
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั”) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 และงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัทสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริษัท  
นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทาน 
ของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน
และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้
จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
ประสิทธ์ิ  เยือ่งศรีกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 



บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
   (เดมิช่ือ “บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากดั”) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะของบริษัทระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 



บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทข้อมูลทางการเงินรวม

2

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 79,794,570 34,438,054 8,969,513 4,867,890

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6, 20 100,290,654 93,412,794 128,191,768 46,477,460

ลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ 7 794,847,591 1,024,840,798 17,623,297 27,603,618

สินคา้คงเหลือ - สทธิ 8 580 922 337 666 115 232 - -สนคาคงเหลอ - สุทธ 8 580,922,337 666,115,232 - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 77,633,982 39,593,191 19,782,085 25,680,748

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,633,489,134 1,858,400,069 174,566,663 104,629,716

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ใ ้ ้ ื ่ ี่ ี่ ้เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 - - 1,394,337,441 451,409,325
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 1,270,478,100 1,270,478,100
เงินลงทุนทัว่ไป 1,909,950 1,909,950 502,175 502,175
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 2,793,857,667 1,800,305,907 22,305,871 31,774,223
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,008,157 - - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 215,382,413 234,484,632 12,076,959 13,963,895สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช  สุทธ 215,382,413 234,484,632 12,076,959 13,963,895
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,289,413 2,788,638 - 879,481

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,025,447,600 2,039,489,127 2,699,700,546 1,769,007,199

รวมสินทรัพย์ 4,658,936,734 3,897,889,196 2,874,267,209 1,873,636,915

กรรมการ   ________________________________

วนัท่ี         ________________________________         ________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี
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บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทข้อมูลทางการเงินรวม

3

ยงไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยงไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ี้ ิ ี

เงินเบิกเกินบญัชี 13 35,156,919 43,645,574 - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12, 20 782,999,655 842,601,609 247,789,915 248,118,317
เจา้หน้ีค่าหุน้ 20 - 999,400 - 999,400
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 2,223,542,617 1,471,361,222 1,395,000,000 400,000,000
เงินกย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 162,399,968 85,116,470 - -

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 10,514,988 14,874,495 30,605 1,179,778

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,902,527 29,632,013 848,464 -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14 30,933,928 34,879,250 5,672,406 4,564,921ุ

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,247,450,602 2,523,110,033 1,649,341,390 654,862,416

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 585,052,018 691,907,648 - -
หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน 13 11 815 936 15 486 033 - 10 656

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หนสนสญญาเชาการเงน 13 11,815,936 15,486,033 - 10,656
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
หลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ 29,812,105 32,710,569 11,407,495 13,284,077

626,680,059 740,104,250 11,407,495 13,294,733

3,874,130,661 3,263,214,283 1,660,748,885 668,157,149

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้น

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี
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บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทข้อมูลทางการเงินรวม

4

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

่ ้ ื ้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 676,750,000 หุน้ 
   มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 676,750,000 676,750,000 676,750,000 676,750,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 507,567,500 หุน้ 
   มูลค่าชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 15 507,567,500 507,567,500 507,567,500 507,567,500

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 11,504,750 11,504,750 11,504,750 11,504,750
ส่วนเกิน / ตํ่า-เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (417,976) (417,976) (417,976) (417,976)

กาํไรสะสมกาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
  - สาํรองตามกฎหมาย 16 1,857,898 1,857,898 1,857,898 1,857,898
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 264,074,057 114,138,032 693,006,152 684,967,594

784,586,229 634,650,204 1,213,518,324 1,205,479,766
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคม 219 844 24 709 - -สวนไดเสยทไมมอานาจควบคุม 219,844 24,709 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 784,806,073 634,674,913 1,213,518,324 1,205,479,766

4,658,936,734 3,897,889,196 2,874,267,209 1,873,636,915รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 665,685,639 505,104,644 - -
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (521,915,200) (465,708,199) - -

กาํไรข้ันต้น 143,770,439 39,396,445 - -
รายไดอ่ื้น 17 5,760,892 5,494,586 47,901,771 28,972,624
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 7,553,865 (9,925,404) - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย (5,964,691) (17,835,751) - -
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (70,564,719) (65,705,624) (25,347,725) (23,432,295)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (204,174) (183,678) (35,762) 175,660
ตน้ทุนทางการเงิน (27,822,858) (24,492,460) (15,257,816) (2,771,034)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 52,528,754 (73,251,886) 7,260,468 2,944,955
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 18 (17,536,927) 14,226,123 (14,580,389) 1,084,593

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด 34,991,827 (59,025,763) (7,319,921) 4,029,548

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน : 

ผลกาํไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 34,991,827 (59,025,763) (7,319,921) 4,029,548

