
ร่าง DRAFT 
งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมัติจากกรรมการผู้มีอ านาจอนุมัติของบริษัทแล้ว โดย.................................................. วันที่ 21 ธันวาคม 2549 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 ของบริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ
บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลในงบการเงินเหล่าน้ี  ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้า
ต้องวางแผนและปฏิบัติงาน  เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญหรือไม่  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ านวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเก่ียวกับ
รายการทางการเงินที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท าขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการ
แสดงรายการที่น าเสนอในงบการเงินโดยรวม  ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่าง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นน้ี แสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะบริษัท 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 ของ
บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 

บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด 
 
 

(นางสาวประภาศรี   ลีลาสุภา) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 4664 

 
กรุงเทพมหานครวันที่  22  ธันวาคม  2549 
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2549 2548 2549 2548

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 25) 151,704,340.18        161,609,167.65      18,972,141.69        15,460,540.86        
เงินลงทุนระยะสัน้ (หมายเหตุ 25) 26,771,600.00          107,091,750.00      -                         -                         
ลูกหนีก้ารค้าและต๋ัวเงินรับ (หมายเหตุ 7) 245,751,675.54        123,794,556.37      100,226,712.06      76,413,688.97        
ลูกหนีก้ารค้าและต๋ัวเงินรับ-บริษัทย่อยและบริษัททีเ่กีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 5.1และ 8) 933,897.77               1,309,401.21          -                         13,218.41               
ลูกหนีช้าวไร่-สุทธิ (หมายเหตุ 9) 76,287,826.17          41,913,158.96        -                         -                         
เงินให้กูยื้มระยะสัน้แก่บริษัทย่อย บุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 5.1) 153,568,480.00        130,048,798.61      13,600,000.00        5,521,248.61          
เงินให้กูยื้มระยะสัน้แก่ชาวไร่ (หมายเหตุ 10) 147,914,627.20        452,781,472.00      97,909,367.00        183,158,605.00      
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 11) 1,833,811,870.85     911,528,240.27      653,462,737.37      596,918,380.48      
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 21,273,303.48          17,136,174.39        -                         -                         
อะไหล่เคร่ืองจักรเพ่ือการซ่อมแซม 158,845,011.02        162,353,946.95      82,826,269.16        94,087,151.67        
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 101,258,333.06        24,111,054.19        28,538,921.16        6,142,479.88          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,918,120,965.27     2,133,677,720.60   995,536,148.44      977,715,313.88      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนซึง่บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย (หมายเหตุ 12) 49,070,233.58          48,974,928.76        2,895,028,197.10   2,289,252,903.29   
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ (หมายเหตุ 13) 80,589,496.79          78,926,384.05        53,521,150.49        51,702,651.20        
ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี (หมายเหตุ 14) 82,500,443.97          -                         55,583,573.82        -                         
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์-สุทธิ (หมายเหตุ 15) 75,864,685.57          78,675,754.53        -                         -                         
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 16) 7,151,417,492.36     5,836,518,567.57   2,335,546,770.47   2,188,975,098.64   
ทีด่ินทีไ่ม่ได้ใช้ด าเนินงาน 296,020,761.06        305,370,280.79      258,610,734.14      269,019,734.87      
ลูกหนีเ้งินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย (หมายเหตุ 17) 163,118,668.21        109,182,300.55      -                         -                         
เงินฝากประจ าทีติ่ดภาระค้ าประกัน 6,836,132.28            5,159,592.30          5,185,132.28          5,159,592.30          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 22,108,081.40          23,511,408.43        150,623.06             2,807,233.06          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,927,525,995.22     6,486,319,216.98   5,603,626,181.36   4,806,917,213.36   
     รวมสินทรัพย์ 10,845,646,960.49   8,619,996,937.58   6,599,162,329.80   5,784,632,527.24   

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล

ณ วันที ่31 ตุลาคม 2549 และ 2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2549 2548 2549 2548

หนีส้ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 18) 1,285,979,719.27     342,192,726.13      845,000,000.00      125,000,000.00      
เจ้าหนีก้ารค้าและต๋ัวเงินจ่าย (หมายเหตุ 19) 506,599,259.47        284,133,220.01      217,982,252.00      213,726,650.08      
เจ้าหนีก้ารค้าและต๋ัวเงินจ่าย-บริษัทย่อย (หมายเหตุ 5.1) -                           -                         47,759,219.07        13,225,440.03        
ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระในหนึง่ปี (หมายเหตุ 21) 85,100,000.00          148,600,000.00      35,000,000.00        120,000,000.00      
เงินกูยื้มจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 5.1) -                           -                         65,000,000.00        185,000,000.00      
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 79,315,751.42          69,449,681.42        -                         36,242,082.21        
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 125,092,922.71        57,150,362.38        3,963,936.91          33,905,135.97        
ค่ารักษาเสถียรภาพค้างจ่าย (หมายเหตุ 20) 66,945,780.27          41,881,818.66        33,340,741.83        21,964,997.68        
ค่าใช้จ่ายอ่ืนค้างจ่าย 29,817,838.45          63,737,717.01        8,848,307.12          21,734,496.93        
เจ้าหนีอ่ื้น 246,045,678.40        152,343,704.32      47,686,848.60        57,931,266.55        
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 52,743,670.10          35,855,772.39        10,359,166.54        6,902,818.07          

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,477,640,620.09     1,195,345,002.32   1,314,940,472.07   835,632,887.52      
หนีส้ินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาว (หมายเหตุ 21) 823,353,731.60        159,796,120.00      -                         35,000,000.00        
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 26,465,191.74          25,092,965.50        10,521,298.15        10,299,575.00        

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 849,818,923.34        184,889,085.50      10,521,298.15        45,299,575.00        
     รวมหนีส้ิน 3,327,459,543.43     1,380,234,087.82   1,325,461,770.22   880,932,462.52      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบดุล
ณ วันที ่31 ตุลาคม 2549 และ 2548

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุน้
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2549 2548 2549 2548

ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน

หุน้สามัญ  1,600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,600,000,000.00     1,600,000,000.00   1,600,000,000.00   1,600,000,000.00   
   ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

หุน้สามัญ  1,550,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,550,000,000.00     1,550,000,000.00   1,550,000,000.00   1,550,000,000.00   
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,554,617,243.34     1,554,617,243.34   1,554,617,243.34   1,554,617,243.34   
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม-บริษัทใหญ่ (หมายเหตุ 16) 964,671,731.28        1,022,371,532.28   964,671,731.28      1,022,371,532.28   
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม-บริษัทย่อย (หมายเหตุ 16) 144,592,337.11        149,242,152.59      144,592,337.11      149,242,152.59      
ส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการ
   ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (หมายเหตุ 22) 1,123,932,819.26     1,239,145,226.67   -                         -                         
ส่วนเกินจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อย 16,469,779.11          -                         -                         -                         
ก าไรทียั่งไม่เกิดขึน้จากหลักทรัพย์เผ่ือขาย 2,248,510.71            2,416,667.36          2,248,510.71          2,416,667.36          
ผลสะสมจากการแปลงค่างบการเงิน 1,554,901.42            -                         1,554,901.42          -                         
ก าไรสะสม (หมายเหตุ 23)

จัดสรรแล้ว
ส ารองตามกฎหมาย 121,120,000.00        90,920,000.00        121,120,000.00      90,920,000.00        

ยังไม่ได้จัดสรร 934,895,835.72        534,132,469.15      934,895,835.72      534,132,469.15      
รวมส่วนของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่ 6,414,103,157.95     6,142,845,291.39   5,273,700,559.58   4,903,700,064.72   

ส่วนของผู้ถือหุน้ส่วนน้อย 1,104,084,259.11     1,096,917,558.37   -                         -                         
     รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 7,518,187,417.06     7,239,762,849.76   5,273,700,559.58   4,903,700,064.72   
             รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุน้ 10,845,646,960.49   8,619,996,937.58   6,599,162,329.80   5,784,632,527.24   

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

งบดุล
บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที ่31 ตุลาคม 2549 และ 2548
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

2549 2548 2549 2548

รายได้จากการด าเนินงาน
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 6,085,830,877.63 5,213,288,423.89 3,670,001,220.21 3,118,253,395.25
รายได้ค่าเช่ารับ 36,495,717.50 33,242,456.82 33,686,364.18 30,051,061.31
รายได้จากการขายไฟฟ้า 25,250,452.97 33,629,057.44 17,282,660.15 19,558,987.73
รายได้จากการขายน้ ามันและตัดอ้อย 176,161,238.86 106,800,500.02 52,978,223.39 37,583,503.82
รายได้จากการขายปุย๋ 56,527,922.00 46,492,217.50 47,800,302.00 39,042,730.00
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนซึง่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 95,304.82 356,188.13 443,544,512.91 166,752,931.26
รายได้อ่ืน 118,387,863.97 98,655,042.16 91,682,576.42 43,665,344.45

รวมรายได้ 6,498,749,377.75 5,532,463,885.96 4,356,975,859.26 3,454,907,953.82
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ 4,681,167,403.11 4,045,508,504.36 3,177,656,366.09 2,428,835,219.52
ต้นทุนขายสินค้าอ่ืน 189,299,808.10 121,888,368.60 97,321,167.36 73,007,318.17
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 550,288,446.64 537,786,845.79 273,164,878.20 299,041,335.96
ค่าตอบแทนกรรมการ 40,472,742.00 41,307,684.30 7,458,500.00 7,299,000.00

รวมค่าใช้จ่าย 5,461,228,399.85 4,746,491,403.05 3,555,600,911.65 2,808,182,873.65
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,037,520,977.90 785,972,482.91 801,374,947.61 646,725,080.17
ดอกเบีย้จ่าย (109,069,462.74) (42,146,422.52) (55,883,831.81) (31,696,426.69)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 24) (213,465,161.23) (193,851,263.40) (66,544,389.23) (119,915,042.63)
ก าไรหลังหักดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล  714,986,353.93 549,974,796.99 678,946,726.57 495,113,610.85
หัก ก าไรสุทธิของบริษัทย่อยในส่วนของบริษัทใหญ่ก่อนการซือ้หุน้ (2,586,464.08) -                         -                         -                         
หัก ก าไรสุทธิของผู้ถือหุน้ส่วนน้อย (33,453,163.28) (54,861,186.14) -                         -                         
ก าไรสุทธิของบริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 678,946,726.57 495,113,610.85 678,946,726.57 495,113,610.85

ก าไรต่อหุน้ของบริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 0.44                          0.34                        0.44                        0.34                        
จ านวนหุน้สามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน้ าหนัก (หน่วย : หุน้) 1,550,000,000          1,458,097,122        1,550,000,000        1,458,097,122        

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก้าไรขาดทุน

ส้าหรับปี สิ นสุดวันที ่31 ตุลาคม 2549 และ 2548



(หน่วย : บาท)
ทุนเรอืนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินจากการปรบั ส่วนเกินจากการ ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่ ผลสะสมจากการ ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม
และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น จากการตีราคา จากการตีราคา โครงสรา้งภายในกิจการ เปล่ียนแปลงสัดส่วน เกิดขึ้นจากหลักทรพัย์ แปลงค่างบการเงิน จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนน้อย

สินทรพัย์เพ่ิม-บรษัิทใหญ่ สินทรพัย์เพ่ิม-บรษัิทย่อย ภายใต้การควบคุมเดียวกัน การถือหุ้นในบรษัิทย่อย เผ่ือขาย ส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2547 1,270,462,080.00    670,462,080.00       1,080,481,348.62            153,611,606.77              1,368,335,755.16              -                                 2,444,928.30             -                        38,100,000.00        727,069,898.30    1,081,179,996.47    6,392,147,693.62    
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผ่ือขาย -                           -                           -                                   -                                  -                                     -                                 (28,260.94) -                        -                         -                        -                           (28,260.94)
ค่าเสื่อมราคา-ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเพ่ิม -                           -                           (58,109,816.34) (4,369,454.18) -                                     -                                 -                             -                        -                         -                        -                           (62,479,270.52)
ส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการ
     ภายใต้การควบคุมเดียวกันลดลง -                           -                           -                                   -                                  (129,190,528.49) -                                 -                             -                        -                         -                        -                           (129,190,528.49)
รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 1,270,462,080.00    670,462,080.00       1,022,371,532.28            149,242,152.59              1,239,145,226.67              -                                 2,416,667.36             -                        38,100,000.00        727,069,898.30    1,081,179,996.47    6,200,449,633.67    
เพ่ิมทุน 279,537,920.00       884,155,163.34       -                                   -                                  -                                     -                                 -                             -                        -                         -                        -                           1,163,693,083.34    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                           -                           -                                   -                                  -                                     -                                 -                             -                        -                         (635,231,040.00) -                           (635,231,040.00)
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23) -                           -                           -                                   -                                  -                                     -                                 -                             -                        52,820,000.00        (52,820,000.00) -                           -                           
ก าไรสุทธิส าหรับปี -                           -                           -                                   -                                  -                                     -                                 -                             -                        -                         495,113,610.85    -                           495,113,610.85       
เพ่ิมขึ้นในส่วนของผู้ถือหุน้ส่วนน้อย -                           -                           -                                   -                                  -                                     -                                 -                             -                        -                         -                        15,737,561.90         15,737,561.90         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 1,550,000,000.00    1,554,617,243.34    1,022,371,532.28            149,242,152.59              1,239,145,226.67              -                                 2,416,667.36             -                        90,920,000.00        534,132,469.15    1,096,917,558.37    7,239,762,849.76    
ผลสะสมจากการแปลงค่างบการเงิน -                           -                           -                                   -                                  -                                     -                                 -                             1,554,901.42         -                         -                        -                           1,554,901.42           
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผ่ือขาย -                           -                           -                                   -                                  -                                     -                                 (168,156.65) -                        -                         -                        -                           (168,156.65)
ค่าเสื่อมราคา-ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเพ่ิม -                           -                           (57,699,801.00) (4,649,815.48) -                                     -                                 -                             -                        -                         -                        -                           (62,349,616.48)
ส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการ
     ภายใต้การควบคุมเดียวกันลดลง (หมายเหตุ 22) -                           -                           -                                   -                                  (115,212,407.41) -                                 -                             -                        -                         -                        -                           (115,212,407.41)
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
     การถือหุน้ในบริษัทย่อย -                           -                           -                                   -                                  -                                     16,469,779.11               -                             -                        -                         -                        -                           16,469,779.11         
รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 1,550,000,000.00    1,554,617,243.34    964,671,731.28               144,592,337.11              1,123,932,819.26              16,469,779.11               2,248,510.71             1,554,901.42         90,920,000.00        534,132,469.15    1,096,917,558.37    7,080,057,349.75    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                           -                           -                                   -                                  -                                     -                                 -                             -                        -                         (247,983,360.00) -                           (247,983,360.00)
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23) -                           -                           -                                   -                                  -                                     -                                 -                             -                        30,200,000.00        (30,200,000.00) -                           -                           
ก าไรสุทธิส าหรับงวด -                           -                           -                                   -                                  -                                     -                                 -                             -                        -                         678,946,726.57    -                           678,946,726.57       
เพ่ิมขึ้นในส่วนของผู้ถือหุน้ส่วนน้อย -                           -                           -                                   -                                  -                                     -                                 -                             -                        -                         -                        7,166,700.74           7,166,700.74           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 1,550,000,000.00    1,554,617,243.34    964,671,731.28               144,592,337.11              1,123,932,819.26              16,469,779.11               2,248,510.71             1,554,901.42         121,120,000.00      934,895,835.72    1,104,084,259.11    7,518,187,417.06    

