ณ ที่นี้ เนื่องจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงิน
ระหว่างกาล ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว 

 

รายการย่อในงบการเงินได้จัดทําขึ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 
เร่ือง กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 นอกจากนี้งบการเงินระหว่างกาลรวมและ
งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการได้จัดทําขึ้นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เร่ือง การจัดทําและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 
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2.2 ผลการดําเนินงาน ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสําหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ไม่เป็นข้อบ่งชีแ้ละไม่ใชก่ารคาดการณถ์ึงผลการดําเนินงานของทั้งป ี
 

2.3 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 ซึ่งนํามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจาก
งบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว 

 

2.4 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และได้จัดทําขึ้น
โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 โดยมีโครงสร้าง 
ของกลุ่มบริษัท ดังนี ้

 

ช่ือบริษัท อัตราของการถือหุ้น จัดตั งขึ น ประเภทกิจการ 
 ณ วันท่ี  

31 กรกฎาคม 
ณ วันท่ี  

31 ตุลาคม 
ในประเทศ  

 2554 
ร้อยละ 

2553 
ร้อยละ 

  

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม     
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จํากัด (มหาชน)* 23.82 23.82 ไทย ให้บริการขนถ่ายและขนส่งสินค้าเกษตรกรรมบางประเภท    

ใหเ้ช่าคลังสินค้า ค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน และทําการก่อสร้าง    
สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นบนที่ดินเพื่อจําหน่ายและให้เช่า 

บริษัท โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด 95.78 95.78 ไทย ผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายและกากน้ําตาล 
บริษัท นํ้าตาลท่ามะกา จํากัด 90.21 90.21 ไทย ผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายและกากน้ําตาล 
บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 98.61 98.61 ไทย ผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายและกากน้ําตาล 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด 80.31 80.31 ไทย จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตรทํากิจการ  

รีสอร์ทเพื่อการพักผ่อน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา 
บริษัท เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จํากัด 79.55 79.55 ไทย ส่งออกนํ้าตาลทราย โดยเป็นตัวแทนในการส่งออก 
บริษัท เคเอสแอล เคมี จํากัด 100.00 100.00 ไทย นําเข้าและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ 
บริษัท โรงไฟฟ้านํ้าตาลขอนแก่น จํากัด 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจําหน่ายแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลติ

การเกษตรและปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ 
บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จํากัด 
 

100.00 100.00 ไทย ซื้อมาขายไปนํ้าตาลทรายในประเทศ และดําเนินกิจการ
ทางการเกษตร 

บริษัท นํ้าตาลสะหวันนะเขด จํากัด 98.49 98.49 ลาว ดําเนินกิจการทางการเกษตร ผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย
และกากน้ําตาล 

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 70.00 70.00 กัมพูชา ผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย และกากน้ําตาล 
Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซื้อมาขายไปและบริการให้คําปรึกษา 
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ช่ือบริษัท อัตราของการถือหุ้น 

ทางอ้อม 
อัตราของการถือหุ้น 
ทางตรงและทางอ้อม 

จัดตั งขึ น 
ในประเทศ 

ประเภทกิจการ 

 ณ วันท่ี  
31 กรกฎาคม 

ณ วันท่ี  
31 ตุลาคม 

ณ วันท่ี  
31 กรกฎาคม 

ณ วันท่ี  
31 ตุลาคม 

  

 2554 
ร้อยละ 

2553 
ร้อยละ 

2554 
ร้อยละ 

2553 
ร้อยละ 

  

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่านบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด*  19.00 19.00 23.11 23.11 ไทย ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด* 
 

22.46 22.46 23.08 23.08 ไทย ธุรกิจซื้อ-ขาย ให้เช่า พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
และประกอบธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามันปาล์ม 

 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) * 
 

23.54 23.54 23.63 23.63 ไทย ธุรกิจผลิตและจําหน่ายแป้งข้าวสาลี และ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษัท ที เอส คลังสินค้า จํากัด*  15.28 15.28 19.30 19.30 ไทย ธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินค้า 
 บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด* 20.46 20.46 30.58 30.58 ไทย ธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระสอบพลาสติก 

เส้นใยพลาสติก และผลิตภัณฑ์จากเม็ด
พลาสติก รวมทั้งซื้อและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
จากเม็ดพลาสติก ให้บริการขนส่ง บริการ
รักษาความปลอดภัย 

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. 
Koh Kong Plantation Company Limited 70.00 70.00 70.00 70.00 กัมพูชา ดําเนินกิจการทางการเกษตร 

 

* บริษัทมีส่วนร่วมในอํานาจการควบคุม ดังน้ันจึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย ตามคํานิยามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี  
 

รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท (รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31  ตุลาคม) 
ยกเว้นบริษัทย่อย 6 แห่ง ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
 

- บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)  
- บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด 
- บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด  
- บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด  (มหาชน) 
- บริษัท ที เอส คลังสินค้า จํากัด  
- บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด 

 

งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือ
เหตุการณ์บัญชีที่คล้ายคลึงกัน 
 

ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัท และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว 
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2.5 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทาง การเงิน  

การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่
ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
2.5.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 
 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้ 
ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนการกู้ยืม 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
ฉบับที่ 27  (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
ฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง  
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า  
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรต่อหุ้น 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
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การตีความมาตรฐานการบัญช ี
ฉบับที่ 31 รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

 

2.5.2 มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 
 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ 
ฉบับที่ 20  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ  

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง 

กับกิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได ้- การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเส่ือมราคา 

ที่ตีราคาใหม่ 
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได ้- การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 

ของผู้ถือหุ้น 
  

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะนํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ
บริษัทย่อยมาเร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 
นอกจากนี้ผู้บริหารยังได้ประเมินผลกระทบและคาดว่าการนํามาตรฐานการบัญชี ดังกล่าว มาถือ
ปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดที่เร่ิม
ถือปฏิบัต ิยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง “ภาษีเงินได”้ ฉบับที่ 16 เร่ือง “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” 
ฉบับที่ 19 เร่ือง “ผลประโยชน์ ของพนักงาน” และฉบับที่ 20 เร่ือง “การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล” ซึ่งผู้บริหารของบริษัทและ
บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เร่ิมใช้มาตรฐานดังกล่าว 

 

2.6 ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้บริหารของบริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจ
ในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การแสดงจํานวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
ณ วันสิ้นงวด รวมทั้งการแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร
ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจาก
ประมาณการน้ัน 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีส้าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จัดทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณ เช่นเดียวกับที่ใช้
สําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 

 

4. การ เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 
ในไตรมาสที่สี่ของงวดบัญชีปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย  
ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการวัดมูลค่าต้นทุนสินค้าประเภทกากน้ําตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตนํ้าตาลทราย 
ซึ่งจากเดิมแสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับถัวเฉลี่ย เป็นการแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า โดยราคาทุนคํานวณจากต้นทุนการผลิตถัวเฉลี่ยในแต่ละปีการผลิตตามวิธีเข้าก่อน
ออกก่อน เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์หลัก เพื่อให้ข้อมูลในงบการเงินเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากขึ้น เนื่องจาก
ราคาขายกากน้ําตาลและความต้องการซื้อที่สูงขึ้นมากจากอดีต ทําให้การผลิตและจําหน่ายกากน้ําตาลมีนัยสําคัญ 
ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวทําให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปรับงบการเงินย้อนหลัง
โดยถือเสมือนว่าได้มีการนํานโยบายบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติโดยตลอด โดยมีผลกระทบดังนี้ 

 

งบดุล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 
หน่วย : ล้านบาท 

 ผลกระทบ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์    

สินค้าคงเหลือ ลดลง 265.94 107.96 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 0.09 - 

หนี้สิน    
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ลดลง 35.50 - 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง) 12.03 (0.08) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร  ลดลง 232.00 107.88 
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  ลดลง 10.38 - 

 

งบกําไรขาดทุน สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 
หน่วย : ล้านบาท 

 ผลกระทบ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ต้นทุนขาย เพิ่มขึ้น 184.33 63.44 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 0.86 - 
ภาษีเงินได้ ลดลง 35.59 - 
กําไรสุทธ ิ ลดลง  147.88 - 
กําไรต่อหุ้น (หน่วย : บาท) ลดลง 0.10 - 
ขาดทุนสุทธิ เพิ่มขึ้น - 63.44 
ขาดทุนต่อหุ้น (หน่วย : บาท) เพิ่มขึ้น - 0.04 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 

หน่วย : ล้านบาท 
 ผลกระทบ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
กําไรสะสม ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ลดลง 91.16 44.43 
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  ลดลง 3.34 - 

 
5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

5.1 รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และ 2553 มีดังนี ้

 หน่วย : พันบาท 
ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 
เงินฝากประจําครบกําหนดไม่เกิน 12 เดือน ติดภาระค้ําประกัน        
    (แสดงรายการอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน) มีการไถ่ถอน        
    ระหว่างงวด -  5,708  -  5,708 
จัดประเภทเงินให้กู้ระยะสั้นแก่ชาวไร่เป็นลูกหนี้ชาวไร่ -  74,414  -  74,414 
รายการ (ขาดทุน) กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย (2,766)  110  (2,271)  372 
หักกลบรายการลูกหนี้อื่น - ค่าตอบแทนการผลิตและจําหน่าย        

น้ําตาลทรายกับค่ารักษาเสถียรภาพค้างจ่ายสํานักงาน        
กองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย 50,229  55,902  21,926 2 25,291 

ค่าเสื่อมราคาผลต่างจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่ม 277,137  277,888  96,350 7 71,873 
ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงสุทธิ 3,519  1,827  8,297  1,635 
โอนค่าเสื่อมราคาเป็นต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 75,682  65,236  1,250  673 
ขายที่ดินที่ไม่ใช้ในการดําเนินงานยังไม่ได้รับชําระ -  2,700  -  - 
จัดประเภทที่ดินที่ไม่ใช้ในการดําเนินงานเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน -  16,812  -  - 
จัดประเภทสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 85  -  -  - 
ซื้อสินทรัพย์ถาวรซึ่งยังไม่ได้จ่ายชําระ 137,524  253,042  20,062  10,242 
ซื้อสินทรัพยท์ี่ไม่ได้ใช้ดําเนินงานซึ่งยังไม่ได้จ่ายชําระ 4,866  -  -  - 
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์ 72,420  30,998  -  - 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย -  (38,539)  -  - 
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -  32,570  -  - 
จัดประเภทเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน -  751  -  - 
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5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 
เงินสด 6,208  8,014  2,932  1,997 
เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ 154,287  368,972  12,764  99,866 
เงินฝากธนาคารแบบกระแสรายวัน 62,237  256,405  15,579  13,089 
เงินฝากประจําครบกําหนดไม่เกิน 3 เดือน -  6,129  -  - 