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 34,929,136 (58,610,388) (7,319,921) 4,029,548
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 62,691 (415,375) - -

34,991,827 (59,025,763) (7,319,921) 4,029,548

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 34,929,136 (58,610,388) (7,319,921) 4,029,548
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 62,691 (415,375) - -

34,991,827 (59,025,763) (7,319,921) 4,029,548

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท) 19

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวด 0.07 (0.25) (0.01) 0.01

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

5



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3,181,948,698 3,378,554,401 - 1,399,191
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (2,594,167,000) (2,754,803,175) - (1,399,191)

 
กาํไรข้ันต้น 587,781,698 623,751,226 - -
รายไดอ่ื้น 17 17,246,852 12,721,690 126,055,710 83,685,737
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 7,042,728 (14,419,237) - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย (123,094,450) (125,674,630) - (7,913)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (206,582,536) (167,713,323) (78,081,790) (64,267,856)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (9,367,623) (2,720,259) (7,522,722) (752,331)
ตน้ทุนทางการเงิน (91,405,981) (82,027,408) (31,124,163) (6,720,308)

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 181,620,688 243,918,059 9,327,035 11,937,329
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 18 (36,596,132) (50,011,850) (3,741,232) (713,882)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 145,024,556 193,906,209 5,585,803 11,223,447

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน : 

ผลกาํไรตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,106,154 - 2,452,755 -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 150,130,710 193,906,209 8,038,558 11,223,447

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 144,831,395 193,661,824 5,585,803 11,223,447
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 193,161 244,385 - -

145,024,556 193,906,209 5,585,803 11,223,447

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 149,936,025 193,661,824 8,038,558 11,223,447
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 194,685 244,385 - -

150,130,710 193,906,209 8,038,558 11,223,447

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท) 19

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 0.29 0.54 0.01 0.03

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษทั นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557

องค์ประกอบอื่น

จัดสรรแล้ว ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ สํารองตาม การปรับ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร มูลค่ายุติธรรม ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 507,567,500 11,504,750 1,857,898 991,743,828 (417,976) 1,512,256,000 903,193 1,513,159,193
ผลกระทบจากรายการซื้อสินทรัพยภ์ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - - - (877,605,796) - (877,605,796) (878,484) (878,484,280)

ยอดคงเหลือทีป่รับปรุงแล้ว 507,567,500 11,504,750 1,857,898 114,138,032 (417,976) 634,650,204 24,709 634,674,913
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น - - - - - - 450 450
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 149,936,025 - 149,936,025 194,685 150,130,710

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 507,567,500 11,504,750 1,857,898 264,074,057 (417,976) 784,586,229 219,844 784,806,073

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 320,000,000 - 258,579 1,040,655,537 (417,976) 1,360,496,140 1,732,252 1,362,228,392
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี - - - 12,931,247 - 12,931,247 - 12,931,247
ผลกระทบจากรายการซื้อสินทรัพยภ์ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - - - (933,006,289) - (933,006,289) (933,940) (933,940,229)

ยอดคงเหลือทีป่รับปรุงแล้ว 320,000,000 - 258,579 120,580,495 (417,976) 440,421,098 798,312 441,219,410
เพิ่มทุน 187,567,500 - - - - 187,567,500 - 187,567,500
จ่ายเงินปันผล - - - (200,888,889) - (200,888,889) - (200,888,889)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - 11,504,750 - - - 11,504,750 - 11,504,750
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 193,661,824 - 193,661,824 244,385 193,906,209
สาํรองตามกฎหมาย - - 1,599,319 (1,599,319) - - - -

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 507,567,500 11,504,750 1,857,898 111,754,111 (417,976) 632,266,283 1,042,697 633,308,980

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557

องค์ประกอบอื่น
จัดสรรแล้ว ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิมูลค่า สํารองตาม การปรับ
ชําระแล้ว หุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร มูลค่ายุติธรรม รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 507,567,500 11,504,750 1,857,898 684,967,594 (417,976) 1,205,479,766

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 8,038,558 - 8,038,558

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 507,567,500 11,504,750 1,857,898 693,006,152 (417,976) 1,213,518,324

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 320,000,000 - 258,579 880,301,575 (417,976) 1,200,142,178

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี - - - 7,885,644 - 7,885,644

ยอดคงเหลือทีป่รับปรุงแล้ว 320,000,000 - 258,579 888,187,219 (417,976) 1,208,027,822

เพิ่มทุน 187,567,500 - - - - 187,567,500

จ่ายเงินปันผล - - - (200,888,889) - (200,888,889)

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - 11,504,750 - - - 11,504,750

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 11,223,447 - 11,223,447

สาํรองตามกฎหมาย - - 1,599,319 (1,599,319) - -

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 507,567,500 11,504,750 1,857,898 696,922,458 (417,976) 1,217,434,630