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

ก าไรสะสม

บรษัิท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
ส าหรบัปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส้ำหรับปี สิ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2549 และ 2548
งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

(หน่วย : บำท)

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ก้ำไร(ขำดทุน) ผลสะสมจำกกำร รวม
และช้ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น จำกกำรตีรำคำ จำกกำรตีรำคำ ที่ยังไม่เกิดขึ น แปลงค่ำงบกำรเงิน จดัสรรแล้ว ยังไม่ได้จดัสรร

สินทรัพย์เพ่ิม-บริษัทใหญ่ สินทรัพย์เพ่ิม-บริษัทย่อย จำกหลักทรัพย์เผ่ือขำย ส้ำรองตำมกฎหมำย

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2547 1,270,462,080.00   670,462,080.00      1,080,481,348.62             153,611,606.77                2,444,928.30               -                        38,100,000.00         727,069,898.30  3,942,631,941.99   
ขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึ้นจากหลกัทรัพย์เผ่ือขาย -                         -                         -                                   -                                   (28,260.94) -                        -                          -                      (28,260.94)
คา่เสื่อมราคา-ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเพ่ิม -                         -                         (58,109,816.34) (4,369,454.18) -                              -                        -                          -                      (62,479,270.52)
รายการที่ยังไม่ไดรั้บรู้ในงบก าไรขาดทุน 1,270,462,080.00   670,462,080.00      1,022,371,532.28             149,242,152.59                2,416,667.36               -                        38,100,000.00         727,069,898.30  3,880,124,410.53
เพ่ิมทุน 279,537,920.00      884,155,163.34      -                                   -                                   -                              -                        -                          -                      1,163,693,083.34
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                         -                         -                                   -                                   -                              -                        -                          (635,231,040.00) (635,231,040.00)
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23) -                         -                         -                                   -                                   -                              -                        52,820,000.00         (52,820,000.00) -                         
ก าไรสุทธสิ าหรับปี -                         -                         -                                   -                                   -                              -                        -                          495,113,610.85 495,113,610.85
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 1,550,000,000.00   1,554,617,243.34   1,022,371,532.28             149,242,152.59                2,416,667.36               -                        90,920,000.00         534,132,469.15  4,903,700,064.72
ผลสะสมจากการแปลงคา่งบการเงิน -                         -                         -                                   -                                   -                              1,554,901.42        -                          -                      1,554,901.42
ขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึ้นจากหลกัทรัพย์เผ่ือขาย -                         -                         -                                   -                                   (168,156.65) -                        -                          -                      (168,156.65)
คา่เสื่อมราคา-ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเพ่ิม -                         -                         (57,699,801.00) (4,649,815.48) -                              -                        -                          -                      (62,349,616.48)
รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 1,550,000,000.00   1,554,617,243.34   964,671,731.28                144,592,337.11                2,248,510.71               1,554,901.42        90,920,000.00         534,132,469.15  4,842,737,193.01
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                         -                         -                                   -                                   -                              -                        -                          (247,983,360.00) (247,983,360.00)
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23) -                         -                         -                                   -                                   -                              -                        30,200,000.00         (30,200,000.00) -                         
ก าไรสุทธสิ าหรับปี -                         -                         -                                   -                                   -                              -                        -                          678,946,726.57  678,946,726.57
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 1,550,000,000.00   1,554,617,243.34   964,671,731.28                144,592,337.11                2,248,510.71               1,554,901.42        121,120,000.00       934,895,835.72  5,273,700,559.58   

หมายเหตุประกอบงบการเงินถอืเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

ก้ำไรสะสม



8                            

(หน่วย : บาท)

2549 2548 2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรสุทธิ 678,946,726.57      495,113,610.85      678,946,726.57   495,113,610.85      
ปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มา(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน:-

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น (28,062.50) (234,477.79) -                      -                         
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ) - ลูกหนี้ชาวไร่ (3,574,502.97) 316,499.13            -                      -                         
ก าไรจากการรับช าระหนี้จากลูกหนี้ชาวไร่เป็นที่ดิน -                         (843,805.53) -                      -                         
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อ่ืนและเงินทดรองจ่าย 407,890.28            250,000.00            -                      -                         
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย (95,304.82) (356,188.13) (443,544,512.91) (166,752,931.26)
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนทั่วไป 34,473.37              -                         34,473.37           -                         
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจ าหน่าย 74,718.22              75,370.06              57,556.91           59,140.66              
ค่าเสื่อมราคา 231,544,620.21      161,759,273.70      120,944,655.93   91,598,641.00        
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,393,145.73          (401,205.31) 1,035,294.22       -                         
ขาดทุนจากแปลงปลูกอ้อยที่เสียหาย 4,245,166.15          -                         -                      -                         
สิทธิการเชา่ตัดจ าหน่าย -                         899,290.70            -                      899,290.70            
ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน 526,537.85            357,963.61            -                      -                         
ดอกเบี้ยเชา่ซื้อรอตัดบัญชตัีดจ่าย 43,849.28              -                         -                      -                         
(ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (5,530,653.34) (25,218.60) 870.74                37,314.97
ก าไรสุทธิของบริษัทย่อยในส่วนของบริษัทใหญ่ก่อนการซื้อหุ้น 2,586,464.08          -                         -                      -                         
ก าไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 33,453,163.28        54,861,186.14        -                      -                         

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 944,028,231.39      711,772,298.83      357,475,064.83   420,955,066.92      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส้าหรับปี สิ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม



9                            

(หน่วย : บาท)

2549 2548 2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและต๋ัวเงินรับ (121,957,989.91) 10,546,361.63 (23,813,893.83) 23,589,756.46
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและต๋ัวเงินรับ-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 375,503.44 1,241,215.58 (61,745,999.25) (48,794,199.86)
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ชาวไร่ (30,800,164.24) (4,426,990.18) -                      -                         
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ (922,283,630.58) (226,965,082.72) (56,544,356.89) (228,781,519.75)
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (4,137,129.09) (17,136,174.39) -                      -                         
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในอะไหล่เคร่ืองจักรเพ่ือการซ่อมแซม 3,508,935.93 (13,410,719.64) 11,260,882.51 (21,025,427.53)
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (64,713,494.15) 43,421,245.74 (22,396,441.28) 37,035,349.63
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี (49,733,351.18) -                         (19,792,288.78) -                         
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,775,034.82) (3,154,466.73) 4,786.00 (1,005,715.60)
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและต๋ัวเงินจ่าย 222,489,568.52 (73,899,383.34) 4,255,601.92 (17,409,885.32)
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและต๋ัวเงินจ่าย-บริษัทย่อย -                         -                         96,292,996.70 20,012,031.66
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 9,866,070.00 2,917,897.33 (36,242,082.21) (21,341,096.45)
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 67,942,560.33 (5,120,095.24) (29,941,199.06) 24,495,102.49
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในค่ารักษาเสถียรภาพค้างจ่าย 25,063,961.61 20,464,740.12 11,375,744.15 11,239,251.56
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายอ่ืนค้างจ่าย (33,919,878.56) 16,535,072.36 (12,886,189.81) 7,798,650.99
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อ่ืน 51,404,841.40 8,032,056.47 (10,244,417.95) 34,230,279.68
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 16,216,881.69 (30,161,996.24) 3,456,348.47 (36,135,532.56)
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (454,408.57) 2,193,817.50 221,723.15 2,850,173.00

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 111,121,473.21 442,849,797.08 210,736,278.67 207,712,285.32

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น (335,343.75) 46,863,861.54        -                      -                         
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (23,519,681.39) (7,727,129.10) (8,078,751.39) 20,217,220.90
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอ่ืน -                         2,796,000.00          -                      2,796,000.00
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ 269,717,375.92 (152,399,305.77) 50,099,769.12 (139,271,918.77)
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อย (53,936,367.66) (42,065,627.67) -                      -                         
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -                         -                         (280,244,218.66) (418,468,320.00)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -                         128,000.00            114,240,420.35   70,335,758.94        
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป (1,621,870.35) (385,479.31) (1,596,870.35) -                         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนทั่วไป 196,287.48            -                         196,287.48         -                         
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (270,630.00) (80,505,652.00) -                      -                         
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,708,020,802.60) (816,295,454.76) (330,554,080.71) (297,499,402.90)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,458,539.30        905,332.71            16,721,666.30     -                         
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกัน (1,676,539.98) 29,974,516.53        (25,539.98) 29,974,516.53        
การลงทุนเพ่ิมของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 18,922,223.73        -                         -                      -                         

เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน (1,484,086,809.30) (1,018,710,937.83) (439,241,317.84) (731,916,145.30)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส้าหรับปี สิ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม
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(หนว่ย : บาท)

2549 2548 2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเงินเบกิเกินบญัชธีนาคารและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 945,427,209.88 (103,901,797.99) 720,000,000.00  30,175,307.32       
เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเงินกูยื้มจากบริษัทย่อย -                         -                         (120,000,000.00) 50,000,000.00       
รับเงินกูยื้มระยะยาว 761,557,611.60     116,796,120.00     -                      -                         
จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว (161,500,000.00) (138,600,000.00) (120,000,000.00) (120,000,000.00)

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ -                         1,163,693,083.34  -                      1,163,693,083.34  
เงินปนัผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (247,983,360.00) (635,231,040.00) (247,983,360.00) (635,231,040.00)
เงินปนัผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนนอ้ย (14,384,579.64) (9,653,352.17) -                      -                         

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,283,116,881.84  393,103,013.18     232,016,640.00  488,637,350.66     

เพ่ิมขึน้ในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,943,626.78         -                         -                      -                         

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สุทธิ (87,904,827.47) (182,758,127.57) 3,511,600.83      (35,566,509.32)
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นงวด 263,609,167.65     446,367,295.22     15,460,540.86    51,027,050.18       
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันปลายงวด                               (หมายเหตุ 25) 175,704,340.18     263,609,167.65     18,972,141.69    15,460,540.86       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปดิเผยเพ่ิมเติม
1.  เงินสดจ่ายในระหว่างงวด

-  ดอกเบีย้จ่าย 123,354,706.57     42,795,522.63       55,759,845.57    31,783,412.99       
-  ภาษีเงินได้นติิบคุคล 209,394,873.13     191,413,647.49     108,475,839.32  141,256,139.08     

2.  ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที ่31 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการทีไ่ม่กระทบกระแสเงินสดทีม่ีสาระส าคัญดังนี้
-  ตามงบการเงินรวมมีการตัดจ่ายส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน จ านวน 115.21 ล้านบาท
-  ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการตัดค่าเสื่อมราคาในส่วนเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สินจ านวน 203.06 ล้านบาท และ
-  57.70 ล้านบาท ตามล าดับ
-  ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ก าไร(ขาดทนุ)ทียั่งไม่เกิดขึน้จากหลักทรัพย์เผ่ือขายจ านวน (2.34) ล้านบาท และ 0.51
-  ล้านบาท ตามล าดับ

-  ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีการโอนระหว่างทีด่ินทีไ่ม่ใชด้ าเนนิงานกับทีด่ิน จ านวน 9.35 ล้านบาท และ 10.41 ล้านบาท ตามล าดับ
-  ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีการโอนเงินทดรองจ่ายค่าทีด่ินเปน็ทีด่ิน จ านวน  2.65 ล้านบาท
-  ตามงบการเงินรวม บริษัทย่อยมีดอกเบีย้จ่าย จ านวน 14.79 ล้านบาท ได้บนัทกึเปน็ต้นทนุสินทรัพย์
-  ตามงบการเงินรวมมีการรับรู้ส่วนเกินจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย จ านวน 16.47 ล้านบาท
-  ตามงบการเงินรวม บริษัทย่อยมีการซื้อสินทรัพย์ โดยการท าสัญญาเชา่ระยะยาว จ านวน 2.48 ล้านบาท
-  ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีการท าสัญญาโอนกรรมสิทธิอ้์อยโดยการโอนเงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่ชาวไร่เปน็
-  ต้นทนุการเพาะปลูกอ้อยรอตัดจ่าย จ านวน 35.15 ล้านบาท
-  ตามงบการเงินรวม บริษัทย่อยมีลูกหนี้ค่าหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนนอ้ยจ านวน 12.84 ล้านบาทซึ่งยังไม่ได้รับช าระ
-  ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการโอนค่าเสื่อมราคาเปน็ต้นทนุการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบญัชจี านวน 1.86 ล้านบาท 
-  และจ านวน 0.64 ล้านบาท ตามล าดับ

-  ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีการหกักลบหนี้จากการซื้อขายสินค้าระหว่างกันกับบริษัทย่อย 3 แหง่ เปน็จ านวน 61.76 ล้านบาท
-  ตามงบการเงินรวม บริษัทย่อยมีการน าเข้าเคร่ืองจักร โดยยังไม่ได้ช าระเงิน เปน็จ านวน 46.14 ล้านบาท 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส้าหรับปี สิ นสุดวันที ่31 ตุลาคม 2549 และ 2548