รวม 222,732  639,520  31,275  114,952 

 
6. รายการกับบุคคลและกิจกา รท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 
หรือมีกรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สําคัญระหว่างบริษัท และกับบริษัทย่อย 
กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 
 

6.1 ยอดคงเหลือที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่

31 กรกฎาคม 
 ณ วันที ่

31 ตุลาคม 
 ณ วันที ่
31 กรกฎาคม 

 ณ วันที ่
31 ตุลาคม 

 2554  2553  2554  2553 
ลูกหนี้การค้า        

บริษัทย่อย -  -  37.47  29.66 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 13.82  3.26  0.02  - 

รวม 13.82  3.26  37.49  29.66 
        
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษัทย่อย -  -  360.00  1,375.00 
        
เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ        

บริษัทย่อย -  -  -  108.26 
        
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น        

บริษัทย่อย -  -  5.65  15.37 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0.20  0.01  -  0.01 

รวม 0.20  0.01  5.65  15.38 
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หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่

31 กรกฎาคม 
 ณ วันที ่

31 ตุลาคม 
 ณ วันที ่
31 กรกฎาคม 

 ณ วันที ่
31 ตุลาคม 

 2554  2553  2554  2553 
เจ้าหนี้การค้า        

บริษัทย่อย -  -  35.51  27.99 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0.46  -  -  - 

รวม 0.46  -  35.51  27.99 
        เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษัทย่อย -  -  376.50  450.00 
        หนี้สินหมุนเวียนอื่น        

บริษัทย่อย -  -  16.88  12.57 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 34.17  20.88  0.73  0.02 

รวม 34.17  20.88  17.61  12.59 
        ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย        

บริษัทย่อย -  -  24.16  2.03 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3.61  1.09  0.85  0.04 

รวม 3.61  1.09  25.01  2.07 
        เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์        

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -  0.30  -  - 
        เจ้าหนี้อื่น        

บริษัทย่อย -  -  10.17  5.52 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0.90  0.86  0.17  0.80 

รวม 0.90  0.86  10.34  6.32 
        หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น        

บริษัทย่อย -  -  0.53  0.62 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0.74  0.74  0.74  0.74 

รวม 0.74  0.74  1.27  1.36 
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 31 ตุลาคม 2553 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
เป็นเงินให้กู้ยืมในรูปต๋ัวสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.03 - 3.50 และ
ร้อยละ 1.57 - 2.13 ต่อปี ตามลําดับ  
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 255 4 และวันที่ 31 ตุลาคม  2553 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.10 - 3.40 และ  
ร้อยละ 1.57 - 2.13 ต่อปี ตามลําดับ 
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6.2 รายการค้าที่สําคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 

2554 และ 2553 มีดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส้าหรับงวดเก้าเดือน

สิ นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 
 ส้าหรับงวดเก้าเดือน 
สิ นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 

 2554  2553  2554  2553 
รายได้จากการขายและจากการให้บริการ        

บริษัทย่อย -  -  1,186.29  271.68 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 109.00  142.42  46.92  45.41 

รวม 109.00  142.42  1,233.21  317.09 

        ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ        
บริษัทย่อย -  -  725.47  1,238.35 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5.25  3.86  2.72  1.22 

รวม 5.25  3.86  728.19  1,239.57 

        รายได้อื่น        
บริษัทย่อย -  -  48.28  57.57 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1.90  1.97  1.86    1.91 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน -  2.24  -  - 

รวม 1.90  4.21  50.14  59.48 

        ค่าใช้จ่ายในการขาย        
บริษัทย่อย -   1.36  13.68    9.18 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1.21   -   -   - 

รวม 1.21  1.36  13.68  9.18 

        ค่าใช้จ่ายในการบริหาร        
บริษัทย่อย -  -  0.05  0.30 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 6.68  5.35  1.64  1.16 
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 7.46  7.23  6.52  6.41 

รวม 14.14  12.58  8.21  7.87 

        ต้นทุนทางการเงิน        
บริษัทย่อย -  -  3.71  1.96 
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นโยบายการกําหนดราคาระหว่างกัน 
- การซื้อ-ขายและยืม-คืนน้ําตาลทรายดิบระหว่างกันในกลุ่มบริษัท กําหนดราคาจากราคาตลาดโลก

ที่ทําการซื้อขายระหว่างกันคร้ังแรกในปี 
- กรณีสัญญาซื้อขายน้ําตาลทรายที่จัดทําในนามของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้จัดสรรปริมาณการขายใน

แต่ละบริษัทแล้ว หากบริษัทใดในกลุ่มมีน้ําตาลทรายไม่พอขาย จะซื้อสินค้าจากบริษัทในกลุ่ม
ด้วยราคาเดียวกันกับสัญญาซื้อขายน้ําตาลทรายดังกล่าว 

- สินค้าอ่ืนๆ (นอกเหนือจากน้ําตาลทราย) ที่ซื้อ-ขายระหว่างกันใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งสูงกว่าราคาทุน 

- ราคาซื้อ-ขายสินทรัพย์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งสูงกว่าราคาทุน 
- รายได้จากการขายวัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งสูงกว่าราคาทุน 
- รายได้จากการให้เช่าที่ดินแก่บริษัทย่อยเป็นไปตามสัญญาเช่า ซึ่งมีอายุ 30 ปี นับแต่วันที่ 25 มกราคม 

2548 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2578 อัตราค่าเช่าปีละ 0.11 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี  
เมื่อครบกําหนดสัญญา กรรมสิทธิ์ในบรรดาสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่ได้ก่อสร้างในที่ดินที่เช่าจะตกเป็น
ของผู้ให้เช่า 

- รายได้จากการให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีอายุสัญญาเช่า 1-3 ปี ซึ่งเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน 
- รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน เป็นไปตามราคาปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป 
- ค่าฝากสินค้าคิดตามปริมาณสินค้าและระยะเวลาการฝากซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด  
- ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนกันจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง  
- ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกัน  

 

6.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน นอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประกอบด้วย 
 

รายชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องโดย 
 บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหารร่วมกัน 
 บริษัท ราชาเซรามิค จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหารร่วมกัน 
 บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหารร่วมกัน 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหารร่วมกัน 
 บริษัท เค.เค.วู้ด อินดัสตรี จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 
 บริษัท อมาโก้ จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 
 บริษัท ราชาชูรส จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 
 บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหารร่วมกันในบริษัทย่อย 
 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหารร่วมกันในบริษัทย่อย 
 นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์  นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าของร่วมในอาคารชุด 
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กิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นทั้งหมดเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย 
 

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัท แต่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีกรรมการของบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด บางท่านเป็นกรรมการในบริษัท ไทยชูการ์ 
เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) และบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 

 
7. ลูกหนี การค้า - สุทธิ  

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่

31 กรกฎาคม 
 ณ วันที ่

31 ตุลาคม 
 ณ วันที ่

31 กรกฎาคม 
 ณ วันที ่

31 ตุลาคม 
 2554  2553  2554  2553 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 13,822  3,256  37,488  29,659 
กิจการอื่น 640,121  555,069  110,647  114,500 
รวมลูกหนี้การค้า 653,943  558,325  148,135  144,159 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,516)  (9,559)  -  - 
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 645,427  548,766  148,135  144,159 

 

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้ 
7.1 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่

31 กรกฎาคม 
 ณ วันที ่

31 ตุลาคม 
 ณ วันที ่
31 กรกฎาคม 

 ณ วันที ่
31 ตุลาคม 

 2554  2553  2554  2553 
ลูกหนี้การค้าในประเทศ        

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 12,619  3,005  37,488  29,659 
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน 1,203  251  -  - 

รวม 13,822  3,256  37,488  29,659 
 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลา
ตั้งแต่ 7 วันถึง 360 วัน 
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7.2 ลูกหนี้การค้า - กิจการ อ่ืน 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่

31 กรกฎาคม 
 ณ วันที ่

31 ตุลาคม 
 ณ วันที ่
31 กรกฎาคม 

 ณ วันที ่
31 ตุลาคม 

 2554  2553  2554  2553 
ลูกหนี้การค้าในประเทศ        

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 519,598  465,754  90,983  114,500 
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน 52,367  63,833  4,796  - 
เกินกําหนดชําระมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 8,753  11,269  -  - 
เกินกําหนดชําระมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 9 เดือน 836  3,699  -  - 
เกินกําหนดชําระมากกว่า 9 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 2,723  10,514  -  - 
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน 19,600  -  -  - 

รวม 603,877  555,069  95,779  114,500 
ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ        

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 36,244  -  14,868  - 
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน -  -  -  - 

รวม 36,244  -  14,868  - 
รวมลูกหนี้การค้า 640,121  555,069  110,647  114,500 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,516)  (9,559)  -  - 
สุทธ ิ 631,605  545,510  110,647  114,500 
 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 5 วันถึง 90 วัน 
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8. ลูกหนี ชาวไร่ - สุทธิ  

ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ ประกอบด้วย 
 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่

31 กรกฎาคม
2554 

 ณ วันที ่
31 ตุลาคม 

2553 

 ณ วันที ่
31 กรกฎาคม

2554 

 ณ วันที ่
31 ตุลาคม 

2553 
ลูกหนี้ค่าอ้อย        

ฤดูการผลิตก่อนปี 2550/2551 43,927  57,186  -  - 
ฤดูการผลิตปี 2550/2551 4,608  6,475  -  - 
ฤดูการผลิตปี 2551/2552 525  1,359       77  77 
ฤดูการผลิตปี 2552/2553 4,672  5,935  3,164  3,184 
ฤดูการผลิตปี 2553/2554 34,628       -  5,179  - 

รวมลูกหนี้ค่าอ้อย 88,360  70,955  8,420  3,261 
เงินทดรองจ่ายค่าอ้อย        

 ฤดูการผลิตปี 2553/2554 -  106,772  -  80,229 
           ฤดูการผลิตปี 2554/2555 125,378  28,555  125,378  28,555 

รวมเงินทดรองจ่ายค่าอ้อย 125,378  135,327  125,378  108,784 
ลูกหนี้ค่าน้ํามัน ค่าปุ๋ยและบริการอื่น 9,100  27,868  -  22,526 

    รวม 222,838  234,150  133,798  134,571 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (49,533)  (64,075)  -  - 
ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ 173,305  170,075  133,798  134,571 

 
9. เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่ชาวไร่  

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ  
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่เป็นการให้กู้ยืมในรูปเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ซึ่งชาวไร่ได้นํามาขายลดให้กับบริษัท
และบริษัทย่อย โดยคิดดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้องธนาคารพาณิชย์  
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10. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ  