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม
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3.  ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที ่31 ตุลาคม 2548 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการทีไ่ม่กระทบกระแสเงินสดทีม่ีสาระส าคัญดังนี้
-  ตามงบการเงินรวมมีการตัดจ่ายส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน จ านวน 129.19 ล้านบาท
-  ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการตัดค่าเสื่อมราคาในส่วนเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สินจ านวน 220.62 ล้านบาท และ
-  58.11 ล้านบาท ตามล าดับ
-  ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ก าไร(ขาดทนุ) ทียั่งไม่เกิดขึน้จากหลักทรัพย์เผ่ือขายจ านวน (0.54) ล้านบาท และ 
   0.13 ล้านบาท ตามล าดับ

-  ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีการหกักลบหนี้จากการซื้อขายสินค้าระหว่างกันกับบริษัทย่อย 3 แหง่ เปน็จ านวน 56.74 ล้านบาท
-  ตามงบการเงินรวม บริษัทย่อยแหง่หนึ่งรับช าระหนี้จากลูกหนี้ชาวไร่โดยการรับโอนทีด่ินจ านวน  2.04 ล้านบาท และเกิดก าไรจากการรับช าระหนี้ดังกล่าว
    จ านวน 0.84 ล้านบาท

-  ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีการโอนทีด่ินทีไ่ม่ใชด้ าเนนิงานเปน็ทีด่ิน จ านวน  32.26 ล้านบาท
        -  ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ รับหุ้นปนัผลจากบริษัทย่อยเปน็จ านวน 2.65 ล้านบาท 

-  ตามงบการเงินรวม บริษัทย่อยมีดอกเบีย้จ่าย จ านวน 2.86 ล้านบาท ได้บนัทกึเปน็ต้นทนุสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส้าหรับปี สิ นสุดวันที ่31 ตุลาคม 2549 และ 2548
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บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 
______________________________________ 

1. ข้อความทั่วไป 
 

บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                    
ตามทะเบียนเลขที่ 1163/2519 เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2519 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เม่ือวันที่             
18 มีนาคม 2547 ทะเบียน บมจ.เลขที่ 0107547000214 ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล      
ทาวเวอร์  ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โรงงานตั้งอยู่ เลขที่  43 หมู่ 10 ต าบลน้ าพอง                  
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย และ
กากน้ าตาล   โดยบริษัทฯ มีข้อมูลเก่ียวกับพนักงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 ดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 
 2549 2548 2549 2548 
จ านวนพนักงานถัวเฉลี่ยช่วงฤดูกาลผลิต (คน) 3,522 3,106 1,218 1,018 
จ านวนพนักงานถัวเฉลี่ยช่วงปกติ (คน)    2,247 2,048 891 862 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาท) 543.55 487.95 200.47 174.19 

 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 

2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  
ซึ่งจัดต้ังตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงาน
ทางการเงิน  

2.2 งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพื่อประโยชน์ใน
การเปรียบเทียบกับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549 

 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายการบัญชีที่ส าคัญดังน้ี 
3.1 รายได้ มีนโยบายดังน้ี 
 3.1.1 รายได้จากการขายรับรู้เมื่อได้มีการส่งมอบสินค้า 
 3.1.2 รายได้จากการบริการรับรู้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ 
 3.1.3 รายได้ค่าเช่ารับรู้รายได้ตามระยะเวลาที่เช่า 
 3.1.4 ดอกเบี้ยรับและส่วนลดรับจากการซื้อลดตั๋วเงินรับรับรู้รายได้ตามงวดระยะเวลา 

3.1.5 เงินปันผลรับรู้รายได้เม่ือมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
3.1.6 รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) 
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3.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) 
3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 

กระแสรายวันและประจ าไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 
3 เดือน และปราศจากภาระผูกพัน 

3.4 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พิจารณาจากฐานะการเงินในปัจจุบันของลูกหน้ีแต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับช าระ 
3.5 สินค้าคงเหลือ แสดงมูลค่าในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า และปรับด้วยค่า

เผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าหรือล้าสมัย(ถ้ามี) โดยราคาทุนมีวิธีการค านวณดังน้ี 
- วัตถุดิบ วัสดุโรงงาน และสินค้าส าเร็จรูปที่ซื้อมาขายไป ค านวณตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน 
- สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าส าเร็จรูป ซึ่งค านวณจากต้นทุนการผลิตถัวเฉลี่ยในแต่ละปีการ
ผลิต ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

  ส่วนกากน้ าตาล ซึ่งเป็นผลพลอยจากการผลิตน้ าตาลทราย แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ถัวเฉลี่ย 

3.6 อะไหล่เครื่องจักรเพื่อการซ่อมแซม แสดงมูลค่าในราคาทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนและปรับด้วยค่าเผื่อ
อะไหล่ที่เคล่ือนไหวช้าหรือล้าสมัย (ถ้ามี) 

3.7 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า โดย
ประกอบด้วย มูลค่าที่ดิน ค่าถมที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายโดยตรง
เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและพร้อมที่จะขาย 

3.8 เงินลงทนุ 
3.8.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย 
3.8.2 เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนในความต้องการของตลาด        

ซึ่งบันทึกเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือมีการจ าหน่าย          
เงินลงทุนหรือมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า เม่ือมูลค่าของเงินลงทุนน้ันลดลงอย่างถาวร 

3.8.3 เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่ งบันทึก
เป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุน (Cost Method) และจะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนทั่วไปในงบก าไรขาดทุนเม่ือจ าหน่ายเงินลงทุนหรือมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า 
เม่ือมูลค่าของเงินลงทุนน้ันลดลงอย่างถาวร 

3.9 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี เป็นต้นทุนสะสมจากการเพาะปลูก ประกอบไปด้วย ต้นทุนการ
ซื้อพันธ์ุอ้อย ต้นทุนอ้อยที่เก็บเก่ียวเพื่อขยายพันธ์ุ  ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
โดยตรง ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ส่วนอ้อยที่
เก็บเก่ียวเพื่อโอนเป็นต้นทุนของวัตถุดิบในการผลิตและต้นทุนของสินค้าที่ขาย ณ วันที่เก็บเก่ียววัดมูลค่า
โดยใช้มูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขาย ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของอ้อยจะพิจารณาจากราคา
ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะรับซื้อจากชาวไร่ในแต่ละพื้นที ่
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3.10 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนสุทธิด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม  และ
ค านวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 5-20 ปี 

 

3.11 ที่ดิน บันทึกมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนและให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเม่ือมีการตีราคาใหม่โดย 
ผู้ประเมินราคาอิสระ โดยมีนโยบายที่จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็น
ครั้งคราว และในระหว่างน้ีหากมีปัจจัยอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อมูลค่าสินทรัพย์จะมีการ
ประเมินราคาใหม่ในปีน้ัน ๆ ส่วนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหม่จะถูกบันทึกตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
ภายใต้บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ส าหรับส่วนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหม่จาก
ราคาทุนจะถือเป็นรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงในงบก าไรขาดทุน 

 

3.12 อาคารและอุปกรณ์ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนและให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเม่ือมีการตีราคาใหม่
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ  หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และค านวณค่าเสื่อมราคา
โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน โดยประมาณดังน้ี 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5-20 ปี 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 20-30 ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5-20 ปี 
ยานพาหนะและเครื่องมือกลทุ่นแรง  5-20 ปี 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน 5-10 ปี 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าว
เป็นครั้งคราว และในระหว่างน้ีหากมีปัจจัยอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อมูลค่าสินทรัพย์จะมี
การประเมินราคาใหม่ในปีน้ัน ๆ ส่วนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหม่จะถูกบันทึกตรงไปยังส่วนของ
ผู้ถือหุ้นภายใต้บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม และส่วนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหม่
จากราคาทุนจะถือเป็นรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงในงบก าไรขาดทุน ซึ่งส่วนเกินทุน
จากการตีราคาอาคารและเครื่องจักรเพิ่มจะทยอยตัดจ่ายตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์น้ัน
โดยตัดจ่ายค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้นไปยังบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
โดยตรง  

ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินที่กู้ยืมมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในโครงการระหว่างก่อสร้าง และระหว่าง
ติดตั้ง ได้น าไปรวมเป็นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวจนกว่าจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ 

 

3.13 ส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็นผลต่างระหว่างราคาสุทธิ
ตามบัญชีของเงินลงทุนที่ได้รับมากับต้นทุนการซื้อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างภายใน
กิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นการรวมกิจการที่มีผู้ถือหุ้นเดิมและผู้บริหาร
ชุดเดียวกัน โดยส่วนเกินดังกล่าวได้แสดงในงบดุลภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น 
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3.14 ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย เป็นผลต่างระหว่างเงินที่จ่ายซื้อสัดส่วน
ของบริษัทย่อยที่เพิ ่มขึ ้นกับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย  ซึ่งเกิดจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน
บริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานภายในกลุ่มบริษัท โดยส่วนเกินดังกล่าวได้แสดงในงบดุล
ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

3.15 รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็น
เงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน ผลก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็น
รายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 

งบการเงินของ บริษัท น้ าตาลสะหวันนะเขด จ ากัด เป็นนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ 
ซึ่งถือเป็นหน่วยงานต่างประเทศโดยการจัดท างบการเงินรวม ได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียนดังน้ี 
 - สินทรัพย์และหน้ีสิน แปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันสิ้นงวด 
 - รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย 
 - ทุนเรือนหุ้น แปลงค่าด้วยอัตรา ณ วันท่ีเกิดรายการ  
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินดังกล่าว แสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

3.16 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีภาระต้องเสียภาษี 
3.17 ก าไรหรือขาดทุนต่อหุ้น ค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรับงวดด้วยจ านวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกและได้รับช าระแล้วในระหว่างปี 
3.18 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้

เป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะจัดสรร
ส ารองเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลได้ 

3.19 การประมาณการทางบัญชี ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหาร
ต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่เก่ียวกับรายได้ 
ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หน้ีสิน และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้น
จริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณไว้ 

 

3.20 สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุล ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการค้าและตั๋วเงินรับ และเงิน
ให้กู้ยืม หน้ีสินทางการเงินที่แสดงในงบดุล ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืม เจ้าหน้ีการค้า 
และตั๋วเงินจ่าย ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อ
ที่เก่ียวข้อง 
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4. หลักเกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 
 

4.1 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยดังน้ี 
 

ชื่อบริษทั อัตราร้อยละของการถอืหุ้น จัดต้ังขึ้นในประเทศ ประเภทกิจการ 
 2549 2548   

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากัด (มหาชน) 
     และบริษัทย่อย 

23.82 23.82 ไทย บริการขนถ่ายน้ าตาล ให้เช่าคลงัสินค้าและอสังหาริมทรพัย์และ
อยู่ระหว่างการลงทุนในธุรกิจแปง้สาส ี

บริษัท โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด 91.06 91.06 ไทย ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายและกากน้ าตาล 
บริษัท น้ าตาลท่ามะกา จ ากัด 90.21 88.82 ไทย ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายและกากน้ าตาล 
บริษัท น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด 96.85 96.85 ไทย ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายและกากน้ าตาล 
บริษัท เค. เอส. แอล. เรียลเอสเทต จ ากัด 80.31 80.31 ไทย จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอ่าศัยและการเกษตร 
    พร้อมรสีอรท์เพื่อการพักผ่อน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา 
บริษัท เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ ากัด 78.32 78.32 ไทย    สง่ออกน้ าตาลทราย โดยเป็นตัวแทนในการส่งออก 
บริษัท เคเอสแอล เคมี จ ากัด 100.00 51.00 ไทย น าเข้าและจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ 
(เดิมชื่อบริษัท เคเอส  ลักษมี จ ากัด)     
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จ ากัด 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟา้ 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากัด 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจ าหน่ายแอลกอฮอล์หรือเชือ้เพลิงจากผลผลิต

การเกษตรและปุ๋ยชีวภาพหรอืปุ๋ยอินทรีย์ 
บริษัท เคเอสแอล. การเกษตร จ ากัด 100.00 - ไทย ด าเนินกิจการทางการเกษตร 
บริษัท น้ าตาลสะหวันนะเขด จ ากัด 80.00 - ลาว ด าเนินกิจการทางการเกษตร ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย และ 
    กากน้ าตาล ซึง่อยู่ระหว่างการลงทุน 

 

  ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากัด (มหาชน) อยู่เพียงร้อยละ 23.82 
แต่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในอ านาจการควบคุมบริษัทดังกล่าว ดังน้ันจึงถือว่าบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล 
จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยตามค านิยามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี 

 

4.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity 
Method)  ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัทใหญ่ (รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ตุลาคม) ยกเว้น บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากัด (มหาชน) และบริษัท น้ าตาลสะหวันนะเขด จ ากัด   
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 

4.3 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัด
บัญชีรายการระหว่างกันออกจากงบการเงินรวมแล้ว 

 
5. รายการกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เก่ียวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่ส าคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย
กับกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันมีดังน้ี 
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 5.1 สินทรัพย์ และหน้ีสินระหว่างกัน มีดังน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
  2549 2548  2549 2548 

-  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ      
บริษัท น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด บริษัทย่อย - -  - 13,218.41 
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ ากัด บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 548,973.18  863,458.05  - - 
บริษัท ราชาชูรส จ ากัด บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 208,650.00  330,603.00  - - 
บริษัทที่เก่ียวข้องกันอื่น  176,274.59  115,340.16  - - 

รวม  933,897.77  1,309,401.21  - 13,218.41 

 -  เงินส ารองจ่ายค่าน้ าตาล      
บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ ากัด บริษัทย่อย - -  2,124,773.69 1,058,613.85 

 -  เงินทดรองจ่าย      
ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บุคคลที่เก่ียวข้องกัน 14,285,682.14  -   13,173,105.14 - 

 -  ลูกหนี้ค่าหุ้น      
บริษัท บา้นโป่งอินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 12,841,675.00 -  - - 

 -  เจ้าหนี้อ่ืน       
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากัด บริษัทย่อย - -  - 860,561.74 

 -  เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า       
บริษัท ราชาชูรส จ ากัด บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 95,345,496.00 11,482,052.65  - 11,454,892.65 