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่

31 กรกฎาคม
2554 

 ณ วันที ่
31 ตุลาคม 

2553 

 ณ วันที ่
31 กรกฎาคม

2554 

 ณ วันที ่
31 ตุลาคม 

2553 
น้ําตาลทรายและกากน้ําตาล 3,736,281  850,222  1,932,696  416,920 
แอลกอฮอล์และปุ๋ย 97,459  174,683  -  - 
แป้งสาลี 248,755  223,586  -  - 
กระสอบ 7,141  20,981  -  - 
น้ํามันปาล์ม 277,482  179,339  -  - 
วัสดุโรงงาน 481,096  151,986  117,517  63,340 
 4,848,214  1,600,797  2,050,213  480,260 
หัก ค่าเผื่อสินค้าและวัสดุโรงงานเสื่อมสภาพ (668)  (668)  -  - 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (34,049)  (4,368)  -  - 
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 4,813,497  1,595,761  2,050,213  480,260 

 
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554  
มดีังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 (4,368) 
บวก สํารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (32,207) 
หัก โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 2,526 
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 (34,049) 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม      
ช่ือบริษัท ทุนช้าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2554  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2553 

   เงินลงทุน  เงินลงทุน 
   ร้อยละ ร้อยละ วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผล  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  เงินปันผล 
 2554 2553 2554 2553            

บริษัทร่วม                
บริษัท แชมเปี้ยนฟอร์เมนเตชั่น จํากัด 200,000 200,000 32.50 32.50 73,800  63,284  163  73,800  55,150  - 

รวม     73,800  63,284  163  73,800  55,150  - 
 

หน่วย : พันบาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ     

ช่ือบริษัท ทุนช้าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน  เงินปันผล 
   ณ วันที ่  ณ วันที ่  ส้าหรับไตรมาสสิ นสุด  ส้าหรับปีสิ นสุด 
  ร้อยละ ร้อยละ 31 กรกฎาคม  31 ตุลาคม   วันที ่31 กรกฎาคม  วันที ่31 ตุลาคม 
 2554 2553 2554 2553 2554  2553  2554  2553 

บริษัทร่วม            
บริษัท แชมเปี้ยนฟอร์เมนเตช่ัน จํากัด 200,000 200,000 32.50 32.50 73,800  73,800  163  - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม     73,800  73,800  163  - 

            
บริษัทย่อย            
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)** 132,000 132,000 23.82 23.82 81,967  81,967  7,545  - 
บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด 1,000,000 1,000,000 95.78 95.78 834,394  834,394  -  - 
บริษัท น้ําตาลท่ามะกา จํากัด 600,000 600,000 90.21 90.21 523,337  523,337  -  108,257 
บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 500,000 500,000 98.61 98.61 569,284  569,284  -  - 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด 140,000 140,000 80.31 80.31 89,134  89,134  -  - 
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จํากัด 20,000 20,000 33.88 33.88 6,775  6,775  -  - 
บริษัท เคเอสแอล เคมี จํากัด 10,000 7,500 100.00 100.00 9,119  6,619  -  - 
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ําตาลขอนแก่น จํากัด 800,000 800,000 100.00 100.00 799,972  799,972  -  - 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด 610,000 610,000 100.00 100.00 609,986  609,986  -  - 
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จํากัด 280,000 280,000 100.00 100.00 280,000  280,000  -  - 
บริษัท น้ําตาลสะหวันนะเขด จํากัด* 684,757 684,757 98.49 98.49 674,178  674,178  -  - 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.* 798,900 798,900 70.00 70.00 563,829  563,829  -  - 
Wynn In Trading Co., Ltd. 184,637 34,150 100.00 100.00 184,637  34,150  -  - 
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด** 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061  -  - 
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด** 200,000 200,000 0.62 0.62 1,238  1,238  -  - 
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)** 200,000 200,000 0.09 0.09 196  196  -  93 
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จํากัด** 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509  -  - 
บริษัท ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จํากัด** 80,000 80,000 10.12 10.12 8,108  8,108  -  - 
รวม     5,238,724  5,085,737  7,545  108,350 
หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน     (57,313)  (57,313)  -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     5,181,411  5,028,424  7,545  108,350 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ     5,255,211  5,102,224  7,708  108,350 

 
* เป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น โดยรวมถึง Koh Kong Plantation Company Limited ซึ่งบริษัทถือ หุ้น

ทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 70 โดย Koh Kong Plantation Company Limited มีข้อกําหนดให้เลิกกิจการหากมีผลขาดทุนเกิน กว่า
ร้อยละ 75 ของทุนจด ทะเบียน และไม่สามารถแก้ไขการขาดทุนดังกล่าวได้ภายใน 1 ปี  

** เป็นบริษัทย่อยในประเทศ ซึ่ง ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น 
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รายการเคลื่อนไหวสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ของเงินลงทุนดังนี้ 
 

 หน่วย : พันบาท 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดยกมาต้นงวด   5,102,224 
ลงทุนเพิ่มใน Wynn In Trading Co., Ltd.   150,487 
ลงทุนเพิ่มใน บริษัท เคเอสแอล เคมี จํากัด   2,500 
ยอดคงเหลือปลายงวด   5,255,211 

 

เงินลงทุนเพิ่มใน Wynn In Trading Co., Ltd. เพื่อการลงทุนในหุ้นของ Koh Kong Plantation Company 
Limited (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทของ Koh Kong Plantation Company Limited เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ให้มีการลดทุนจดทะเบียน 
จากเดิม 16,000,000 เหรียญสหรัฐ เป็น 8,000,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อล้างขาดทุนสะสม และให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 8,000,000 เหรียญสหรัฐ เป็น 20,000,000 เหรียญสหรัฐ บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการลดทุน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่  
4 สิงหาคม 2554 (ดูหมายเหตุข้อ 32.2) 
 

งบการเงินของบริษัทย่อยสามแห่งในต่างประเทศ* ที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งผ่านการสอบทาน  
หรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืน มีรายละเอียดดังน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2554 ณ วันที ่31 ตุลาคม 2553 
 ก่อนตัด 

รายการระหว่างกัน 
หลังตัด 

รายการระหว่างกัน 
ก่อนตัด 

รายการระหว่างกัน 
สินทรัพย์รวม 4,115.14 4,004.68 4,315.86 

 

หน่วย : ล้านบาท 
 ส้าหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ นสุด 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 
ส้าหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือน
สิ นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2553 

 ก่อนตัด 
รายการระหว่างกัน 

หลังตัด 
รายการระหว่างกัน 

ก่อนตัด 
รายการระหว่างกัน 

สําหรับไตรมาส    
รายได้รวม 62.64 48.15 26.03 
ขาดทุนสุทธิรวม 108.48 96.09 87.88 

สําหรับงวดเก้าเดือน    
รายได้รวม 1,158.61 808.33 277.29 
ขาดทุนสุทธิรวม 38.89 30.70 345.49 
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งบการเงินของบริษัทย่อยหกแห่งในประเทศ** ที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งผ่านการ สอบทาน  
หรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืน มีรายละเอียดดังน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2554 ณ วันที ่31 ตุลาคม 2553 
 ก่อนตัด 

รายการระหว่างกัน 
หลังตัด 

รายการระหว่างกัน 
ก่อนตัด 

รายการระหว่างกัน 
สินทรัพย์รวม 2,669.31 2,666.04 2,558.24 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 ส้าหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ นสุด 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 

ส้าหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือน
สิ นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2553 

 ก่อนตัด 
รายการระหว่างกัน 

หลังตัด 
รายการระหว่างกัน 

ก่อนตัด 
รายการระหว่างกัน 

สําหรับไตรมาส    
     รายได้รวม 509.93 469.02 323.11 
     กําไรสุทธิรวม 38.53 8.72 28.51 
สําหรับงวดเก้าเดือน    
     รายได้รวม 1,604.92 1,550.65 1,124.20 
     กําไรสุทธิรวม 99.63 58.81 144.40 

 

งบการเงินของบริษัท แชมเปี้ยนฟอร์เมนเตชั่น จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่นํามาบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย 
เป็นงบการเงินที่จัดทําโดย ผู้บริหารของบริษัท ดังกล่าว ซึ่งยังไม่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยบริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในเงินลงทุนของบริษัทร่วมเป็นส่วนแบ่งกําไรที่รับรู้
ในงบกําไรขาดทุนรวมดังนี ้
 

 ส้าหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือน 
สิ นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม  

 2554  2553 
สําหรับไตรมาส    
     รับรู้ส่วนแบ่งกําไร ล้านบาท 2.37  5.99 
     ร้อยละของกําไร (ขาดทุน) สุทธิรวม ร้อยละ 0.28  (8.22) 
 
สําหรับงวดเก้าเดือน 

   

     รับรู้ส่วนแบ่งกําไร ล้านบาท 8.13  10.97 
     ร้อยละของกําไรสุทธิรวม ร้อยละ 0.51  5.93 
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12. ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี - สุทธิ  

รายการเคลื่อนไหวของต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญช ีสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
2554 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 831,654  73,369 
ต้นทุนจ่ายเพิ่มระหว่างงวด    

- ต้นทุนการปลูกอ้อย 349,719  81,424 
- โอนจากค่าเสื่อมราคา 75,682  1,250 

ต้นทุนสะสมของอ้อยที่เพาะปลูก 1,257,055  156,043 
- ต้นทุนตัดจ่ายอ้อยระหว่างงวด (527,880)  (106,473) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 729,175  49,570 
ขาดทุนจากการด้อยค่า - โอนกลับรายการ 3,614  - 
ขาดทุนจากอ้อยเสียหาย (81,213)  (18,017) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,772)  - 
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 647,804  31,553 

 
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชีในราคาทุนหักต้นทุนตัดจ่ายและค่าเผื่อการด้อยค่า
สะสม เนื่องจากอายุการปลูกอ้อยมีระยะเวลาประมาณ 10 - 13 เดือน และมูลค่ายุติธรรมของอ้อยมีความผันผวน 
ตามสภาวะอากาศของพื้นที่ที่เพาะปลูกซึ่งมีผลต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตอ้อย 
 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชีส่วนหนึ่งจํานวน 
605.58 ล้านบาท และ 744.38 ล้านบาท ตามลําดับ เป็นของบริษัทย่อยสองแห่ง ซึ่งเพาะปลูกบนที่ดินเช่า ดังนี้ 
- บริษัทย่อยแห่งที่ 1 จํานวน 155.63 ล้านบาท และ 223.85 ล้านบาท ตามลําดับ เพาะปลูกบนที่ดินเช่า

จากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามหมายเหตุข้อ 29.1 
-   บริษัทย่อยแห่งที่ 2 จํานวน 449.95 ล้านบาท และ 520.53 ล้านบาท ตามลําดับ เพาะปลูกบนที่ดินเช่า

จากรัฐบาลของประเทศกัมพูชาตามหมายเหตุข้อ 29.2 
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13. ลูกหนี เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย - สุทธิ 

ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย - สุทธิ  ประกอบด้วย  
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่

31 กรกฎาคม 
2554 

 ณ วันที ่
31 ตุลาคม 

2553 

 ณ วันที ่
31 กรกฎาคม 

2554 

 ณ วันที ่
31 ตุลาคม 

2553 
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 395,388  247,437  33,651  21,651 
หัก  ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยที่ถึงกําหนด        
 รับชําระภายในหนึ่งปี  (17,935)  (45,647)  (10,217)  (7,217) 
รวม 377,453  201,790  23,434  14,434 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,787)  (5,787)  -  - 
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย - สุทธ ิ 371,666  196,003  23,434  14,434 

 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 31 ตุลาคม 255 3 ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยใน งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้รวมเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันสามแห่งและสองแห่งจํานวน 
33.65 ล้านบาท และ 21.65 ล้านบาท ตามลําดับ เพื่อซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรไปเพาะปลูกให้กับบริษัท
ย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง สัญญามีอายุ 3 - 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR+1.00 ต่อปี จ่ายชําระคืนเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายปี โดยบริษัทมีกรรมสิทธิ์ในเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่ผู้กู้ซื้อ และบริษัทสามารถขายคืน
เคร่ืองจักรให้กับผู้ขายได้หากผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้ 
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 255 4 และวันที่ 31 ตุลาคม 255 3 เงินให้กู้ยืมส่งเสริมปลูกอ้อย ส่วนที่เหลือเป็น  
เงินให้ชาวไร่กู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินเพื่อการเพาะปลูกอ้อย เคร่ืองจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร
ของบริษัทย่อย โดยทําสัญญากู้ระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 10 ปีขึ้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.00 - 10.00 ต่อป ี
ซึ่งส่วนใหญ่ชาวไร่ใช้ที่ดินและยานพาหนะเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน 
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14. ลูกหนี อื่น - ค่าตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย - สุทธิ 

ลูกหนี้อื่น - ค่าตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย - สุทธิ  ประกอบด้วย 
 

  หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 

31 กรกฎาคม 
2554 

 ณ วันที่ 
31 ตุลาคม  

2553 

 ณ วันที่ 
31 กรกฎาคม 

2554 

 ณ วันที่ 
31 ตุลาคม  

2553 
ลูกหนี้อื่น - ค่าตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย 244,952  244,952  132,770  132,770 
หัก  ค่ารักษาเสถียรภาพฤดูการผลิตปี 2550/2551 (49,950)  (49,950)  (24,601)  (24,601) 
หัก  ค่ารักษาเสถียรภาพฤดูการผลิตปี 2551/2552  (55,902)  (55,902)  (25,291)  (25,291) 
หัก  ค่ารักษาเสถียรภาพฤดูการผลิตปี 2552/2553 (50,229)  -  (21,926)  - 
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 88,871  139,100  60,952  82,878 
หัก  ส่วนที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งปีหัก  (88,871)  (50,246)  (60,952)  (21,973) 
ลูกหนี้อื่น - ค่าตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย - สุทธิ -  88,854  -  60,905 

 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554  สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายได้ออกหนังสือที่ อก 0609/484 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ที่เห็นชอบ
ให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายหักกลบหนี้ค่ารักษาเสถียรภาพค้างจ่ายฤดูการผลิตปี 2550/2551 ปี 2551/2552 
และปี 2552/2553 กับเงินชดเชยส่วนต่างผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย  โดยหนี้ส่วนที่คงค้าง
ให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพจากการคํานวณราคาอ้อยฤดูการผลิต  
ปี 2553/2554 ดังนั้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยจึงจัดประเภทลูกหนี้อื่น - ค่าตอบแทน
การผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย ส่วนที่คงค้างตามงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 
88.87 ล้านบาท และ 60.95 ล้านบาท ตามลําดับ เป็นส่วนที่ถึงกําหนด รับชําระภายในหนึ่งปี 
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15. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ     
รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 มีดังนี ้

 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 18,009,793  2,753,048 
ซื้อสินทรัพย์ (รวมงานระหว่างก่อสร้าง) 1,090,978  118,301 
ดอกเบี้ยจ่ายซึ่งรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 72,420  - 
โอนเข้า - ราคาทุน 4,072,286  62,492 
โอนออก - ราคาทุน (4,072,286)  (62,492) 
ราคาทุนของสินทรัพย์ที่จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (78,814)  (191,137) 
ค่าเสื่อมราคาสะสม - จําหน่าย/ตัดจําหน่าย 49,211  64,258 
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ - จําหน่าย/ตัดจําหน่าย -  6,288 
ราคาทุนของส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ 

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (6,750) 
 

(12,377) 
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ 

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย 3,231 
 

4,080 
ค่าเสื่อมราคา (614,750)  (171,466) 
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ (277,137)  (96,350) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (15,168)  - 
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 18,233,014  2,474,645 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างก่อสร้าง 
จํานวน 739.12 ล้านบาท 
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554  และวันที่ 31 ตุลาคม 255 3 ในงบการเงินรวม  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและ
เคร่ืองจักร ซึ่งมรีาคาตามบัญชี จํานวน 958.68 ล้านบาท และ 956.05 ล้านบาท ตามลําดับ ใช้เป็นหลักทรัพย์ 
ค้ําประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามหมายเหตุข้อ 20 และข้อ 28.5 
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554  และวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ในงบการเงินรวม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และ
อาคารระหว่างก่อสร้างของบริษัทย่อยสามแห่งในต่างประเทศ มูลค่าตามบัญชี จํานวน  639.69 ล้านบาท 
และ 663.57 ล้านบาท ตามลําดับ ตั้งอยู่บนที่ดินสัมปทานซึ่งเมื่อครบกําหนดสัญญา  กรรมสิทธิ์จะตกเป็น
ของผู้ให้เช่า (ดูหมายเหตุข้อ 29) 



- 23 - 

 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554  และวันที่ 31 ตุลาคม 255 3 ในงบการเงินรวม สินทรัพย์ราคาทุน จํานวน 
655.48 ล้านบาท และ 579.29 ล้านบาท ตามลําดับ และจํานวน 315.55 ล้านบาท และ 276.75  ล้านบาท  
ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั้งจํานวนแต่ยังคงใช้งานอยู่ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึก รายการการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มไว้ในส่วนเกิน จากการตีราคาสินทรัพย์  
ในส่วนของผู้ถือหุ้น หากบริษัทและบริษัทย่อยเลือกบันทึกค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์
ในงบกําไรขาดทุน จะมผีลกระทบต่องบกําไรขาดทุนสําหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
2554 และ 2553 ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส้าหรับไตรมาส ส้าหรับไตรมาส 
 สิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม สิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
 2554 2553 2554 2553 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 30.09 27.93 3.15 7.81 
     

ผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนจากการรับรู้ค่าเสื่อมราคา 
และค่าตัดจําหน่ายข้างต้น 

    

กําไรสําหรับไตรมาสลดลง (ขาดทุนสําหรับไตรมาสเพิ่มขึ้น) 30.09 (27.93) 3.15 (7.81) 
กําไรต่อหุ้นลดลง  (ขาดทุนต่อหุ้นเพ่ิมขึ้น) (หน่วย : บาท) 0.02 (0.02) 0.00 (0.01) 

 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส้าหรับงวดเก้าเดือน ส้าหรับงวดเก้าเดือน 
 สิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม สิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
 2554 2553 2554 2553 

ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 279.69 279.72 96.35 73.51 
     

ผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนจากการรับรู้ค่าเสื่อมราคา 
และค่าตัดจําหน่ายข้างต้น 

    

กําไรสําหรับงวดลดลง (ขาดทุนสําหรับงวดเพิ่มขึ้น)  279.69 279.72 96.35 (73.51) 
กําไรต่อหุ้นลดลง (ขาดทุนต่อหุ้นเพ่ิมขึ้น) (หน่วย : บาท) 0.18 0.18 0.06 (0.05) 
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16. สินทรัพย์ทีย่ังไม่ได้ใช้ด้าเนินงาน - สุทธ ิ
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ดําเนินงานสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 
มดีังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 361,922  125,867 
ซื้อเพิ่ม 59,879  55,013 
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 421,801  180,880 

 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 255 4 และวันที่  31 ตุลาคม 2553 สินทรัพย์ที่ ยังไม่ได้ใช้ดําเนินงาน  - สุทธิ จํานวน 
357.07 ล้านบาท และ 297.19 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวม และจํานวน 180.88 ล้านบาท และ 
125.87 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นที่ดินเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต 
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และวันที ่ 31 ตุลาคม 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสินทรัพย์ทีย่ังไม่ได้ใช้ดําเนินงาน 
จํานวน 15.79  ล้านบาท เป็นอะไหล่เคร่ืองจักรซึ่งบริษัทย่อยได้ประมูลมาจากบริษัท ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
แห่งหน่ึงและยังคงเหลือจากการจัดสรรเพื่อใช้และจําหน่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้เป็น
อะไหล่เคร่ืองจักรในการขยายธุรกิจในอนาคต 

 
17. เจ้าหนี การค้า 

เจ้าหนี้การค้า ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่

31 กรกฎาคม 
2554 

 ณ วันที ่
31 ตุลาคม 

2553 

 ณ วันที ่
31 กรกฎาคม 

2554 

 ณ วันที ่
31 ตุลาคม 

2553 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 777  -  35,506  27,994 
บุคคลหรือกิจการอื่น        

- เจ้าหนี้ค่าอ้อย 6,916  238,036  6,916  57,116 
- เจ้าหนี้การค้าอ่ืน 145,327  165,656  26,459  53,258 

รวม 153,020  403,692  68,881  138,368 
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ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 255 4 บริษัทและบริษัทย่อยสามแห่งรับซื้ออ้อยสําหรับฤดูการผลิตปี 25 53/2554 
โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิตปี 2553/2554 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ําตาลทรายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 มกราคม 2554 เท่ากับ 945.00 บาทต่อตันอ้อย  
ณ ระดับความหวานที่ 10 ซ.ีซี.เอส. และกําหนดให้อัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากับ 
56.70 บาทต่อตันอ้อย  และจนถึงวันที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินระหว่างกาลนี้ 
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายยังไม่ได้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสําหรับ ฤดูการผลิต
ปี 2553/2554 บริษัทและบริษัทย่อยจึงบันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตค้างจ่ายในส่วนค่าอ้อยตามหมายเหตุ 
ข้อ 18  และคํานวณต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือ สําหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554  
จากการประมาณขึ้นโดยผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในราคา 1,127.21 - 1,241.73 บาทต่อตันอ้อย  ณ 
ระดับความหวานเฉลี่ยที่ 10.78 - 12.22 ซี.ซี.เอส. 
 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 255 3 บริษัทและบริษัทย่อยสามแห่งรับซื้ออ้อยสําหรับฤดูการผลิตปี 25 52/255 3  
โดยใชป้ระกาศราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิตปี 25 52/2553 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการอ้อย
และน้ําตาลทราย ครั้งที่ 10/2552 วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 965.00 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 
10 ซี.ซี.เอส. และกําหนดให้อัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากับ 57.90 บาทต่อตันอ้อย 
และจนถึงวันที่คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายยังไม่ได้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสําหรับฤดูการผลิตปี 
2552/2553 บริษัทและบริษัทย่อยจึงบันทึกเจ้าหน้ีค่าอ้อยและคํานวณต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือสําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ในราคา 1,143.56 - 1,251.03 
บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานเฉลี่ยที่ 10.63  - 11.77 ซี.ซี.เอส.  ซึ่งในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2554 
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ได้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสําหรับฤดูการผลิตปี 2552/2553 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 มกราคม 2554 โดยไม่มีผลต่างของราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่ประกาศ 
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18. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตค้างจ่าย  

บริษัทและบริษัทย่อยสามแห่งบันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตค้างจ่ายโดยคํานวณจาก  
ประมาณการต้นทุนการผลิตทั้งฤดูการผลิต เพื่อหาต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ซึ่งคํานวณจากประมาณการ
ค่าอ้อย ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหารด้วยประมาณการปริมาณการผลิต 
ที่คาดว่าจะผลิตในแต่ละฤดูการผลิต โดยค่าอ้อยประมาณการราคาตามหมายเหตุข้อ 17 และปริมาณอ้อยที่เข้าหีบ
ในแต่ละฤดูการผลิต ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตประมาณการโดยผู้บริหารของบริษัทและ
บริษัทย่อย ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลในอดีตตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดในแต่ละรายการและกําลังการผลิต
ในแต่ละฤดูการผลิต โดยผลต่างระหว่างประมาณการต้นทุนการผลิตของหน่วยสินค้าที่ผลิตได้กับต้นทุน
การผลิตที่เกิดขึ้นจริง จะแสดงรายการเป็น “ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตค้างจ่าย” ซึ่งจะลดลงตามต้นทุน
การผลิตที่เกิดขึ้นจริงที่เพิ่มขึ้นและจะหมดไปเมื่อสิ้นฤดูการผลิต 
 

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ืองและอยู่บนพื้นฐาน
ของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผล 
ในสถานการณ์ขณะนั้น 

 
19. หุ้นกู้ ระยะยาว - สุทธิ 

หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ มีรายละเอียดดังน้ี 
 หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม   ณ วันท่ี 31 ตุลาคม  
 2554  2553 
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ    

- ส่วนที่ครบกําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี 1,998,149  3,775,647 
- ส่วนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี 1,779,242  999,933 

รวม 3,777,391  4,775,580 
 

รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ระยะยาวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 มีดังต่อไปนี้ 

หน่วย : พันบาท 

ราคาตามบัญชีต้นงวด  4,775,580 
ไถ่ถอนระหว่างงวด  (1,000,000) 
ตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  1,811 
ราคาตามบัญชีปลายงวด  3,777,391 
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ข้อปฏิบัติอ่ืนที่สําคัญตามข้อกําหนดในการออกหุ้นกู้  

- บริษัทต้องดํารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมไม่เกินกว่า 2.5 ถึง 3 : 1 
ณ ขณะใดขณะหนึ่งตลอดอายุของหุ้นกู้ แต่อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือ หุ้น 
ณ วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีจะต้องไม่เกินกว่า 1.5 ถึง 2 : 1 ตลอดอายุของหุ้นกู้  

- กรณีที่อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ณ ขณะนั้น 
บริษัทต้องดําเนินการจัดหาทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันให้กับผู้ถือหุ้น กู้หรือดําเนินการใดๆ 
เพื่อแก้ไขอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ให้อยู่ในอันดับเดียวกันหรือดีกว่าอันดับความน่าเชื่อถือ
ของบริษัท  

 
20. เงินกู้ยืมระยะยาว  - สุทธิ 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ดังนี้ 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่

31 กรกฎาคม 
 ณ วันที ่

31 ตุลาคม 
 ณ วันที ่

31 กรกฎาคม 
 ณ วันที ่

31 ตุลาคม 
 2554  2553  2554  2553 

1. วงเงิน 500 ล้านบาท 164,000  332,000  164,000  332,000 
2. วงเงิน 2,000 ล้านบาท 1,800,000  1,043,000  -  - 
3. วงเงิน 1,000 ล้านบาท 1,000,000  1,000,000  -  - 
4. วงเงิน 600 ล้านบาท 310,000  310,000  -  - 
5. วงเงิน 140 ล้านบาท 80,000  120,000  -  - 
6. วงเงิน 80 ล้านบาท 10,000  20,000  -  - 
7. วงเงิน 200 ล้านบาท 146,000  146,000  -  - 
8. วงเงิน 800 ล้านบาท 637,500  725,000  -  - 
9. วงเงิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ 133,892  149,855  -  - 
10. วงเงิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ 133,892  149,855  -  - 
11. วงเงิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ 803,352  899,130  -  - 
            รวม 5,218,636  4,894,840  164,000  332,000 
หัก  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว        

หัก  ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (752,030)  (552,855)  (164,000)  (168,000) 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธ ิ 4,466,606  4,341,985  -  164,000 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาว สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 มีดังนี้ 
 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบัญชีต้นงวด 4,894,840  332,000 

กู้เพิ่มระหว่างงวด 957,000  - 
จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างงวด (624,516)  (168,000) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8,688)  - 
ราคาตามบัญชีปลายงวด 5,218,636  164,000 

 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2554 และวันที่ 31 ตุลาคม 255 3 
บริษัทและบริษัทย่อยกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ โดยวงเงินที่ 1- 8 กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน 
อัตราดอกเบี้ยร้อยล ะ MLR-2.00 ต่อปี ถึง MLR-0.75 ต่อปี วงเงินที่ 9-11 กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ LIBOR+2 ต่อปี ซึ่งมีเงื่อนไขที่สําคัญดังนี้ 
 
วงเงินที่ วงเงิน เง่ือนไขการช้าระเงิน การค ้าประกัน 

1 500 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 
6 งวด เริ่มชําระงวดแรกเดือนมกราคม 2553  งวดที ่1-5 
จ่ายชําระงวดละ 84.00 ล้านบาท งวดที่ 6 จ่ายชําระ 
80.00 ล้านบาท  

ไม่มี 

2 2,000 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 
10 งวด งวดละ  200.00 ล้านบาท โดยมีระยะเวลา  
ปลอดชําระเงินต้น 2 ปี เริ่มชําระงวดแรกเดือนธันวาคม 
2554 

- บริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ค้ําประกัน 
- ประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรโดยยกประโยชน์

ให้ธนาคารผู้ให้กู้ ทุนประกันสูงสุดเท่าที่บริษัทประกันภัย
พึงรับ 

  3 1,000 ล้านบาท 
 

กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 
10 งวด  งวดละ 100.00 ล้านบาท โดยมีระยะเวลา
ปลอดชําระเงินต้น 2 ปี เริ่มชําระงวดแรกเดือนมีนาคม 
2555 

4 600 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 
10 งวด  งวดละ 60.00 ล้านบาท โดยมีระยะเวลา
ปลอดชําระเงินต้น 2 ปี เริ่มชําระงวดแรกเดือนกรกฎาคม 
2555 
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วงเงินที่ วงเงิน เง่ือนไขการช้าระเงิน การค ้าประกัน 

5 140 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 
7 งวด งวดละ 20.00 ล้านบาท โดยชําระงวดแรกใน
เดือนมิถุนายน 2553 

- บริษัทย่อยสี่แห่งร่วมกันค้ําประกัน 
- จดจํานองที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า อาคารโรงงาน 

เครื่องจักร รวมทั้งอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง 
และเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง เมื่อก่อสร้างและติดตั้ง
แล้วเสร็จ สิทธิการเช่าที่ดินที่ตั้งอาคารโรงงาน
ของบริษัทย่อย 

- ประกันภัย สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
ในวงเงินสูงสุดที่บริษัทประกันภัยจะพึงรับได้
โดยยกประโยชน์ในสิทธิประกันภั ยทรัพย์สิน
ให้แก่ธนาคารผู้ให้กู้เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

6 80 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 
8 งวด งวดละ 10.00 ล้านบาท เริ่มชําระงวดแรกเดือน
มกราคม 2551 

7 200 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 
20 งวด งวดละ 10.00 ล้านบาท ปลอดชําระเงินต้น 2 ปี 
เริ่มชําระงวดแรกเดือนมกราคม 2555 

8 800 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 
10 งวด งวดละ 37.50 - 92.50 ล้านบาท เริ่มชําระงวดแรก
เดือนเมษายน 2553 

- บริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ค้ําประกัน 
 

9 5 ล้านเหรียญสหรัฐ กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 
10 งวด งวดละ 0.50 ล้านเหรียญสหรัฐ ปลอดชําระเงินต้น  
2 ปี เริ่มชําระงวดแรกเดือนมีนาคม 2554  

- บริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ค้ําประกัน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

- บริษัทย่อยสองแห่งร่วมกันค้ําประกัน 
- ใบหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งที่ถือ  

โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 
 

10 5 ล้านเหรียญสหรัฐ กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 
10 งวด งวดละ 0.50 ล้านเหรียญสหรัฐ ปลอดชําระเงินต้น  
2 ปี เริ่มชําระงวดแรกเดือนมีนาคม 2554  

11 30 ล้านเหรียญสหรัฐ กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดราย 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 
10 งวด งวดละ 3.00 ล้านเหรียญสหรัฐ ปลอดชําระเงินต้น  
2 ปี เริ่มชําระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2554 

 
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การดํารงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย การดํารงอัตราส่วนความสามารถ  
ในการชําระหนี้ ข้อจํากัดในการก่อหน้ีระยะยาวเพิ่มเติม การเพิ่มทุนจดทะเบียนและข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผล 
เป็นต้น 
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21. ทุนเรือนหุ้น และใบส้าคัญแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมัตยิืนยันการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรองรับใบสําคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552 คร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 
 

บริษัทไดอ้อกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 0.38 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจํานวนรวม 0.38 ล้านบาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพซึ่งแปลงเป็นหุ้นสามัญในราคาแปลงสภาพ 10 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ  
 

 มูลค่า 
หุ้นละ 

2554  2553 
 จ้านวนหุ้น  จ้านวนเงิน  จ้านวนหุ้น  จ้านวนเงิน 
 บาท ล้านหุ้น  ล้านบาท  ล้านหุ้น  ล้านบาท 
ทุนที่ออกและชําระแล้ว         
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 1 1,550.00  1,550.00  1,550.00  1,550.00 
ออกหุ้นสามัญในระหว่างป ี 1 0.38  0.38  -  - 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 1 1,550.38  1,550.38  1,550.00  1,550.00 