       
-  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย       

บริษัท น้ าตาลท่ามะกา จ ากัด บริษัทย่อย - -  28,838,319.00 13,162,969.97 
บริษัท โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด                 บริษัทย่อย - -  15,274,996.86 - 
บริษัท น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด บริษัทย่อย - -  2,530,282.50 - 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากัด บริษัทย่อย - -  981,408.00 - 
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย - -  134,212.71 62,470.06 

รวม  - -  47,759,219.07 13,225,440.03 

 

เงินทดรองจ่ายแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จ านวน 13.17 ล้านบาท เป็นการส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต่างๆในโครงการการลงทุนใน Koh Kong Plantation Co., Ltd. ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
เป็นบริษัทจ ากัดในประเทศกัมพูชา 

 

(หน่วย : บาท) 
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 
  2549 2548  2549 2548 

-  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่       
บริษัท น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด บริษัทย่อย      

ยอดต้นงวด  - -  - 20,000,000.00 
ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  - - 
รับคืนระหว่างงวด  - -  - (20,000,000.00) 
ยอดปลายงวด  - -  - - 

บริษัท เค.เอส.แอล. เรียลเอสเตท จ ากัด   บริษัทย่อย      
ยอดต้นงวด  - -  5,400,000.00 5,400,000.00 
ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  8,600,000.00 - 
รับคืนระหว่างงวด  - -  (400,000.00) - 
ยอดปลายงวด  - -  13,600,000.00 5,400,000.00 
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(หน่วย : บาท) 

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ณ วันที่ 31 ตุลาคม  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

  2549 2548  2549 2548 
บริษัท เคเอสแอล. การเกษตร จ ากัด บริษัทย่อย      

ยอดต้นงวด  - -  - - 
ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  75,500,000.00 - 
รับคืนระหว่างงวด  - -  (75,500,000.00) - 
ยอดปลายงวด  - -  - - 

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ ากัด บริษัทที่เก่ียวข้องกัน      
ยอดต้นงวด  129,927,550.00 121,983,200.00  - - 
ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด   408,937,350.00 178,976,800.00  - - 
รับคืนระหว่างงวด  (385,697,520.00) (171,032,450.00)  - - 
ยอดปลายงวด  153,167,380.00 129,927,550.00  - - 

-  เงินให้กู้ยืมแก่ที่ปรึกษาบริษัทฯ บุคคลที่เก่ียวข้องกัน      
ยอดต้นงวด  121,248.61 338,469.51  121,248.61 338,469.51 
ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  - - 
รับคืนระหว่างงวด  (121,248.61) (217,220.90)  (121,248.61) (217,220.90) 
ยอดปลายงวด  - 121,248.61  - 121,248.61 

-  เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัทย่อย บุคคลที่เก่ียวข้องกัน      
ยอดต้นงวด  - -  - - 
ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด   510,000.00 -  - - 
รับคืนระหว่างงวด  (108,900.00) -  - - 
ยอดปลายงวด  401,100.00 -  - - 

รวม  153,568,480.00 130,048,798.61   13,600,000.00 5,521,248.61 
 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้องกันเป็น
เงินให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.25-6.75 และ 
2.75-4.00 ต่อปี ตามล าดับ 

 

เงินให้กู้ยืมแก่ที่ปรึกษาของบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี (อัตราเท่ากัน 
ทั้งสองป)ี 

 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัทย่อยไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน 
      (หน่วย : บาท) 

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 

  2549 2548  2549 2548 
-  เงินกู้ยืมจาก       

บริษัท น้ าตาลท่ามะกา จ ากัด บริษัทย่อย      
ยอดต้นงวด  - -  - 55,000,000.00 
กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  172,000,000.00 250,000,000.00 
จ่ายคืนระหว่างงวด  - -  (107,000,000.00) (305,000,000.00) 
ยอดปลายงวด  - -   65,000,000.00 - 

บริษัท โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด บริษัทย่อย      
ยอดต้นงวด  - -  - 80,000,000.00 
กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  - - 
จ่ายคืนระหว่างงวด  - -  - (80,000,000.00) 
ยอดปลายงวด  - -  - - 
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      (หน่วย : บาท) 

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 

  2549 2548  2549 2548 
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จ ากัด   บริษัทย่อย      

ยอดต้นงวด  - -  185,000,000.00 - 
กู้เพิ่มระหว่างงวด   - -  115,000,000.00 240,000,000.00 
จ่ายคืนระหว่างงวด  - -  (300,000,000.00) (55,000,000.00) 
ยอดปลายงวด  - -  - 185,000,000.00 
        รวม  - -      65,000,000.00 185,000,000.00 

 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548  เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย เป็นเงินกู้ประเภทจ่ายคืน
เม่ือทวงถามและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.25-6.75 และ 1.25 - 3.05 ต่อปี  ตามล าดับ 

 

5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน มีดังน้ี 
    (หน่วย : บาท) 

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 
  2549 2548  2549 2548 

-  มูลค่าขายสินค้า       
บริษัท โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด บริษัทย่อย - -  19,254,920.92 15,609,460.84 
บริษัท น้ าตาลท่ามะกา จ ากัด บริษัทย่อย - -  23,961,580.18 35,593,412.83 
บริษัท น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด บริษัทย่อย - -  14,668,522.93 12,742,079.01 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากัด บริษัทย่อย - -  306,376,804.40 - 
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จ ากัด   บริษัทย่อย - -  5,102.81 - 
บริษัท เคเอสแอล เคมี จ ากัด บริษัทย่อย - -  897.20 - 
บริษัท ราชาชูรส จ ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 194,718,861.93  109,388,508.69  44,002,439.23 65,443,087.35 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น  5,906.54 -  5,906.54 - 
                        รวม  194,724,768.47  109,388,508.69  408,276,174.21 129,388,040.03 

-  มูลค่าซื้อสินค้า       
บริษัท น้ าตาลท่ามะกา จ ากัด บริษัทย่อย - -  426,160,349.39 221,203,304.86 
บริษัท โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด                 บริษัทย่อย - -  212,099,099.12 97,166,781.91 
บริษัท น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด บริษัทย่อย - -  121,149,320.21 114,194,953.93 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากัด บริษัทย่อย - -  10,176,760.00 - 
บริษัท ราชาชูรส จ ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 1,866,488.00  1,411,004.72  485,141.00 499,385.76 
                        รวม  1,866,488.00 1,411,004.72  770,070,669.72 433,064,426.46 

 

นโยบายการคิดราคาสินค้าระหว่างกัน 
- สินค้าที่แลกเปลี่ยนระหว่างกันเพื่อส่งออก บริษัทฯ ใช้ราคาตลาดโลกที่ท าการซื้อขายระหว่างกัน

ครั้งแรกในปีเป็นราคาซื้อขายน้ าตาลทรายระหว่างกันในกลุ่มบริษัทฯ  
- สินค้าที่ซื้อขายระหว่างกันเพื่อขายในประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายใช้ราคาตลาดในการก าหนด 

ค่าสินค้าระหว่างกัน 
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    (หน่วย : บาท) 

ประเภทรายการ/ชือ่บรษิัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 
  2549 2548  2549 2548 

-  รายได้ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ       
บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จ ากัด                 บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 486,816.00 486,816.00  486,816.00 486,816.00 
บริษทั ราชาเซรามิค จ ากัด บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 1,440,000.00 1,440,000.00  1,440,000.00 1,440,000.00 
บริษทั เค เค วู้ด อินดสัตรี  จ ากัด บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 829,440.00 829,440.00  829,440.00 829,440.00 
บริษทั เค.เอส.แอล. ไอท ีเซ็นเตอร ์จ ากัด บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 360,000.00 360,000.00  360,000.00 360,000.00 
บริษทั อมาโก้ จ ากัด บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 18,000.00 18,000.00  18,000.00 18,000.00 
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากัด บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 4,670,117.18 3,746,694.24  - - 
บริษทั อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากัด บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 87,864.75 123,687.57  - - 
บริษทั น้ าตาลและออ้ยตะวันออก จ ากัด บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 162,009.45 2,580,343.41  - - 
บริษทั น้ าตาลราชบุรี จ ากัด บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 850,649.35 1,335,589.05  - - 

รวม   8,904,896.73   10,920,570.27  3,134,256.00 3,134,256.00 

       
-  มลูค่าการขายที่ดิน       

บริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จ ากัด บริษทัย่อย - -  15,243,905.00 - 
       
-  รายได้อื่น       

บริษทั น้ าตาลท่ามะกา จ ากัด              บริษทัย่อย - -  148,551.41 1,677,848.06 
บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด บริษทัย่อย - -  69,551.41 206,798.17 
บริษทั น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหล ีจ ากัด บริษทัย่อย - -  2,336.45 230,347.64 
บริษทั เค. เอส. แอล. เอก็ซป์อร์ต เทรดดิ้ง จ ากัด บริษทัย่อย - -  56,542.09 57,009.37 
บริษทั เคเอสแอล เคม ีจ ากัด บริษทัย่อย - -  17,757.01 4,562.40 
บริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จ ากัด บริษทัย่อย - -  46,653,587.76 103,659.82 
บริษทั โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จ ากัด บริษทัย่อย - -  1,395,662.69 84,383.59 
บริษทั ไทยชกูาร์ เทอร์มิเน้ิล จ ากัด (มหาชน) บริษทัย่อย - -  437,447.96 403,096.60 
บริษทั ราชาชูรส จ ากัด บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน      311,411.63  261,367.62  68,691.63         87,850.50 
บริษทั เค.เอส.แอล. ไอท ีเซ็นเตอร ์จ ากัด บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 4,076.16 -  3,626.16 - 

รวม  315,487.79 261,367.62  48,853,754.57 2,855,556.15 

       
-  ดอกเบี้ยรับ       

บริษทั น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหล ีจ ากัด บริษทัย่อย - -  - 238,904.11 
บริษทั เค. เอส. แอล. เรียลเอสเทต จ ากัด บริษทัย่อย - -  438,008.19 206,975.35 
บริษัท เคเอสแอล. การเกษตร จ ากัด บริษทัย่อย - -     738,547.93 - 

รวม  - -  1,176,556.12 445,879.46 

       
-  ค่าฝากสินค้า และค่าบรกิารเพื่อการสง่ออก       

บริษทั ไทยชกูาร์ เทอร์มิเน้ิล จ ากัด (มหาชน) บริษทัย่อย - -  2,036,967.15 3,617,689.66 
บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซป์อร์ตเทรดดิง้ จ ากดั บริษทัย่อย  - -  608,880.12 2,620,183.85 
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จ ากัด บริษทัย่อย - -  413,134.58 739,393.44 
บริษทั เคอรี ่สยามซพีอร์ต  จ ากัด  บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 71,724.15 159,147.85  71,724.15 159,147.85 

  รวม  71,724.15 159,147.85  3,130,706.00 7,136,414.80 
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       (หน่วย : บาท) 
ประเภทรายการ/ชือ่บรษิัท ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 
  2549 2548  2549 2548 

-  ค่าใช้จ่ายอื่น       
บริษทั น้ าตาลท่ามะกา จ ากัด              บริษทัย่อย - -  118,398.92 1,948,745.15 
บริษทั โรงน้ าตาลนิวกรงุไทย จ ากัด บริษทัย่อย - -  71,736.00   404,713.67 
บริษทั น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหล ีจ ากัด บริษทัย่อย    9,300.00 - 
บริษทั เค. เอส. แอล. เรียลเอสเทต จ ากัด บริษทัย่อย - -  12,006.54      107,839.24 
บริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จ ากัด บริษทัย่อย - -  412,100.00      804,263.38 
บริษทั ราชาชูรส จ ากัด บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 148,889.99       33,071.46  96,801.57       9,713.46 
บริษทั เค.เอส.แอล. ไอท ีเซ็นเตอร ์จ ากัด บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 5,194,137.32     4,323,738.85  1,505,978.93    1,539,560.54 
บริษทั น้ าตาลและออ้ยตะวันออก จ ากัด บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน -    1,115,950.00   - - 
บริษทั น้ าตาลราชบุรี จ ากัด บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 99,000.00       319,965.00   - - 
นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์ บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน   8,189,060.85  -  - - 
บริษทั บ้านโปง่อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 8,428,657.12 -  - - 

รวม  22,059,745.28    5,792,725.31   2,226,321.96     4,814,835.44 

-  ดอกเบี้ยจ่าย       
บริษทั น้ าตาลท่ามะกา จ ากัด              บริษทัย่อย - -  1,894,342.45 399,972.61 
บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด บริษทัย่อย - -  - 90,410.97 
บริษทั โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จ ากัด บริษทัย่อย - -  5,154,363.02 1,482,219.19 

 รวม  - -  7,048,705.47 1,972,602.77 
 

นโยบายการก าหนดราคา 
- รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และค่าบริการ และรายได้จากการขายที่ดินเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน 
- รายได้จากการขายวัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปตามราคาทุน 
- รายได้จากการขายวัตถุดิบเป็นไปตามราคาตลาด 
- ค่าฝากสินค้าตามปริมาณสินค้าและระยะเวลาการฝากเป็นไปตามราคาตลาด 
- ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนกันจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง 
 

5.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เก่ียวข้องกัน 
ประกอบด้วย 

รายชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องโดย 
บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหารร่วมกัน 
บริษัท ราชาเซรามิค จ ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหารร่วมกัน 
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหารร่วมกัน 
บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จ ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 
บริษัท อมาโก้ จ ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 
บริษัท ราชาชูรส จ ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน 
บริษัท น้ าตาลราชบุรี จ ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ผู้บริหารร่วมกันในบริษัทย่อย 
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ผู้บริหารร่วมกันในบริษัทย่อย 
บริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด  บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ผู้บริหารร่วมกันในบริษัทย่อย 
บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต  จ ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน มีผู้บริหารในบริษทัท่ีเกี่ยวข้อง 
นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์  บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน เจ้าของร่วมในอาคารชุด 
บริษัท บ้านโป่งอินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นร่วมกันในบริษัทย่อย 
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   บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ ากัด ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทฯ แต่เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกัน
โดยมีกรรมการบางท่านเป็นกรรมการในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เค.เอส.แอล. 
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 