 
22. เงินปันผลจ่ายและทุนส้ารองตามกฎหมาย 
 

เงินปันผลและทุนส้ารองตามกฎหมาย อนุมัติโดย จ้านวนหุ้น เงินปันผล เงินปันผลจ่าย วันที่จ่ายเงินปันผล 
  ล้านหุ้น จ่ายต่อหุ้น ล้านบาท  

      
-  จ่ายปันผลจากการดําเนินงานของบริษัท 

ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 255 2 ถึง
วันท่ี 31  ตุลาคม 2553 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีคร้ังท่ี 1/2554 
เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554  

1.55 0.07 108.50 28 มีนาคม 2554 
 

-  จ่ายปันผลจากการดําเนินงานของบริษัท
ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2551 ถึง
วันท่ี 31  ตุลาคม 2552 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีคร้ังท่ี 1/2553 
เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2553  

1.55 0.15 232.50 25 มีนาคม 2553 
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23. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหารได้รวมค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัท
และบริษัทย่อย ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือน และประโยชน์ 
ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการบริหารของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 6.53 3.39 1.64 1.67 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 18.63 11.53 7.03 6.50 

 
24. การบริหารจัดการส่วนทุน 

วัตถุประสงค์ หลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการบริหารทางการเงินคือ  การดํารงไว้ซึ่งความสามารถ
ในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  การดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม  และการรักษาอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ให้เกินข้อกําหนดของสัญญากู้ยืมเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 19 และข้อ 20) 
   
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 31 ตุลาคม 2553 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เป็น 1.41 : 1.00 และ 1.33 : 1.00 ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เป็น 1.18 : 1.00 และ 1.27 : 1.00 ตามลําดับ 
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25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สําคัญ ได้แก่ 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส้าหรับไตรมาสสิ นสุด 

วันที่ 31 กรกฎาคม 
 ส้าหรับไตรมาสสิ นสุด 

วันที่ 31 กรกฎาคม 
 2554  2553  2554  2553 

เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 102,670  109,417  34,882  25,897 
ค่าเสื่อมราคา 74,232  37,336  7,757  6,709 
ค่าเชื้อเพลิง 26,640  83,286  9,143  75,016 
ค่าธรรมเนียมนําส่งกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย 195,627  218,769  94,463  98,707 
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา 48,091  32,385  29,367  10,322 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 107,048  84,171  48,154  24,322 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 624,432  642,042  188,559  85,932 
ซื้อสินค้าสําเร็จรูป 4,278  61,729  300,646  562,590 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต 3,093,212  1,635,266  921,616  669,843 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 37,380  26,836  7,584  5,701 
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์      -       -  9,216       - 
ค่าปรับจากสัญญาซื้อขายน้ําตาลล่วงหน้า      -  111,363     -  18,635 
ดอกเบี้ยจ่าย 127,310  102,408  55,325  62,809 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น 884  476  588  870 
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น 241,119  95,027  60,670  37,568 

รวม 4,682,923  3,240,511  1,767,970  1,684,921 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุด 

วันที่ 31 กรกฎาคม 

 ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุด 
วันที่ 31 กรกฎาคม 

 2554  2553  2554  2553 
เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 772,230  628,609  228,377  208,285 
ค่าเสื่อมราคา 579,454  342,549  180,278  132,121 
ค่าเชื้อเพลิง 196,254  188,588  76,007  116,322 
ค่าธรรมเนียมนําส่งกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย 612,193  645,611  296,784  270,879 
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา 307,719  272,692  127,854  141,310 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 332,681  252,418  111,095  109,805 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 9,354,643  6,623,071  3,732,594  2,481,738 
ซื้อสินค้าสําเร็จรูป 39,896  75,916  844,519  1,168,149 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต (2,727,946)  (1,069,842)  (1,515,776)  (391,322) 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 112,874  97,498  26,140  22,974 
ขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 16,768  881,960  41,395  391,123 
ค่าปรับจากสัญญาซื้อขายน้ําตาลล่วงหน้า -  111,363  -  18,635 
ดอกเบี้ยจ่าย 342,925  244,464  159,084  171,257 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น 3,024  2,664  1,911  2,664 
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น 715,041  548,440  196,223  136,635 

รวม 10,657,756  9,846,001  4,506,485  4,980,575 
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26. ก้าไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัด้วยจํานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี 

 
สําหรับกําไรต่อหุ้นปรับลด จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวดจะถูกปรับปรุง
ด้วยจํานวนหุ้นสามัญเทียบเท่า โดยสมมุติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด สําหรับไตรมาส
และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดของบริษัท ได้แก่ สิทธิเลือกซื้อหุ้น
ที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส้าหรับไตรมาสสิ นสุด 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 
 ส้าหรับไตรมาสสิ นสุด 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 

 ก้าไร 
ส้าหรับงวด 

 จ้านวนหุ้น  ก้าไร 
ต่อหุ้น 

 ก้าไร 
ส้าหรับงวด 

 จ้านวนหุ้น  ก้าไร 
ต่อหุ้น 

 พันบาท  พันหุ้น  บาท  พันบาท  พันหุ้น  บาท 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน            
กําไรสําหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 788,620  1,550,353  0.509  277,226  1,550,353  0.179 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุ้น -  45,474    -  45,474   
กําไรต่อหุ้นปรับลด            
กําไรท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่า 
   มีการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 

 
788,620 

  
1,595,827 

  
0.494 

  
277,226 

  
1,595,827 

  
0.174 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุด 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 
 ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุด 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 

 ก้าไร 
ส้าหรับงวด 

 จ้านวนหุ้น  ก้าไร 
ต่อหุ้น 

 ก้าไรส้า 
หรับงวด 

 จ้านวนหุ้น  ก้าไร 
ต่อหุ้น 

 พันบาท  พันหุ้น  บาท  พันบาท  พันหุ้น  บาท 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน            
กําไรสําหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 1,484,102  1,550,179  0.957  510,831  1,550,179  0.330 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด            
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุ้น -  20,310    -  20,310   
กําไรต่อหุ้นปรับลด            
กําไรท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่า 
   มีการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 

 
1,484,102 

  
1,570,489 

  
0.945 

  
510,831 

  
1,570,489 

  
0.325 
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27. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ้าแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจ แสดงดังนี ้
 

งบการเงินรวม 
ส้าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และ 2553 

หน่วย : ล้านบาท 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่าย 
น ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 

ธุรกิจผลิตและ 
จ้าหน่ายแอลกอฮอล ์

ธุรกิจผลิตและ 
จ้าหน่ายไฟฟ้า 

ธุรกิจให้เช่า 
อสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจ 
แป้งสาล ี

ธุรกิจอื่นๆ รายการระหว่างกัน รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

 ไทย ลาว กัมพูชา ไทย ลาว กัมพูชา ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย     
รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ - ในประเทศ 4,482 - 331 5,622 - - 551 513 849 485 152 117 685 626 1,162 1,188 (3,086) (2,818) 5,126 5,733 
รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ - ต่างประเทศ 7,150 274 514 3,824 31 246 - - - - - - - - 50 25 (604) (97) 7,384 4,029 
รวม 11,632 274 845 9,446 31 246 551 513 849 485 152 117 685 626 1,212 1,213 (3,690) (2,915) 12,510 9,762 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 2,530 69 66 2,290 (35) (88) 98 145 337 196 46 115 143 92 30 540 602 (565) 3,921 2,690 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร                   (1,478) (2,326) 
ต้นทุนทางการเงิน                   (346) (247) 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                   8 11 

 (สุทธิจากภาษีเงินได้)                     
ภาษีเงินได ้                   (512) (91) 
กําไรสําหรับงวด                   1,593 37 
บวก(หัก) ขาดทุน (กําไร) สําหรับงวดของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                  (109) 70 
กําไรสําหรับงวดของบริษัท    

   

            1,484 107 

                     
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และ 2553                     
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 476 1 - 716 1 - 59 34 112 87 64 32 90 95 99 149 (256) (549) 645 565 
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 3,833 24 44 1,789 18 48 144 251 141 - - - 288 355 345 212 (5) - 4,814 2,673 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  8,919 1,096 2,094 8,876 880 1,273 946 921 3,670 2,734 872 1,097 425 452 855 831 (644) (114) 18,233 16,950 
สินทรัพย์ส่วนกลาง 7,971 226 1,259 3,225 280 834 137 40 132 57 127 60 - 49 113 293 (6,841) (1,368) 3,124 3,470 
สินทรัพย์รวม  21,199 1,347 3,397 14,606 1,179 2,155 1,286 1,246 4,055 2,878 1,063 1,189 803 951 1,412 1,485 (7,746) (2,031) 26,816 23,658 
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28. ภาระผูกพันและหนี สินท่ีอาจเกิดขึ น 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 31 ตุลาคม 2553 นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงินแล้ว บริษัท
และบริษัทย่อย ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ 
28.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบสําหรับงบการเงินรวม

จํานวน 5,241.54 ล้านบาท และ 2,012.00 ล้านบาท ตามลําดับ และ สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ  
จํานวน 3,421.29  ล้านบาท และ 1,428.71 ล้านบาท ตามลําดับ  

 
28.2 บริษัทและบริษัทย่อยสามแห่ง ได้ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าแก่ชาวไร่เพื่อรับซื้ออ้อย โดยบริษัทและ

บริษัทย่อยยังมิได้บันทึกภาระหนี้สินดังกล่าว เน่ืองจากเช็คยังไม่ถึงกําหนดชําระและยังไม่ได้รับอ้อย 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่

31 กรกฎาคม  
2554 

ณ วันที ่
31 ตุลาคม  

2553 

ณ วันที ่
31 กรกฎาคม  

2554 

ณ วันที ่
31 ตุลาคม  

2553 
สําหรับฤดูการผลิตปี 2552/2553 - 17.61 - 17.61 
สําหรับฤดูการผลิตปี 2553/2554 - 599.19 - 140.70 
สําหรับฤดูการผลิตปี 2554/2555 693.03 - 92.73 - 

 
28.3 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

จํานวน 2 สัญญา ดังนี้  
- สัญญาลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 กฟผ. ตกลงซื้อพลังงานไฟฟ้าจากบริษัทย่อย ณ อําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะเวลา 21 ปี นับตั้งแต่เดือนแรกที่มีการขายไฟฟ้า  (ธันวาคม 2549) 
ในปริมาณ 20 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดันไฟฟ้า 115 กิโลโวลท์ โดยในปีที่ 2 จนถึงปีก่อนปีสุดท้าย 
กฟผ. ตกลงที่จะซื้อพลังงานไฟฟ้าในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณพลังงานไฟฟ้า
ตามสัญญา 
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- สัญญาลงวันที่ 12 มกราคม 2553 กฟผ. ตกลงซื้อปริมาณพลังงานไฟฟ้า 22 เมกะวัตต์ ณ ระดับ

แรงดัน 115 กิโลโวลท์ ณ อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตามราคาที่ตกลงร่วมกันใน
สัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 และเมื่ออายุสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทย่อย
ต้องแจ้งเป็นหนังสือสําหรับการต่ออายุสัญญาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกําหนด
อายุสัญญา และให้สัญญานี้มีอายุต่อไปอีกคราวละ 5 ปี บริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือค้ําประกันการเสนอ
ขายไฟฟ้า เป็นจํานวนเงิน 4.40 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 บริษัทย่อยได้ทําข้อตกลง
เพิ่มเติมสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวกับ กฟผ. ในปริมาณพลังงานไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ 
ณ ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลท์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 

 

28.4 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน (“ผู้ให้สัมปทาน ”) 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ในเขตพื้นที่ 43 หมู่ 10 ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น   
โดยมีกําหนดอายุ 21 ปี และมีเงื่อนไขที่สําคัญดังนี้  
- เมื่อสัมปทานสิ้นสุดอายุหรือถูกเพิกถอน ผู้ให้สัมปทานมีสิทธิที่จะซื้อหรือไม่ซื้อกิจการไฟฟ้า  

จากบริษัทย่อยได้ในราคาที่คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป็นผู้กําหนด โดยผู้ให้สัมปทาน
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้รับสัมปทานอย่างน้อยหกเดือนก่อนสัมปทานสิ้นอายุและ
ภายในสามเดือนนับต้ังแต่วันเพิกถอนสัมปทาน  

- เมื่อสัมปทานสิ้นสุดอายุ หากการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาล หรือสุขาภิบาล 
มีความประสงค์จะดําเนินกิจการไฟฟ้าของบริษัทย่อย จะต้องรับซื้อทรัพย์สินกิจการไฟฟ้า
ในราคาที่คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป็นผู้กําหนด อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานดังกล่าว
ไม่ประสงค์จะซื้อและบริษัทย่อยมีความประสงค์จะดําเนินการต่อไป ถ้าผู้ให้สัมปทานพิจารณาเห็น
เป็นการสมควรจะต่ออายุสัมปทานให้อีกก็ได้  

 
ทั้งนี้กรณีที่บริษัทย่อยไม่ตกลงตามข้อเสนอข้างต้น บริษัทย่อยต้องร้ือถอนบรรดาสิ่งก่อสร้าง  

ที่ได้สร้างขึ้นหรือติดตั้งไว้ในที่สาธารณะและปรับสภาพให้คงสภาพเดิมภายในหกเดือนนับแต่
วันที่สัมปทานนี้สิ้นอายุ  
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28.5 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 255 4 และวันที่ 31 ตุลาคม 255 3  

มีภาระผูกพัน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และวงเงินสินเชื่อ ดังนี ้
หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินรวม 
  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2554 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2553 
 สกุลเงิน ทั งสิ น ใช้ไป คงเหลือ ทั งสิ น ใช้ไป คงเหลือ 
ภาระผูกพัน        
สัญญาค้ําประกันการชําระหนี้ของบริษัทย่อย     
  สําหรับค้ําหนี้สินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 
บาท 

 
  - 

 
7,031.44 

 
- 

 
  - 

 
4,441.11 

 
- 

สัญญาค้ําประกันการชําระหนี้ของบริษัทย่อย  
  สําหรับค้ําหนี้สินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 
เหรียญสหรัฐ 

 
  - 

 
91.23 

 
- 

 
  - 

 
133.68 

 
- 

        
หนี สินท่ีอาจเกิดขึ น        
หนังสือค้ําประกัน  (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 100.14 -   - 86.75 - 
รับรองต๋ัวเงิน บาท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท บาท 2,384.00 1,034.12 1,349.88 2,934.00 1,017.66 1,916.34 
เลตเตอร์ออฟเครดิต เหรียญสหรัฐ 21.88 12.44 9.44 21.88 11.88 10.00 
        
วงเงินสินเช่ือ        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น บาท 13,822.25 2,952.49 10,869.76 11,336.00 632.80 10,703.20 
เงินกู้ยืมระยะสั้น เหรียญสหรัฐ 20.50 17.34 3.16 23.00 20.00 3.00 
วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น บาท 2,033.75 63.00 1,970.75 1,285.70 123.81 1,161.89 
เงินกู้ยืมระยะยาว บาท 4,291.50 4,001.50 290.00 2,800.00 1,508.00 1,292.00 
เงินกู้ยืมระยะยาว เหรียญสหรัฐ 36.00 36.00 -   - - - 
วงเงินร่วมกันในเลตเตอร์ออฟเครดิต 
  กับเงินกู้ยืมระยะยาว 

 
บาท 

 
260.00 

 
146.00 

 
114.00 

 
260.00 

 
146.00 

 
114.00 

 
หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2554 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2553 
 สกุลเงิน ทั งสิ น ใช้ไป คงเหลือ ทั งสิ น ใช้ไป คงเหลือ 
ภาระผูกพัน        
สัญญาค้ําประกันการชําระหนี้ของบริษัทย่อย  
  สําหรับค้ําหนี้สินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 
บาท 

 
- 

 
7,031.44 

 
- 

 
  - 

 
4,441.11 

 
- 

สัญญาค้ําประกันการชําระหนี้ของบริษัทย่อย  
  สําหรับค้ําหนี้สินทุกประเภทท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 
เหรียญสหรัฐ 

 
- 

 
37.89 

 
- 

 
  - 

 
63.68 

 
- 

        
หนี สินท่ีอาจเกิดขึ น        
หนังสือค้ําประกัน (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 2.86 -   - 2.86 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิต บาท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 
        
วงเงินสินเช่ือ        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น บาท 4,044.25 302.00 3,742.25 3,858.00 - 3,858.00 
เงินกู้ยืมระยะสั้น เหรียญสหรัฐ 0.50 - 0.50 3.00 - 3.00 
วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น บาท 2,033.75 63.00 1,970.75 1,285.70 123.81 1,161.89 
เงินกู้ยืมระยะยาว บาท 164.00 164.00 - 248.00 248.00 - 
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วันที่ 31 ตุลาคม 2553 วงเงิน ร่วมกันในเงิน กู้ยืมระยะสั้น จํานวน 5.00 ล้าน เหรียญสหรัฐ  เป็น
วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึง ซึ่งให้สิทธิการใช้วงเงินสินเชื่อร่วมให้กับ
บริษัทย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง โดยเบิกใช้วงเงินแล้ว 4.10 ล้านเหรียญสหรัฐ  คิดเป็นจํานวน  
123.81 ล้านบาท   

 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 255 4 และ
วันที่ 31 ตุลาคม 2553 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.24 - 4.20 ต่อปี และร้อยละ 1.65 - 3.50 ต่อปี ตามลําดับ 

 

สินเชื่อดังกล่าวข้างต้นบางส่วนค้ําประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เคร่ืองจักร สิทธิการเช่าที่ดิน 
ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานของบริษัทย่อย และใบหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งที่ถือโดยผู้ถือหุ้น  
ของบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยค้ําประกันระหว่างกัน และการโอนสิทธิประกันภัยของสิ่งปลูกสร้าง
และเคร่ืองจักรแก่ผู้ให้กู้ และบางวงเงินหากมีการเบิกใช้ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องนําสินค้าบางส่วน 
เข้าร่วมค้ําประกันด้วย  

 

นอกจากนี้ ภาระผูกพันร่วมกันกับวงเงินกู้ระยะยาว  บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทางการเงินบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การดํารงสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทย่อย การดํารงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ ข้อจํากัดในการก่อหน้ีระยะยาวเพิ่มเติม 
การเพิ่มทุนจดทะเบียนและข้อจํากัด ในการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น 

 

28.6 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ภาระผูกพันตามสัญญาต่างๆ มีดังนี้  
หน่วย : ล้าน  

  งบการเงินรวม 
  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2554 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2553 
 สกุลเงิน มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ 

ตามสัญญา 
มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ 

ตามสัญญา 
สัญญาก่อสร้างและจ้างเหมา บาท 262.39 94.45 512.76 108.01 
 เหรียญสหรัฐ 0.27 0.11 - - 
สัญญาซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ บาท 499.42 107.61 607.54 327.19 
 เหรียญสหรัฐ 1.82 1.34 17.63 2.42 
 เยน 3,190.00 1,650.00 3,190.00 1,650.00 
 ยูโร - - 1.18 0.89 
 ฟรังก์สวิส 0.16 0.11 - - 
สัญญาค่าพัฒนาท่ีดิน เหรียญสหรัฐ - - 11.25 4.86 
สัญญาเช่า บาท 13.12 11.23 - - 
สัญญาซื้อวัตถุดิบ บาท 274.51 92.83 - - 
 เหรียญสหรัฐ 6.32 6.32 - - 
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29. ข้อมูลอื่นท่ีส้าคัญ 

29.1 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัท น้ําตาลสะหวันนะเขด จํากัด (บริษัทย่อย) ได้ทําสัญญาพัฒนา
พื้นที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับรัฐบาลของประเทศดังกล่าว เพื่อใช้เป็นอาคาร
สํานักงาน อาคารโรงงาน ถนน และพื้นที่ปลูกอ้อย รวม 10,000 เฮกตาร์ โดยมีกําหนดระยะเวลา 30 ปี และ
สามารถต่อสัญญาได้อีก 20 ปี หากได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และ
วันที่ 31 ตุลาคม 2553 บริษัทย่อยได้ใช้พื้นที่แล้ว จํานวน 5,053.61 เฮกตาร์ โดยมีอัตราค่าเช่าจํานวน 6 
เหรียญสหรัฐ ต่อเฮกตาร์ต่อปี  

 

29.2 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษัทย่อย) 
ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับรัฐบาลของประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 
เพื่อก่อต้ังโรงงานน้ําตาลพร้อมทั้งได้รับสัมปทานพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา 
จํานวน 19,100 เฮกตาร์ อายุสัมปทาน 90 ปี โดยไม่มคี่าเช่าใน 4 ปีแรก และหลังจากนั้นคิดค่าเช่าในอัตรา  
1 - 4 เหรียญสหรัฐต่อเฮกตาร์ต่อปี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 31 ตุลาคม 2553 บริษัทย่อยได้
ใช้พื้นที่แล้ว จํานวน 10,481 เฮกตาร ์

 
30. เครื่องมือทางการเงิน  

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
และมูลค่ายุติธรรมเป็นลักษณะเดียวกันกับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 

 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทและบริษัทย่อย มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย  
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกู้ยืม 
ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท  ซึ่งมี
รายละเอียดส่วนใหญ่ ดังน้ี  
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 
 อัตราดอกเบี ยคงที ่  อัตราดอกเบี ย  รวม 