 

6. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

  บริษัทย่อย 2 แห่งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จ านวน 2 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
6.1  บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1929(2)2547 ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 

2520  ตามมาตรา 25, 26, 28, 31, 34, และ 35(3) ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลมีก าหนดเวลาแปดปีส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้แก่ 
การผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ  และการผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ (เฉพาะการผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ย
อินทรีย์รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมถึงค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน) โดยเริ่มนับแต่
วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการประเภทที่ได้รับการส่งเสริม  ซึ่งส าหรับแอลกอฮอล์หรือ
เชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตรเริ่มมีรายได้ในเดือนมกราคม 2549 และส าหรับปุ๋ยชีวภาพเริ่มมีรายได้ในเดือน
มีนาคม 2549  

6.2  บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1258(2)2548 ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 
2520  ตามมาตรา 25, 26, 28, 31, 34, และ 35(3) ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลมีก าหนดเวลาแปดปีส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้แก่ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้า และไอน้ า โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 ยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ
ประเภทท่ีได้รับการส่งเสริมดังกล่าว 

 

7. ลูกหน้ีการค้าและตั๋วเงินรับ 
 

ประกอบด้วย 
                                                                                (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ  วันที่ 31 ตุลาคม ณ  วันที่ 31 ตุลาคม 
 2549 2548 2549 2548 

ลูกหนี้การค้าในประเทศ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 221,682,497.63  98,656,351.42 99,704,001.24 76,280,793.21 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 30 วัน 10,053,709.71  11,859,474.59 407,006.60 - 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน 776,417.28  123,274.58 - - 

                          รวม 232,512,624.62  110,639,100.59 100,111,007.84 76,280,793.21 
ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ 37,607.76 9,022,271.34 37,607.76 - 
ตั๋วเงินรับ 13,201,443.16 4,133,184.44 78,096.46 132,895.76 

                          รวมทั้งสิ้น 245,751,675.54  123,794,556.37 100,226,712.06 76,413,688.97 
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8. ลูกหน้ีการค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

ประกอบด้วย 
                                                                                (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ  วันท่ี 31 ตุลาคม ณ  วันท่ี 31 ตุลาคม 
 2549 2548 2549 2548 

ลูกหน้ีการค้า     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 567,282.91  505,252.77 - - 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 30 วัน 225,862.78  2,696.40 - - 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน 140,752.08  109,837.64 - - 
 รวม 933,897.77  617,786.81 - - 

ตั๋วเงินรับ - 691,614.40 - 13,218.41 
 รวม 933,897.77 1,309,401.21 - 13,218.41 

 
9. ลูกหน้ีชาวไร่-สุทธิ 

 

ประกอบด้วย 
                                                                                (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ  วันท่ี 31 ตุลาคม ณ  วันท่ี 31 ตุลาคม 
 2549 2548 2549 2548 

ลูกหน้ีค่าอ้อย     
ฤดูกาลผลิตก่อนปี 2544/2545 27,427,484.97 31,225,175.69 397,676.07 397,676.07 
ฤดูกาลผลิตปี 2544 / 2545 5,635,542.55 6,363,068.67 - - 
ฤดูกาลผลิตปี 2545 / 2546 17,271,857.40 18,990,563.70 - - 
ฤดูกาลผลิตป ี2546 / 2547 8,146,945.64 10,533,266.43 - - 
ฤดูกาลผลิตปี 2547 / 2548 9,900,929.48 16,096,678.70 - - 
ฤดูกาลผลิตปี 2548 / 2549 45,158,325.33 - - - 

รวม 113,541,085.37 83,208,753.19 397,676.07 397,676.07 
ลูกหน้ีค่าน้ ามัน 6,329,831.02 5,884,048.96 - - 
ลูกหน้ีค่าปุ๋ย 126,000.00 103,950.00 - - 

รวม 119,996,916.39  89,196,752.15 - - 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (43,709,090.22) (47,283,593.19) (397,676.07) (397,676.07) 

สุทธิ 76,287,826.17  41,913,158.96 - - 
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10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ 
 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548  เงินให้กู้ยืมแก่ชาวไร่ประกอบด้วยส่วนที่คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 5.00-8.00 ต่อปี และ อัตราร้อยละ 5.00-6.00 ต่อปี ตามล าดับ และส่วนที่เป็นการให้กู้ยืมในรูปเช็คลง
วันที่ล่วงหน้า ซึ่งชาวไร่ได้น ามาขายลดให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีการคิดดอกเบี้ยอิงกับอัตราเงินกู้
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 

11. สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบด้วย 
                                                                                (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ  วันท่ี 31 ตุลาคม ณ  วันท่ี 31 ตุลาคม 
 2549 2548 2549 2548 

น้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 579,112,589.30 292,047,302.06 146,621,066.89 165,262,583.16 
น้ าตาลทรายขาวธรรมดา 948,335,501.43 459,951,000.18 438,350,984.35 320,426,744.05 
น้ าตาลทรายดิบ 9,649,390.87 20,147,327.36 9,649,390.87 14,009,548.08 
กากน้ าตาลเพ่ือขาย 120,238,836.98 85,012,501.74 759,294.90 64,863,389.42 
กากน้ าตาลเพื่อการผลิตแอลกอฮอล์ 64,487,974.98 - - - 
แอลกอฮอล์และปุ๋ยระหว่างผลิต 3,913,224.94 - - - 
แอลกอฮอล์และปุ๋ยส าเร็จรูป 24,657,013.73 - - - 
เคมีภัณฑ์เพ่ือขาย 1,468,657.79 - - - 
วัตถุดิบอื่น 386,368.35 - - - 
วัสดุโรงงาน 81,684,557.48 54,492,353.93 58,082,000.36 32,356,115.77 

                  รวม 1,833,934,115.85 911,650,485.27 653,462,737.37 596,918,380.48 
(หัก)  ค่าเผ่ือวัสดุโรงงานเส่ือมสภาพ (122,245.00) (122,245.00) - - 

                  สุทธิ 1,833,811,870.85 911,528,240.27 653,462,737.37 596,918,380.48 
 

12. เงินลงทุนซึ่งบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

ประกอบด้วย 
(หน่วย : บาท) 

    งบการเงินรวม 
    ณ วันที ่31 ตุลาคม 2549 

เงินลงทุน 
ณ วันที ่31 ตุลาคม 2548 

เงินลงทุน 
ชื่อบริษทั ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผล วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผล 

          บริษัทร่วม (ถือหุ้นทางตรง)  2549 2548       
บริษัท แชมเปี้ยนฟอร์เมนเตชั่น จ ากัด 150,000,000.00 32.00 32.00 56,800,000.00 49,070,233.58 - 56,800,000.00 48,974,928.76 128,000.00 
                     รวม    56,800,000.00 49,070,233.58 - 56,800,000.00 48,974,928.76 128,000.00 
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(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2549 
เงินลงทุน 

 

ชื่อบริษัท ทุนช าระแล้ว สัดส่วน 
การลงทุน 

วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผล 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม)       
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากัด (มหาชน) 120,000,000.00 23.82 79,108,599.79 234,040,057.00  - 
บริษัท โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด 472,500,000.00 91.06 306,893,484.58 460,396,196.66  - 
บริษัท น้ าตาลท่ามะกา จ ากัด 600,000,000.00 90.21 523,337,347.61 764,653,100.57  114,240,420.35 
บริษัท น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด 220,000,000.00 96.85 289,284,258.19 431,135,990.55  - 
บริษัท เค.เอส.แอล. เรียลเอสเทต จ ากัด 140,000,000.00 80.31 89,134,074.29 63,015,679.32 - 
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ ากัด 10,000,000.00 78.32 3,387,500.00   (2,179,339.10) - 
บริษัท เคเอสแอล เคมี จ ากัด 7,500,000.00 100.00 6,618,488.66 3,215,666.58  - 
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จ ากัด 400,000,000.00 100.00 399,972,000.00 407,914,766.73 - 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากัด 160,000,000.00 100.00 159,985,600.00 307,111,080.55  - 
บริษัท เคเอสแอล. การเกษตร จ ากัด 100,000,000.00 100.00 99,999,920.00 90,142,237.22  - 
บริษัท น้ าตาลสะหวันนะเขด จ ากัด 124,876,000.00 80.00 99,900,800.00 86,512,527.44  - 
บริษัท แชมเป้ียนฟอร์เมนเตชั่น จ ากัด 150,000,000.00 32.00 56,800,000.00 49,070,233.58  - 

  รวม   2,114,422,073.12  2,895,028,197.10      114,240,420.35 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 
เงินลงทุน 

 

ชื่อบริษัท ทุนช าระแล้ว สัดส่วน 
การลงทุน 

วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผล/หุ้นปันผล 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม)       
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากัด (มหาชน) 120,000,000.00 23.82 79,108,599.79 235,458,507.69 2,911,088.44 
บริษัท โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด 540,000,000.00 91.06 306,893,484.58 372,568,440.61 - 
บริษัท น้ าตาลท่ามะกา จ ากัด 525,000,000.00 88.82 448,337,347.61 636,797,324.73 69,943,114.50 
บริษัท น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด 880,000,000.00 96.85 289,284,258.19 384,478,919.72 - 
บริษัท เค.เอส.แอล. เรียลเอสเทต จ ากัด 140,000,000.00 80.31 89,134,074.29 66,232,491.36 - 
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ ากัด 10,000,000.00 78.32 3,387,500.00 (1,149,130.49) - 
บริษัท เคเอสแอล เคมี จ ากัด 2,500,000.00 51.00 1,274,990.00 26,495.46 - 
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จ ากัด 400,000,000.00 100.00 399,972,000.00 400,523,189.27 - 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากัด 160,000,000.00 100.00 159,985,600.00 145,341,736.18 - 
บริษัท แชมเป้ียนฟอร์เมนเตชั่น จ ากัด 150,000,000.00 32.00 56,800,000.00 48,974,928.76 128,000.00 

  รวม   1,834,177,854.46 2,289,252,903.29 72,982,202.94 
 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 งบการเงินของบริษัท แชมเปี้ยนฟอร์เมนเตชั่น จ ากัด  ที่บริษัทฯ 
รับรู้ส่วนได้เสียในเงินลงทุนของบริษัทร่วมดังกล่าว ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ซึ่งส่วนแบ่งก าไรที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 มีจ านวน 
0.09 ล้านบาท และ 0.36 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 0.01 และร้อยละ 0.07 ของก าไรสุทธิรวม 
ตามล าดับ 
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  ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 และ ครั้งที่ 
2/2548 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2548 ของบริษัท โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จ ากัดซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยลดมูลค่าที่ตราไว้ลง 1.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 67.50 ล้านบาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมที่ออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 540.00 ล้านบาท (จ านวนหุ้นสามัญ 54 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 
10.00 บาท) เป็น 472.50 ล้านบาท (จ านวนหุ้นสามัญ 54 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 8.75 บาท) เพื่อล้างขาดทุนสะสม  
โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุน กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2548 
 

  ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 และ ครั้งที่ 
2/2548 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2548 ของบริษัท น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัดซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยลดจ านวนหุ้นสามัญลง 66 ล้านหุ้น เป็นเงิน 660.00 ล้านบาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมที่ออกและ เรียกช าระแล้วจ านวน 880.00 ล้านบาท (จ านวนหุ้นสามัญ 88 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 
10.00 บาท) เป็น 220.00 ล้านบาท (จ านวนหุ้นสามัญ 22 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10.00 บาท) เพื่อล้างขาดทุนสะสม 
โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2548 
 

  ในไตรมาส 1 ปี 2549  บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท เคเอสแอล เคมี จ ากัด จากสัดส่วน
เดิมร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 เป็นจ านวนเงิน 5.34 ล้านบาท 
 

   ในไตรมาส 1 ปี 2549 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท เคเอสแอล. การเกษตร จ ากัด   
ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นจ านวนเงิน 1.25 ล้านบาท และในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2549 บริษัทฯ ได้
ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวอีก จ านวนเงิน 27.50  ล้านบาท และ 71.25 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยยังคงสัดส่วนเดิม 
 

  ในไตรมาส 2  และไตรมาส 3 ปี 2549 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
น้ าตาลท่ามะกา จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จ านวนเงิน 18.75 ล้านบาท และ 56.25 ล้านบาท ตามล าดับ ท าให้
สัดส่วนการลงทุนเป็นร้อยละ 89.20 และร้อยละ 90.21 ตามล าดับ 
 

  ในไตรมาส 2 ปี 2549 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท น้ าตาลสะหวันนะเขด จ ากัด 
เพื ่อก่อตั้งโรงงานน้ าตาลพร้อมทั้งขอสัมปทานพื้นที่เพาะปลูกอ้อย ในแขวงสะหวันนะเขด สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 62,500 ไร่ อายุสัมปทาน 30 ปี บริษัทฯ คาดว่าเงินลงทุนเบื้องต้นของ
โครงการประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยบริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 เป็นจ านวนเงิน 
46.91 ล้านบาท โดยไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2549  ได้ลงทุนเพิ่มอีก 26.69 ล้านบาท และ 26.30 ล้านบาท 
โดยยังคงสัดส่วนเดิม งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวที่น ามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและจัดท า
งบการเงินรวม ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในส านักงานเดียวกัน  
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13. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 
 

ประกอบด้วย 
 

(หน่วย : บาท) 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ  ทุนช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  (พันบาท) ร้อยละ ร้อยละ ณ วันที่ 31 ตุลาคม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2549 2548 2549 2548 

  2549 2548 2549 2548 2549 2548     
13.1   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย            

เงินลงทุนในตราสารหนี้            
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ        4,000,000.00 4,000,000.00 - - 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด           
-  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)        336,180.00 336,180.00 336,180.00 336,180.00 
-  ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน)        - 172,440.50 - 172,440.50 

   -  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรุีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)       791,700.00 791,700.00 791,700.00 791,700.00 
-  บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน)        50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
บวก ก าไรท่ียังไม่เกดิขึน้จากหลักทรัพย์เผื่อขาย       2,525,094.76 2,178,373.30 3,088,320.00 2,578,373.30 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิ        7,702,974.76 7,528,693.80 4,266,200.00 3,928,693.80 
            

13.2   เงินลงทุนทั่วไป            
-  บริษัท ไทยชูการ์ อินเตอร์เทรด จ ากัด คลังสินค้า ผลิต 

และจ าหน่าย 
แป้งสาลี 

 
 

200,000 

 
 

10,000 

 
 

0.20 

 
 

3.93 

 
 

0.20 

 
 

3.93 

 
 

393,055.34 

 
 

393,055.34 

 
 

393,055.34 

 
 

393,055.34 
-  บริษัท ไทยชูการ์ขนส่ง จ ากัด ขนส่ง 1,250 1,250 18.84 16.84 16.84 16.84 235,479.09 210,479.09 210,479.09 210,479.09 
-  บริษัท ไทยชูการ์ แอสเซ็ท จ ากัด คลังสินค้า 

และให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์

 
 

50,000 

 
 

12,500 

 
 

4.12 

 
 

4.18 

 
 

4.12 

 
 

4.18 

 
 

2,061,429.54 

 
 

522,879.54 

 
 

2,061,429.54 

 
 

522,879.54 
-  บรษิัท อ้อยและน้ าตาลไทย จ ากัด ตัวแทน 

ในการส่งออก 
 

20,000 
 

20,000 
 

3.93 
 

3.93 
 

1.61 
 

1.61 
 

786,600.00 
 

786,600.00 
 

322,600.00 
 

322,600.00 
-  บริษัท ไทยชูการ์ พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด คลังสินค้า 30,000 30,000 4.13 4.13 4.13 4.13 1,237,672.44 1,237,672.44 1,237,672.44 1,237,672.44 
-  บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ ากัด รับฝาก 

น้ าตาลและ 
คลังสินค้า 

 
 

12,500 

 
 

12,500 

 
 

4.07 

 
 

4.07 

 
 

4.07 

 
 

4.07 

 
 

508,543.53 

 
 

508,543.53 

 
 

508,543.53 

 
 

508,543.53 
-  บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ ากัด ให้ข้อมูล 

ด้านการตลาด 
 

109 
 

109 
 

7.98 
 

7.98 
 

2.00 
 

2.00 
 

8,700.00 
 

8,700.00 
 

2,175.00 
 

2,175.00 
-  บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จ ากัด ท่าเรือ 484,500 484,500 11.23 11.23 7.80 7.80 54,389,679.47 54,389,679.47 37,787,008.37 37,787,008.37 
-  บริษัท เงินทุนและหลักทรัพย์กรุงไทย จ ากัด ปิดกิจการแล้ว - - - - - - 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 
-  ธนาคารมหานคร จ ากัด (มหาชน) ปิดกิจการแล้ว - - - - - - 614,294.42 614,294.42 144.42 144.42 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน        (659,294.42) (659,294.42) (45,144.42) (45,144.42) 
เงินลงทุนทั่วไป-สุทธิ        59,621,159.41 58,057,609.41 42,522,963.31 40,984,413.31 

            
13.3  เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด            

-  พันธบัตร        13,265,362.62 13,340,080.84 6,731,987.18 6,789,544.09 
 รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ        80,589,496.79 78,926,384.05 53,521,150.49 51,702,651.20 

 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น าพันธบัตรไปวางค้ าประกันการใช้
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งมีราคาตามบัญชีตามงบการเงินรวม จ านวน 13.09 ล้านบาท และ 13.16 ล้านบาท 
ตามล าดับ และตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จ านวน 6.55 ล้านบาท และ 6.61 ล้านบาท ตามล าดับ 
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14. ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 
 

รายการเคลื่อนไหว ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549 มีดังน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ราคาตามบัญชีต้นงวด-สุทธิ - - 
ต้นทุนจ่ายเพิ่มระหว่างงวด   

- ต้นทุนการปลูกอ้อย 49,733,351.18 19,792,288.78 
- ค่าเสื่อมราคา 1,862,790.06 641,816.16 
- รับโอนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ 35,149,468.88 35,149,468.88 
- รับโอนต้นทุนอ้อยที่เก็บเก่ียวเพื่อขยายพันธ์ุ 222,599.99 - 

ต้นทุนอ้อยที่เก็บเก่ียวเพื่อขยายพันธ์ุ (222,599.99) - 
ต้นทุนสะสมของอ้อยที่เพาะปลูก 86,745,610.12          55,583,573.82  
หัก ขาดทุนจากแปลงปลูกอ้อยที่เสียหาย (4,245,166.15) - 
ราคาตามบัญชีปลายงวด-สุทธิ 82,500,443.97         55,583,573.82 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชีในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) เน่ืองจากอายุการปลูกอ้อยมีระยะเวลาสั้นประมาณ 10-13 เดือน  และ
มูลค่ายุติธรรมของอ้อยมีความผันผวนตามสภาวะอากาศของพื้นที่ที่เพาะปลูกซึ่งมีผลต่อปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตอ้อย 

 

ในไตรมาส 4 ปี 2549   ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชีส่วนหน่ึงจ านวน 43.10 ล้านบาท เป็น
ของบริษัทฯซึ่งเพาะปลูกบนที่ดินของชาวไร่ เพื่อช าระหน้ีเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทฯโดยการท าสัญญาโอน
กรรมสิทธ์ิอ้อยที่อยู่ระหว่างเพาะปลูกจ านวน 35.15 ล้านบาท ให้เพื่อน าไปปลูกต่อ และอีกส่วนหน่ึงจ านวน 
18.05 ล้านบาทเป็นของบริษัทย่อยสองแห่งซึ่งเพาะปลูกบนที่ดินเช่าโดยบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเช่าจากบริษัทย่อยอื่น 
(จ านวน 1.43 ล้านบาท) และบริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงเช่าจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 28 (จ านวน 16.62 ล้านบาท)  
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15. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์-สุทธิ 
 

ประกอบด้วย 
 งบการเงินรวม 
    (หน่วย: บาท) 
 ที่ดิน อาคารชุด เครื่องตกแต่ง รวม 

ราคาทุน :     
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 19,230,000.00 61,211,660.00 63,992.00 80,505,652.00 
     ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า - 270,630.00 - 270,630.00 
     จ าหน่าย/โอนออก - - - - 
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 19,230,000.00 61,482,290.00 63,992.00 80,776,282.00 

     
ค่าเสื่อมราคาสะสม :     
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 - (1,822,690.98) (7,206.49) (1,829,897.47) 
     ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - (3,068,894.76) (12,804.20) (3,081,698.96) 
     จ าหน่าย/โอนออก - - - - 
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 - (4,891,585.74) (20,010.69) (4,911,596.43) 

     
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :     
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 19,230,000.00 59,388,969.02 56,785.51 78,675,754.53 

     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 19,230,000.00 56,590,704.26 43,981.31 75,864,685.57 

     
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบก้าไรขาดทุน     

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2548   1,829,897.47 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549   3,081,698.96 
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16. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 
 

 ประกอบด้วย 
 งบการเงินรวม 

(หน่วย : บาท) 
 ที่ดินและ อาคาร เครื่องจักร ยานพาหนะและ เครื่องตกแต่งและ ทรัพย์สนิ รวม 
 ส่วนปรับปรงุ และสิ่งปลกูสร้าง และอุปกรณ ์ เครื่องมอืกลทุ่นแรง เครื่องใช้ส านักงาน ระหว่างกอ่สร้าง   

ราคาทุน :        
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 638,952,390.01 1,346,542,252.10  4,702,685,108.06  363,942,415.68  286,242,108.33  541,707,416.02  7,880,071,690.20 

ซื้อเพิ่ม 222,635,342.52 3,291,095.07  14,749,857.92  89,599,837.31  10,780,327.52  1,418,234,878.77  1,759,291,339.11 
โอนเข้า 31,479,164.63 124,139,656.93  443,770,146.23  26,212,241.66  8,760,702.81  -  634,361,912.26 
จ าหน่าย (14,743,905.00) (14,371,874.71) (28,002,632.44) (1,367,600.00) (3,142,308.09) -  (61,628,320.24) 
โอนออก  - - -  - -  (634,361,912.26) (634,361,912.26) 
จัดประเภท 6,773,344.00 - - - - -  6,773,344.00 
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 885,096,336.16  1,459,601,129.39 5,133,202,479.77  478,386,894.65  302,640,830.57  1,325,580,382.53  9,584,508,053.07  

        
ค่าเสื่อมราคาสะสม :        
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 (50,841,735.79) (803,154,547.12) (3,803,612,952.36) (268,854,257.83) (247,805,174.41)   -    (5,174,268,667.51) 
     ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี (2,445,230.85) (50,206,636.93) (123,481,702.06) (41,632,368.94) (12,559,772.53) -       (230,325,711.31) 
     จ าหน่าย/โอนออก    -    12,242,183.74  24,897,026.08  1,367,597.00  3,140,140.42        -          41,646,947.24  
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 (53,286,966.64) (841,119,000.31) (3,902,197,628.34) (309,119,029.77) (257,224,806.52)        -    (5,362,947,431.58) 
        
ส่วนเกนิทนุจากการตีราคาทรัพย์สิน :        
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 1,116,457,102.06  519,432,996.35  2,711,541,355.06  4,658,000.00  22,805,955.42    -    4,374,895,408.89  
     จ าหน่าย -        -    (437,488.81)           -         -           -    (437,488.81) 
     จัดประเภท 2,576,175.73         -    -           -         -           -    2,576,175.73  
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 1,119,033,277.79  519,432,996.35  2,711,103,866.25  4,658,000.00  22,805,955.42             -    4,377,034,095.81  
        
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนเกินทุน :        
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 (47,416,771.37) (216,289,033.09) (945,190,902.71) (4,658,000.00) (4,773,751.71)         -    (1,218,328,458.88) 
     ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี      -    (33,465,478.50) (166,017,145.68)             -    (3,577,775.52)     -    (203,060,399.70) 
     จ าหน่าย/โอนออก       -           -    63,038.77             -         -        -    63,038.77 
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 (47,416,771.37) (249,754,511.59) (1,111,145,009.62) (4,658,000.00) (8,351,527.23)        -    (1,421,325,819.81) 
        
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย ์:        
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 (22,193,993.07) (3,657,412.06) - - - - (25,851,405.13) 
     (เพิ่ม)ลด - - - - - - - 
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 (22,193,993.07) (3,657,412.06) - - - - (25,851,405.13) 
        
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :        
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 1,634,956,991.84  842,874,256.18  2,665,422,608.05  95,088,157.85  56,469,137.63  541,707,416.02  5,836,518,567.57 

     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 1,881,231,882.87 884,503,201.78  2,830,963,708.06  169,267,864.88  59,870,452.24  1,323,472,737.55 7,151,417,492.36  

       
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบก้าไรขาดทุน        
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2548      159,929,376.23 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549      228,462,921.25 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
(หน่วย : บาท) 

 
 

ที่ดินและ 
ส่วนปรับปรงุ 

โรงงาน 
และสิ่งปลกูสร้าง 

เครื่องจักร 
และอุปกรณ ์

ยานพาหนะและ 
เครื่องมอืกลทุ่นแรง 

เครื่องตกแต่งและ 
เครื่องใช้ส านักงาน 

ทรัพย์สนิ 
ระหว่างกอ่สร้าง 

รวม 
 

ราคาทุน :        
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 243,033,031.40 713,333,106.55 2,220,587,160.35 275,090,175.74 61,747,433.70 93,576,870.57 3,607,367,778.31 
ซื้อเพิ่ม 16,143,389.00 941,095.00 5,506,356.82 41,355,286.07 2,500,607.34 266,759,170.48 333,205,904.71 
โอนเข้า - 37,090,221.59 123,710,224.42 5,872,463.54 5,936,900.00 - 172,609,809.55 
จ าหน่าย (14,743,905.00) - (26,562,657.63) (1,215,000.00) (29,212.03) - (42,550,774.66) 
โอนออก - - - - - (172,609,809.55) (172,609,809.55) 
จัดประเภท 7,832,825.00 - - - - - 7,832,825.00 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 252,265,340.40 751,364,423.14 2,323,241,083.96 321,102,925.35 70,155,729.01 187,726,231.50 3,905,855,733.36 

        
ค่าเสื่อมราคาสะสม :        

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 - (324,362,574.19) (1,684,361,762.29) (201,090,858.34) (44,291,198.56) - (2,254,106,393.38) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - (32,220,778.76) (55,143,921.73) (28,424,347.68) (5,797,423.92) - (121,586,472.09) 
จ าหน่าย/โอนออก - - 23,550,907.95 1,214,998.00 27,908.19 - 24,793,814.14 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 - (356,583,352.95) (1,715,954,776.07) (228,300,208.02) (50,060,714.29) - (2,350,899,051.33) 

        
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ :        

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 231,051,056.43 149,372,447.31 584,615,289.15 - - - 965,038,792.89 
จัดประเภท 2,576,175.73 - - - - - 2,576,175.73 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 233,627,232.16 149,372,447.31 584,615,289.15 - - - 967,614,968.62 

        
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนเกินทุน :        

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 - (20,778,533.54) (83,655,295.87) - - - (104,433,829.41) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - (9,882,182.76) (47,817,618.24) - - - (57,699,801.00) 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 - (30,660,716.30) (131,472,914.11) - - - (162,133,630.41) 

        
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าทรัพย์สิน :        

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 (22,193,993.07) (2,697,256.70) - - - - (24,891,249.77) 
เพิ่ม/ลดลง - - - - - - - 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 (22,193,993.07) (2,697,256.70) - - - - (24,891,249.77) 

        
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :        

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 451,890,094.76 514,867,189.43 1,037,185,391.34 73,999,317.40 17,456,235.14 93,576,870.57 2,188,975,098.64 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 463,698,579.49 510,795,544.50 1,060,428,682.93 92,802,717.33 20,095,014.72 187,726,231.50 2,335,546,770.47 

       
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบก้าไรขาดทุน       

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2548      91,598,641.00 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549      120,944,655.93 

 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยได้น าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรในราคาทุนจ านวน 3,354.30 ล้านบาท และ 2,470.75 
ล้านบาท ตามล าดับ ไปค้ าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 ตามงบการเงินรวม ราคาทุนของงานระหว่าง
ก่อสร้าง จ านวน 14.79 ล้านบาท และจ านวน 2.86 ล้านบาทตามล าดับ เป็นดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นของเงินกู้ยืม
ระยะยาวท่ีกู้มาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร 
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ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 ที่ดินของบริษัทฯ จ านวน 12.84 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองงวด 
เป็นที่ดินที่บริษัทฯ เข้าท าประโยชน์ในการปลูกอ้อย แต่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธ์ิ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ
ขอเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน  