  ภายใน   มากกว่า   มากกว่า  ปรับขึ นลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ป ี  5 ปี  ตามราคาตลาด   
สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ -  -  -  154,287  154,287 
เงินฝากธนาคารแบบประจํา 21  -  -  -  21 
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 3,689  5,838  3,493  376,581  389,601 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ชาวไร่ 483,184  -  -  43,834  527,018 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 759  13,358  -  -  14,117 

รวม 487,653  19,196  3,493  574,702  1,085,044 
 

หนี สินทางการเงิน          
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน          

จากสถาบันการเงิน 2,680,477  -  -  1,397,093  4,077,570 
หุ้นกู ้ 1,779,242  1,998,149  -  -  3,777,391 
เงินกู้ยืมระยะยาว -  -  -  5,218,637  5,218,637 

รวม 4,459,719  1,998,149  -  6,615,730  13,073,598 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 
 อัตราดอกเบี ยคงที ่ อัตราดอกเบี ย รวม 

  ภายใน   มากกว่า  ปรับขึ นลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ป ี  ตามราคาตลาด   
สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ -  -  144,728  144,728 
เงินฝากธนาคารแบบประจํา 5,729  -  -  5,729 
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 38,430  181,569  21,651  241,650 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ชาวไร่ 454,336  -  -  454,336 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 751  17,998  -  18,749 

รวม 499,246  199,567  166,379  865,192 
        
หนี สินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน        
จากสถาบันการเงิน -  -  1,902,246  1,902,246 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น 5,000  -  -  5,000 
หุ้นกู ้ 999,933  3,775,647  -  4,775,580 
เงินกู้ยืมระยะยาว -  -  4,894,840  4,894,840 

รวม 1,004,933  3,775,647  6,797,086  11,577,666 
 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า การนําเข้า
เคร่ืองจักร เนื่องจากรายการทางธุรกิจเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และวันที่         
31 ตุลาคม 255 3 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสําคัญ  
ซึ่งไม่ได้มกีารทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ 

หน่วย : ล้าน 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ณ วันที่ 31 ตุลาคม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
 2554 2553 2554 2553 
สกุลเงิน สินทรัพย ์ หนี สิน สินทรัพย ์ หนี สิน สินทรัพย ์ หนี สิน สินทรัพย ์ หนี สิน 
เหรียญสหรัฐ 4.98 69.80 - 9.49 0.50 - - - 
เยน - - - 802.09 - - - - 
เรียล 365.97 239.82 944.54 161.89 - - - - 
ยูโร 0.03 - - - - - - - 
กีบ 66.47 432.77 - - - - - - 
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ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 31 ตุลาคม 255 3 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการรับและจ่าย
ชําระหนี้สินในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยยังไม่ได้บันทึกหนี้สินทางการเงินดังกล่าว 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะ
ไว้มีวันครบกําหนดชําระเงินไม่เกิน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

หน่วย : ล้าน 
 จ้านวนเงินที่ท้าสัญญา  จ้านวนเงินที่ได้ตามสัญญา 

สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ     สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553  2554 2553 2554 2553 

เหรียญสหรัฐ 57.90 10.90 - 1.00 บาท 1,807.65 345.28 - 30.08 
เยน - 400.00 - - บาท - 139.54 - - 

 
มูลค่ายุติธรรมสุทธิของอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันที่ในงบดุลของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่
 31 กรกฎาคม  

2554 
31 ตุลาคม  

2553 
31 กรกฎาคม  

2554 
31 ตุลาคม  

2553 
มูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 48.79 0.20 - 0.06 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ําตาลทรายและราคาอ้อย 
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ําตาล ราคาขายน้ําตาลโควตา ข. และอัตราแลกเปลี่ยนที่ อนท. ขายได้จริงมีผล
อย่างมากต่อการคํานวณราคาอ้อย ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการผลิตน้ําตาลทราย ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหาร
ความเสี่ยงจากความผันผวนของกําไรขั้นต้น บริษัทจึงมีกระบวนการป้องกันความเสี่ยง โดยจัดทําสัญญาซื้อ-ขาย 
Commodity Swap อายุสัญญาไม่เกิน 2 ป ีซึ่งเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ 
บริษัทจะรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน  
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สําหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และ 2553 มีการรับรู้รายการในงบการเงิน 
ดังนี ้
 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

ขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์     
- สําหรับไตรมาสส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม - - 9.22 - 
- สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 16.77 881.96 41.40 391.12 

 
มูลค่ายุติธรรมสุทธิของอนุพันธ์ทางการเงินคงเหลือที่เปิดสถานะไว้ ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 
31 ตุลาคม 2553 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้ 

หน่วย : ล้าน 
 สกุลเงิน  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ณ วันที่  

31 กรกฎาคม 
ณ วันที ่

31 ตุลาคม 
   2554 2553 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซ้ือขาย Commodity Swap เหรียญสหรัฐ  (4.93) (0.45) 
 บาท  (49.40) - 

 
มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร  (Commodity Swap) คํานวณโดยใช้ราคาน้ําตาล
ทรายดิบและน้ําตาลทรายขาวจาก The Exchange and Bloomberg ณ วันที่ในงบดุล เสมือนว่าบริษัท และ
บริษัทย่อยได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบดุล 
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31. ข้อมูลเปรียบเทียบงบดุล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2554 และ 2553  

การดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายน้ําตาลมีลักษณะขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล ซึ่งแบ่งเป็นฤดูการผลิต ระหว่างช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของแต่ละปี และ
นอกฤดูการผลิตระหว่างช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
ในการเปรียบเทียบข้อมูลสําหรับการประกอบธุรกิจที่มีขึ้นลงตามฤดูกาลอย่างเห็นได้ชัด บริษัทจึงแสดง
ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และ 2553 ดังต่อไปนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่” 

สินทรัพย์        
สินทรัพย์หมุนเวียน        
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 222,732  639,520  31,275  114,952 
 เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 21           -           -           - 
 ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 645,427  564,507  148,135  204,944 
 ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ 173,305  161,183  133,798  122,049 
 ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยที่ถึงกําหนด        
   รับชําระภายในหนึ่งป ี 17,935  27,595  10,217  10,574 
 ลูกหนี้อื่น - ค่าตอบแทนการผลิตและจําหน่าย        
   น้ําตาลทรายที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งปี 88,871  48,656  60,952  21,231 
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          -           -  360,000  1,250,000 
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ 527,018  356,252  87,466  84,422 
 สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 4,813,497  2,673,091  2,050,213  890,511 
 อะไหล่เครื่องจักรเพื่อการซ่อมแซม 313,705  489,820  49,490  89,675 
 อื่น ๆ 221,210  232,061  54,614  74,948 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,023,721  5,192,685  2,986,160  2,863,306 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี - สุทธ ิ 647,804  773,834  31,553  52,372 
 ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย - สุทธ ิ 371,666  183,497  23,434  10,139 
 ลูกหนี้อื่น - ค่าตอบแทนการผลิตและจําหน่าย        
   น้ําตาลทราย - สุทธิ          -  90,445           -  61,647 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 18,233,014  16,950,472  2,474,645  2,738,948 
 อื่น ๆ 540,212  467,198  5,444,510  5,170,670 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,792,696  18,465,446  7,974,142  8,033,776 
รวมสินทรัพย์ 26,816,417  23,658,131  10,960,302  10,897,082 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

   "ปรับปรุงใหม่"    "ปรับปรุงใหม่" 
หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น        

หนี สินหมุนเวียน          
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,077,571  2,886,156  564,478  694 
 เจ้าหนี้การค้า 153,020  154,645  68,881  358,592 
 ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,779,242  999,652  1,779,242  999,652 
 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 272,090  39,647  119,015  - 
 เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 142,043  185,900  68,794  41,707 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตค้างจ่าย 1,155,660  409,400  516,652  143,484 
 อื่น ๆ 1,652,446  1,591,036  800,653  869,197 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,232,072  6,266,436  3,917,715  2,413,326 
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6,477,922  7,400,580  2,008,506  3,949,218 
 รวมหนี้สิน 15,709,994  13,667,016  5,926,221  6,362,544 
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,106,423  9,991,115  5,034,081  4,534,538 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,816,417  23,658,131  10,960,302  10,897,082 

 

32. เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในงบดุล 
32.1  บริษัทและบริษัทย่อยได้ ทําสัญญา สั่งซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ภายหลังวันที่ในงบดุลซึ่งไม่ได้

รวมอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 
หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สกุลเงิน มูลค่าตามสัญญา มูลค่าตามสัญญา 
สัญญาซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ์ บาท 45.20 22.60 
 เหรียญสหรัฐ 5.50 5.50 
 เยน 70.00 70.00 

 

32.2  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 Koh Kong Plantation Company Limited  (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น  
โดยอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 8,000,000 เหรียญสหรัฐ  
เป็น 20,000,000 เหรียญสหรัฐ ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีการ เพิ่มทุนจดทะเบียน  
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 แล้ว 
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33. การจัดประเภทรายการใหม่ 

การแสดงรายการในงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 และในงบกําไรขาดทุนรวม
และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553  
ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ดังต่อไปนี้ 
 

งบการเงินรวม     
    หน่วย : ล้านบาท 

เดิมแสดงเป็น  ใหม่แสดงเป็น  จ้านวนเงิน 
งบดุล     
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ ลดลง เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ เพิ่มขึ้น 2.43 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ ลดลง ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ เพิ่มขึ้น 157.85 
ส่วนต่ําจากการปรับโครงสร้างภายใน 
  กิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

 
ลดลง 

 
ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 
เพิ่มขึ้น 

 
1,731.47 

ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ ลดลง ส่วนต่ําจากการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 19.03 
  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย   
     
งบก้าไรขาดทุนส้าหรับไตรมาส     
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น ต้นทุนขาย ลดลง 1.39 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง ค่าตอบแทนผู้บริหาร เพิ่มขึ้น 1.12 
     
งบก้าไรขาดทุนส้าหรับงวดเก้าเดือน     
รายได้อ่ืน ลดลง รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 7.64 
รายได้อ่ืน ลดลง ต้นทุนขาย ลดลง 47.70 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง ต้นทุนขาย เพิ่มขึ้น 44.63 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง ค่าตอบแทนผู้บริหาร เพิ่มขึ้น 1.82 

     
งบการเงินเฉพาะกิจการ     
    หน่วย : ล้านบาท 

เดิมแสดงเป็น  ใหม่แสดงเป็น  จ้านวนเงิน 
งบดุล     
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ ลดลง ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ เพิ่มขึ้น 131.31 
     
งบก้าไรขาดทุนส้าหรับงวดเก้าเดือน     
รายได้อ่ืน ลดลง ต้นทุนขาย ลดลง 24.37 

 

34. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท 
เมื่อวันที ่9 กันยายน 2554 