 

   ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้งของ
บริษัทย่อย จ านวน 771.53 ล้านบาท และ 125.46 ล้านบาท ตามล าดับ ได้ก่อสร้างและติดตั้งบนที่ดินที่เช่าจาก
บริษัทใหญ่ โดยมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี 

 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 ตามงบการเงินรวม มีสินทรัพย์ราคาทุน จ านวน 3,427.00 ล้าน
บาท และ 3,289.32 ล้านบาท ตามล าดับ และตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จ านวน 1,159.89 ล้านบาท และ 
1,164.19 ล้านบาท ตามล าดับ ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั้งจ านวนแต่ยังคงใช้งานอยู่ 

 

จากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเลือกบันทึกบัญชีตามเกณฑ์ราคาทุน โดยเม่ือมีการตีราคา
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจะบันทึกเฉพาะมูลค่าสุทธิของราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นไปยังบัญชีสินทรัพย์ที่ตีราคาเพิ่มคู่กับ
บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มน้ัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 ตามงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัท มีค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุนซึ่งตัดจ่ายไปยังบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มใน
ส่วนของผู้ถือหุน้ จ านวน 203.06 ล้านบาท และ 57.70 ล้านบาท ตามล าดับ และ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 ตาม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท มีค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุนซึ่งตัดจ่ายไปยังบัญชีส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มในส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 220.62 ล้านบาท และ 58.11 ล้านบาท ตามล าดับ  

ซึ่งถ้าบริษัทเลือกบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุนผ่านงบก าไรขาดทุน จะท าให้บริษัทฯ 
แสดงก าไรสุทธิส าหรับปี 2549 และ 2548 ตามงบการเงินรวมต่ าไป จ านวน 203.06 ล้านบาท และ 220.62 ล้าน
บาท ก าไรต่อหุ้นต่ าไป จ านวน 0.13 บาทต่อหุ้น และ 0.15 บาทต่อหุ้น และตามงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดง
ก าไรสุทธิ ส าหรับปีต่ าไป จ านวน 57.70 ล้านบาท และ 58.11 ล้านบาท ก าไรต่อหุ้นต่ าไป จ านวน 0.04 บาทต่อ
หุ้นเท่ากันทั้งสองป ี

 
17. ลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 
 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 เงินให้กู้ยืมส่งเสริมปลูกอ้อยของบริษัทย่อย 3 แห่ง  เป็น
เงินให้ชาวไร่ยืมไปเพื่อซื้อที่ดินเพื่อการเพาะปลูกอ้อยและอุปกรณ์การเกษตร โดยท าสัญญากู้ระยะเวลาตั้งแต่ 
3-10  ปีขึ้นไปคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.00-10.00 ต่อปี และ 6.00-8.50 ต่อปี ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่ชาวไร่
ใช้ที่ดินและยานพาหนะเปน็หลักทรัพย์ค้ าประกัน  
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18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
ประกอบด้วย 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
 2549 2548 2549 2548 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 4,109,235.15  2,856,568.78 - - 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 933,000,000.00 165,000,000.00 845,000,000.00 125,000,000.00 
เจ้าหนี้แพ็คกิ้งเครดิต 153,167,380.00  129,927,550.00 - - 
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 195,703,104.12  4,063,580.00 - - 
เจ้าหนี้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต - 40,345,027.35 - - 

รวม 1,285,979,719.27  342,192,726.13 845,000,000.00 125,000,000.00 
 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 เงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินเป็นการกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน มีก าหนดไถ่ถอนประมาณ 3-6 เดือน และคิดดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 5.375-6.75 และร้อยละ 2.30-4.75 ต่อปี ตามล าดับ 

เ งินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เ งินกู้ยืมจากสถาบันการเ งิน เจ้าหน้ีทรัสต์รีซีท และเจ้าหน้ี  
เลต็เตอร์ออฟเครดิต ค้ าประกันโดยที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ และเงินฝากประจ า
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 เจ้าหน้ีแพ็คก้ิงเครดิต  เป็นการท าสัญญา
เงินกู้ของบริษัทย่อยกับธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงให้กับบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง โดยมีกรรมการของ
บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นผู้ค้ าประกัน ทั้งน้ีบริษัทที่เก่ียวข้องกันได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเท่ากับจ านวนเงินกู้
แพ็คก้ิงเครดิตไว้เป็นหลักประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี ซึ่งส่วนหน่ึงจ านวน 76.28 ล้านบาท ก าหนด
ช าระคืนเงินต้นภายในปี 2558 โดยกลุ่มผู้ให้สินเชื่อมีสิทธิที่จะแก้ไขระยะเวลาช าระคืนเงินต้นได้ทุก ๆ รอบ
ระยะเวลาหน่ึงปี 

 
19. เจ้าหน้ีการค้าและตั๋วเงินจ่าย 

ประกอบด้วย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
 2549 2548 2549 2548 

เจ้าหนี้การค้า-ค่าอ้อย 301,550,103.71  170,237,478.07 90,005,803.59 113,513,569.81 
เจ้าหนี้การค้า 191,609,689.53  111,675,089.20 116,120,076.23 100,213,080.27 
ตั๋วเงินจ่าย 13,439,466.23  2,220,652.74 11,856,372.18 - 

รวม 506,599,259.47  284,133,220.01 217,982,252.00 213,726,650.08 
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ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกราคาอ้อยส าหรับฤดูกาลผลิตปี 2548/2549 
โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูกาลผลิตปี 2548/2549 ซึ่งประกาศโดยส านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ าตาลทรายตามหนังสือลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 และได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 5 
มิถุนายน 2549 เท่ากับ 800 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก าหนดให้อัตราขึ้น/ลงของ
ราคาอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.เท่ากับ 48 บาทต่อตันอ้อย  และจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายยังไม่ได้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายส าหรับฤดูกาลผลิต ปี  
2548/2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงบันทึกเจ้าหน้ีการค้า-ค่าอ้อยและค านวณต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือ
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549 จากการประมาณขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในราคา 
1,009.49-1,072.53 บาท ต่อตันอ้อย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายจะใกล้เคียงกับราคา
อ้อยที่ประมาณขึ้นดังกล่าว 

 

   ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายยังไม่ได้ประกาศราคาอ้อย
ขั้นสุดท้ายส าหรับฤดูกาลผลิตปี 2547/2548  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 แห่ง จึงบันทึกเจ้าหน้ีการค้า-ค่าอ้อย
และค านวณต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 จากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่ประมาณ
ขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งในไตรมาส 1 ปี 2549 ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล
ทรายได้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายส าหรับฤดูกาลผลิตปี 2547/2548  ตามหนังสือที่ อก 0602/ว3655 ลง
วันที่26 ธันวาคม 2548 และได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548  ซึ่งไม่มีผลต่างของ
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่ประกาศกับประมาณการของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 
20. ค่ารักษาเสถียรภาพค้างจ่าย 

 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 ทั้งจ านวนเป็นเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องจ่ายให้แก่
ส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย เพื่อรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย  
โดยค านวณจากผลผลิตอ้อยและน้ าตาลทราย 

 
21. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

   ประกอบด้วย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

 2549 2548 2549 2548 
เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 908,453,731.60 308,396,120.00 35,000,000.00 155,000,000.00 
หัก  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (85,100,000.00) (148,600,000.00) (35,000,000.00) (120,000,000.00) 
                  สุทธิ 823,353,731.60 159,796,120.00 - 35,000,000.00 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาว ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549 มีดังต่อไปน้ี 
   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท 
ราคาตามบัญชีต้นงวด 308,396,120.00 155,000,000.00 
กู้เพิม่ระหว่างงวด 761,557,611.60  - 
จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างงวด (161,500,000.00) (120,000,000.00) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด 908,453,731.60  35,000,000.00 

 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ถึง MLR-1.25 ต่อปี และอัตรา
3.5 ถึง MLR-0.50 ต่อปี โดยแบ่งเงินกู้เป็น 7 วงเงินและมีเง่ือนไขที่ส าคัญดังน้ี 
- วงเงินที่ 1 เป็นเงินกู้ของบริษัทใหญ่วงเงิน 490.00 ล้านบาท เงินต้นคงเหลือ 35.00 ล้านบาทและ 155.00 

ล้านบาท ตามล าดับ ช าระคืนเงินต้นภายใน 4 ปี นับแต่วันเบิกเงินกู้งวดแรกโดยช าระทุก 6 เดือน เริ่มทยอย
ช าระตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2550 รวม 7 งวด งวดละ 60.00 ล้านบาท และงวดสุดท้าย
จ่ายช าระในเดือนธันวาคม 2550 จ านวน 70.00 ล้านบาท ช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ค้ าประกันโดย
เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์บางส่วน และมีข้อปฏิบัติอ่ืนตามสัญญาดังน้ี 
- บริษัทฯ ต้องจดจ านองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก 
- บริษัทฯ ต้องยอมเสียค่าธรรมเนียมในการช าระคืนเงินกู้ก่อนก าหนดในอัตราร้อยละ 2.00 ของจ านวน

เงินต้นที่ช าระก่อนก าหนดหรือช าระเกินกว่าเงื่อนไข เว้นแต่การช าระคืนหนี้เป็นเงินที่ได้มาจากการ
เพิ่มทุนและ/หรือผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

- วงเงินที่ 2 เป็นเงินกู้ของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง วงเงินกู้ 200.00 ล้านบาท เงินต้นคงเหลือ 0.10 ล้านบาท และ 
36.60 ล้านบาท ตามล าดับ จ่ายช าระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน โดยเริ่มทยอยช าระตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 ถึง
เดือนกันยายน 2549 รวม 10 งวด งวดละ 14.30 ล้านบาท และงวดสุดท้ายจ่ายช าระในเดือนมีนาคม 2550 
จ านวน 14.00 ล้านบาท ช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน โดยบริษัทย่อยได้น าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและ
เครื่องจักรเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน  

-  วงเงินที่ 3 เป็นเงินกู้ของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง วงเงินกู้ 200.00 ล้านบาท เงินต้นคงเหลือ 200.00 ล้านบาท 
และ 116.80 ล้านบาท ตามล าดับ เงินต้นปลอดจากการช าระคืนระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้
งวดแรก (วันที่ 19 กรกฎาคม 2548) จากนั้นช าระทุก 6 เดือน รวม 10 งวด โดยงวดที่ 1-9 งวดละ 20.00 
ล้านบาท และงวดที่ 10 ช าระเงินต้นคงเหลือทั้งหมด ช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน โดยบริษัทย่อยจดจ านอง
ที่ดินทั้งหมดและสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเครื่องจักรทั้งหมดของโครงการ และมีข้อปฏิบัติอื่น
ตามสัญญาดังน้ี 
- บริษัทย่อยจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 100.00 ล้านบาท และมีการช าระค่าหุ้นแล้วไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 25 ก่อนหรือพร้อมกับการเบิกใช้เงินสินเชื่อครั้งแรก 
- บริษัทใหญ่ต้องช าระสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวไว้ทุกขณะในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 

ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแล้วตลอดระยะเวลาของเงินกู้ 
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- บริษัทย่อยจะไม่สามารถจ่ายปันผลได้ ยกเว้นกรณีที่ช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามสัญญา 
- ยกเว้นการกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นหรือจากบริษัทในเครือ บริษัทย่อยจะต้องไม่ก่อหน้ีระยะยาวเพิ่มเติม เว้นแต่

จะได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้ี 
- วงเงินที่ 4 เป็นเงินกู้ของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง มีวงเงินกู้ 800.00 ล้านบาท เงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2549 จ านวน 272.35 ล้านบาท เงินต้นปลอดจากการช าระคืนระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน นับจากวันที่เบิกเงินกู้
งวดแรก (วันที่ 30 ธันวาคม  2548) จากน้ันช าระเงินต้นทุก 6 เดือน รวม 14 งวด โดยงวดที่ 1-13 งวดละ 
57.50 ล้านบาทและงวดที่ 14 ช าระเงินต้นคงเหลือทั้งหมด ก าหนดช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน และมีข้อ
ปฏิบัติอ่ืนตามสัญญาดังน้ี 
- บริษัทย่อย ต้องมอบสิทธิการเช่าที่ดินที่ตั้งโรงงานเป็นประกันให้กับธนาคาร โดยมีระยะเวลาของ

สัญญาเช่าที่ดินไม่ต่ ากว่า 30 ปี 
- บริษัทย่อย ต้องจดจ านองสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเครื่องจักรของโครงการ วงเงินจ านอง

รวม 1,000 ล้านบาท โดยต้องแล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับจากวันเบิกใช้วงเงินสินเชื่อครั้งแรก 
- บริษทัใหญ่ เป็นผู้ค้ าประกันเต็มวงเงินในทุกลักษณะหน้ี 
- บริษัทย่อย ยกประโยชน์ในสิทธิการประกันภัยในสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรให้กับธนาคารซึ่งมีทุน

ประกันสูงสุดเท่ากับท่ีบริษัทประกันภัยพึงรับ 
- วงเงินที่ 5 เป็นเงินกู้ของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง วงเงินกู้ 300.00 ล้านบาท เงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549

จ านวน  295.00 ล้านบาท จ่ายช าระเงินต้นทุก 6 เดือน เริ่มทยอยช าระตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 ถึงเดือน 
มีนาคม 2555 รวม 12 งวด โดยงวดที่ 1- 2 ช าระงวดละ 5.00 ล้านบาท งวดที่ 3- 4 ช าระงวดละ 25.00 ล้านบาท 
งวดที่ 5- 8 ช าระงวดละ 27.50 ล้านบาท งวดที่ 9- 10 ช าระงวดละ 30.00 ล้านบาท และงวดที่ 11-12 ช าระ
งวดละ 35.00 ล้านบาท ช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน โดยบริษัทย่อยได้น าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและ
เครื่องจักรเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน  

- วงเงินที่ 6 เป็นเงินกู้ของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง วงเงินกู้ 200.00 ล้านบาท เงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 
จ านวน  65.00 ล้านบาท ก าหนดช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และจ่ายช าระเงินต้นปีละ 2 ครั้ง รวม 12 งวด 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที ่30 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งในแต่ละงวดการจ่ายช าระไม่เท่ากัน โดย
จ่ายช าระงวดละ 5.00-30.00 ล้านบาท เริ่มทยอยช าระงวดแรกวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป และ
ช าระหน้ีตามสัญญาให้เสร็จสิ้นครบถ้วน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยบริษัทใหญ่ร่วมค้ าประกัน
เต็มวงเงิน 

- วงเงินที่ 7 เป็นเงินกู้ของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง วงเงินกู้ 100.00 ล้านบาท เงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 
จ านวน  41.00 ล้านบาท ก าหนดช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและจ่ายช าระเงินต้นเป็นงวดทุก 6 เดือน รวม 10 
งวด งวดละ 10.00 ล้านบาท โดยก าหนดช าระงวดแรกในวันท าการสุดท้ายของเดือนที่ 6 นับจากวันเบิก
เงินกู้งวดแรก (วันที่ 7 สิงหาคม 2549) และให้ช าระเสร็จสิ้นภายใน 5 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก 
ค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย  
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22. ส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 

ตามงบการเงินรวม การเปลี่ยนแปลงส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุม
เดียวกันส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549 มีดังต่อไปน้ี    

(หน่วย : บาท) 
 ส่วนเกินจากการตีราคา 

ทรัพย์สินของบริษัทย่อย 
ส่วนต่ าจากการปรับโครงสร้างภายใน 
กิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

สุทธิ 

 ยอดยกมา 1,502,788,537.06 (263,643,310.39) 1,239,145,226.67 
 ลดลงระหว่างงวด (115,212,407.41) - (115,212,407.41) 
 ยอดคงเหลือ            1,387,576,129.65 (263,643,310.39) 1,123,932,819.26 

 
23. เงินปันผลจ่ายและส ารองตามกฎหมาย 

 

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 มีมติ
ให้อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย โดยจัดสรรจากก าไรสุทธิในปี 2548 จ านวน 16.42 
ล้านบาท และจากก าไรในปีก่อนหน้าน้ันจ านวน 36.40 ล้านบาท และให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจ านวนเงิน 
247.98 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 27 มีนาคม 2549 

 

ในไตรมาส 4 ปี 2549  บริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรจากการด าเนินงาน ส าหรับปี 2549 จ านวน 30.20 
ล้านบาท เป็นส ารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

 

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548  เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2548 มีมติเป็นเอกฉันท์
รับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2547  ในอัตราหุ้นละ 20.00 บาท  เป็น
จ านวน 180.00 ล้านบาท ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 12/2546 เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2546 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2547  เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ต่อหุ้น เป็น
จ านวน 635.23 ล้านบาท 

 

ในไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ปี 2548  บริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรจากการด าเนินงาน ส าหรับปี 2547  
และ 2548 จ านวน 36.40 ล้านบาท และ 16.42 ล้านบาทตามล าดับ  เป็นส ารองตามกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

 
24. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 2549 และ 2548 ในอัตราร้อยละ 
25-30 จากยอดก าไรก่อนภาษีหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการ
ค านวณภาษี  
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25. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ประกอบด้วย 
      (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
 2549 2548 2549 2548 
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 151,704,340.18 161,609,167.65 18,972,141.69 15,460,540.86 
เงินลงทุนระยะสั้น     

- ตั๋วสัญญาใช้เงิน 24,000,000.00 102,000,000.00 - - 
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 5,734,022.50 5,370,616.25 - - 

(หัก)  การปรับมูลค่าเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (2,962,422.50) (278,866.25) - - 
 รวม 178,475,940.18  268,700,917.65 18,972,141.69 15,460,540.86 
(หัก)  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-สุทธิ (2,771,600.00) (5,091,750.00) - - 
 สุทธิ 175,704,340.18  263,609,167.65 18,972,141.69 15,460,540.86 

 

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 เงินลงทุนระยะสั้นเป็นเงินฝากในรูป
ตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00-4.625 ต่อปี และร้อยละ 1.25-3.25 ต่อปี ตามล าดับ 

 

26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

บริษัทฯ ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย และกากน้ าตาล รวมทั้ง
ให้เช่าพื้นที่เพื่อเป็นส านักงาน  ซึ่งด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย  

 

   ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจ  ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 

 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 ธุรกิจผลิตและ 

จ าหน่ายน้ าตาลทราย 
และกากน้ าตาล 

ธุรกิจผลิต 
และจ าหน่าย 
แอลกอฮอล์ 

ธุรกิจผลิตและ 
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ธุรกิจให้เช่า 
อสังหาริมทรัพย ์

ธุรกิจ 
จัดสรรที่ดิน 
เพื่อที่อยู่อาศัย 

ธุรกิจอ่ืนๆ รวม 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
รายได้จากการขายและบรกิารสุทธิ - ในประเทศ 3,127 2,358 594 1 8 1 130  191 2 2     3     2 3,864 2,555 
รายได้จากการขายและบรกิารสุทธิ - ต่างประเทศ 2,635 2,977 - - - - - - - - - - 2,635 2,977 
                รวม 5,762 5,335 594 1 8 1 130   191 2 2     3     2 6,499 5,532 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 810    719 229 (9) 3 (2)   53     94 (4) (3)   (54)   (13) 1,037 786 
ดอกเบี้ยจ่าย             (109) (42) 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล             (213) (194) 
ก าไรหลังดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบคุคล             715 550 
หัก  ก าไรสุทธิของบรษิัทใหญก่่อนการซ้ือหุ้น             (3) - 
หัก  ก าไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย             (33) (55) 
ก าไรสุทธิของบริษัท น้ าตาลขอนแกน่ จ ากัด (มหาชน)             679 495 

               
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม  4,453 4,368 363 283 773 126 1,273 1,038 20 18 269     3 7,151 5,836 
สินทรัพย์ส่วนกลาง 2,997 2,243 149  16 11 87 198   243 58 55 282                                                                                                                                                          140                                                                                                                                                                                                                                                 3,695 2,784 
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 7,450 6,611 512 299 784 213 1,471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1,281 78 73 551  143 10,846 8,620 
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27. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 นอกจากหน้ีสินที่ปรากฏในงบการเงินแล้ว บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ยังมีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังน้ี 

27.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาขายสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบตาม            
งบการเงินรวมจ านวน 2,101.24 ล้านบาท และ 856.08 ล้านบาท ตามล าดับ และตามงบการเงิน
เฉพาะบริษัท จ านวน 1,028.91 ล้านบาท และ 654.52 ล้านบาท ตามล าดับ               

27.2 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 แห่งได้ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าแก่ชาวไร่ 
เพื่อรับซื้ออ้อย ส าหรับฤดูกาลผลิตปี 2549/2550 เป็นจ านวนเงินรวม 372.70 ล้านบาท และ
ส าหรับฤดูกาลผลิตปี 2550/2551 เป็นจ านวนเงินรวม 46.88 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
2548 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าแก่ชาวไร่ เพื่อรับซื้ออ้อย 
ส าหรับฤดูกาลผลิตปี 2548/2549 เป็นจ านวนเงินรวม 386.76 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ยังมิได้บันทึกภาระหน้ีสินดังกล่าวเน่ืองจากเช็คยังไม่ถึงก าหนดช าระและยังไม่ได้รับอ้อย
ส าหรับฤดูกาลผลิตข้างต้นจากชาวไร่ 

27.3 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ที่ยังไม่เบิกใช้ ตามงบการเงินรวมวงเงิน 5,771.54 ล้านบาท และ 5,226.13 ล้านบาท 
ตามล าดับ และตามงบการเงินเฉพาะบริษัท วงเงิน 1,408.00 ล้านบาทและ 1,833.00 ล้านบาท 
ตามล าดับโดยมีเงินฝากประจ า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรบางส่วนและสิทธิการเช่า
ที่ตั้งโรงงานค้ าประกันรวมทั้งมีกรรมการของบริษัทย่อยร่วมค้ าประกัน  นอกจากน้ีบางวงเงิน
หากมีการเบิกใช้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องน าสินค้าบางส่วนเข้าร่วมค้ าประกันด้วย 

27.4 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้ออกเช็คจ่ายเพื่อวางประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงต่อ
ส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายดังน้ี  

(หน่วย : ล้านบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที ่31 ตุลาคม ณ วันที ่31 ตุลาคม 
 2549 2548 2549 2548 

ส าหรับฤดูกาลผลิตปี 2546/2547   - 85.07 - 46.10 
ส าหรับฤดูกาลผลิตปี 2547/2548  79.56 79.56 42.98 42.98 

27.5 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เม่ือวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2548 โดยบริษัทย่อย สัญญาว่าจะเริ่มขายไฟฟ้า ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2549 เป็น
เวลา 21 ปี โดยทาง กฟผ. ตกลงที่จะซื้อไฟฟ้าในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณพลัง
ไฟฟ้าตามสัญญา ( 20 เมกะวัตต์ ) จนถึงปีก่อนสุดท้ายของสัญญา อย่างไรก็ตาม  กรณีที่บริษัท
ย่อย ไม่สามารถเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าได้ภายใน ระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ 31 ตุลาคม 2549 
ให้ถือว่าสัญญาเป็นอันสิ้นสุด 
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27.6 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง ท าสัญญาซื้อเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง  ส าหรับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 
ขนาด 30  เมกะวัตต์ ไบโอแมส จ านวน 2 สัญญา กับ บริษัท 2 แห่ง โดยให้ด าเนินการร่วมกัน
ในการน าเข้าและติดตั้งเครื่องจักรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2549 โดย ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2548 บริษัทฯ มีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาจ านวน 46.34 ล้านบาท และจ านวน 
147.00 ล้านเยน 

 

27.7 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ณ วันที ่31 ตุลาคม ณ วันที ่31 ตุลาคม 
 2549 2548 2549 2548 

เลตเตอร์ออฟการันตีใช้ไป 93.32 92.22 1.33 1.33 
 

27.8 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีภาระผูกพันกับ
ธนาคารจากการท าสัญญาขอใช้วงเงินต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยน า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและสินค้าไปเป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกัน ดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
 2549 2548 
              สกุลเงิน USD บาท USD บาท 
เลตเตอร์ออฟเครดิต        55,484.42 525,160,901.66   - 891,654,972.00 
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 20,000,000.00 527,796,268.40 23,060,000.00 800,000,000.00 
เลตเตอร์ออฟการันตี - 114,114,470.00 - 109,110,000.00 
แพ็คกิ้งเครดิต - 333,116,120.00 - 356,355,950.00 
  
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
 2549 2548 
              สกุลเงิน USD บาท USD บาท 
เลตเตอร์ออฟเครดิต - 55,000,000.00 - 55,000,000.00 
เลตเตอร์ออฟการันตี - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 

 

  นอกจากน้ี ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯ ได้มีการท าสัญญาค้ าประกันการ
ช าระหน้ีของบริษัทย่อยสองแห่ง ส าหรับหน้ีสินทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้ากับ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง ในวงเงิน 1,880.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี 
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28. ข้อมูลอื่นที่ส าคัญ 
 

  - เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัทน้ าตาลสะหวันนะเขด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ท าสัญญาพัฒนาพื้นที่
 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อใช้
 เป็นอาคารส านักงาน อาคารโรงงาน ถนน และพื้นที่ปลูกอ้อย รวม 10,000 เฮกตาร์ โดยมีก าหนดระยะเวลา 
 30 ปีและสามารถต่อสัญญาได้อีก 20 ปี หากได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
 ก าหนดพื้นที่เพื่อใช้ในการค านวณค่าเช่าโดยมีอัตราค่าเช่า 6 ดอลล่าร์ต่อเฮกตาร์ต่อปี 
- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 8/2549 ของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 28  กรกฎาคม 2549 

 มีมติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนในหุ้นสามัญของ Koh Kong Plantation Co., Ltd. และ Koh Kong Sugar  
 Industry Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในแต่ละบริษัท มูลค่ารวม 5.00 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ 
 โดยร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติ และทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวไดเ้ข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ
รัฐบาลของประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 เพื่อก่อตั้งโรงงานน้ าตาลพร้อมทั้งขอสัมปทานพื้นที่
เพาะปลูกอ้อยในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา จ านวน 20,000 เฮกตาร์ อายุสัมปทาน 90 ปี  

 
29. เครื่องมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเสี่ยงอันเก่ียวเน่ืองกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและ 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดและจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย จะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัท
ฯ และบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการค้า 

 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต                            

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  เน่ืองจากบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีเงินฝากและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน   แต่อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน          
ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด  บริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ยงที่
เป็นสาระส าคัญจากอัตราดอกเบี้ย 

 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการขายสินค้า 

การน าเข้าเครื่องจักร เน่ืองจากรายการทางธุรกิจเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 
และ 2548 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระส าคัญซึ่งไม่ได้มี
การท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนดังน้ี 
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  งบการเงินรวม 
  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
 สกุลเงิน 2549 2548 
สินทรัพย์ ดอลลา่ร์สหรัฐ          11,025.00 221,728.00 
หน้ีสิน ดอลลา่ร์สหรัฐ - 385,185.00 
 เยน 147,000,000.00 113,692,000.00 
   
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
 สกุลเงิน 2549 2548 
สินทรัพย์ ดอลลา่ร์สหรัฐ          11,025.00 - 

 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีชาวไร่  

เงินให้กู้ยืมชาวไร่ และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษัทที่เก่ียวข้องกัน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย มีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจากน้ีลูกหน้ีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย
ลูกหน้ีหลายราย ดังน้ันบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญจาก
การเก็บหน้ี 

 

มูลค่ายุติธรรม 
เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมมีอัตรา

ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคัญ 

 

30. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งพนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมแต่ละเดือน และ บริษัทฯ บริษัทย่อย จ่ายสมทบอีก
ส่วนหน่ึงในอัตราตามอายุการท างานของพนักงานแต่ละคนเพื่อเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยให้สถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็นผู้จัดการกองทุน 

 

31. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที ่22  ธันวาคม 2549 
 
 

______________________________ 