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 181,620,688 243,918,059 9,327,035 11,937,329
รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11 69,131,033 42,683,532 2,630,243 5,308,191
- กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 7 (1,993,709) - (59,000) -
- ค่าเผือ่การลดมูลค่า 319,122 - - -
- กาํไรบวกกลบัรายการดอ้ยค่าเงินลงทุน - (81,751) - -
- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัเลิกจา้ง 2,207,689 2,246,298 576,173 818,956
- ตน้ทุนทางการเงิน 91,405,981 82,027,408 31,124,163 6,720,308
- ดอกเบ้ียรับ 17 (3,065,951) (2,858,074) (40,875,096) (9,518,495)
- กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 (214,952) - (214,952) -
- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,461,231 702,992 7,461,231 1,159,867

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 346,871,132 368,638,464 9,969,797 16,426,156

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
   - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (6,877,860) 23,155,236 (63,330,545) (19,221,884)

- ลูกหน้ีชาวไร่ 231,986,916 2,442,165 10,039,321 15,937,201
   - สินคา้คงเหลือ 84,873,774 133,701,732 - 1,399,191

- เงินทดรอง - ค่าออ้ยขั้นสุดทา้ย - 7,168,672 - -
   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (38,040,791) (21,201,168) 5,898,663 (16,604,524)

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 499,225 2,826,225 879,481 482,546
   - เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย (67,681,214) 54,762,741 505,978 (13,268,311)

- เจา้หน้ีค่าหุน้ (999,400) - (999,400) -
   - หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,945,322) (245,131,252) 1,107,485 2,437,313

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 546,686,460 326,362,815 (35,929,220) (12,412,312)
- ตน้ทุนทางการเงิน (83,326,721) (82,027,408) (31,958,543) (6,720,308)
- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (45,223,399) (56,026,853) (1,005,832) (9,630,545)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 418,136,340 188,308,554 (68,893,595) (28,763,165)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 3,065,951 2,858,074 22,491,333 9,518,495
เงินสดใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง - - (942,928,116) (114,379,853)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 (1,070,144,025) (444,884,399) (623,123) (80,500)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,008,157) - - -
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (8,029,604) 4,085,487 (1,159,829) (558,639)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทัว่ไป - - - 1,326,024
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 214,953 - 214,953 -

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,086,900,882) (437,940,838) (922,004,782) (104,174,473)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 743,692,740 - 995,000,000 190,000,000
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - (95,132,993) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 323,060,447 - -
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (45,300,000)
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 (29,572,132) - - (477,314)
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกรรมการ - - - (12,975,679)
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 450 - - -
การเปล่ียนแปลงในทุนเรือนหุน้ - 199,072,250 - 199,072,250
จ่ายเงินปันผล - (200,888,889) - (200,888,889)

714,121,058 226,110,815 995,000,000 129,430,368

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) สุทธิ 45,356,516 (23,521,469) 4,101,623 (3,507,270)
คงเหลือตน้งวด 34,438,054 66,643,183 4,867,890 8,202,831

คงเหลือปลายงวด 79,794,570 43,121,714 8,969,513 4,695,561

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 34 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 

 

11 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั”) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนและดาํเนินกิจการ
ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2507 และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้ดงัน้ี 
 
สาํนกังานใหญ่ : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 237 หมู่ 2 ตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 
 
สาํนกังานสาขาท่ี 1 : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มบริษทั 
 
การประกอบการธุรกิจของกลุ่มบริษทั สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 
2) ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุการเกษตร 
3) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
4) ธุรกิจอ่ืนๆ 

 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี  
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ 

 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติั
วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและ
นาํเสนอรายงานทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงินหลกั (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด) ไดจ้ดัทาํใหเ้ป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 
(ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล และไดเ้พิ่มหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย 
ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํ
งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง 
 
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี  
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง สญัญาเช่า 
เร่ือง รายได ้
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
   เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 
เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
   (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงาน 
   ท่ียกเลิก 
เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ 

   การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  

   เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน  
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของ 

   กฎหมายตามสญัญาเช่า  
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการแปลงสภาพของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีการตดัสินใจเป็นของผูถื้อตราสาร จะไม่มีผลกระทบกบัการจดัประเภทของเคร่ืองมือทางการเงินในส่วนท่ีเป็นหน้ีสิน 
นอกจากน้ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 ยงัไดอ้ธิบายส่วนประกอบของส่วนของเจา้ของว่า กิจการอาจแสดงรายละเอียด 
การวิเคราะห์กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่ละรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของหรือในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินอยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนข้ึนว่า ค่าใช้จ่ายท่ีก่อให้เกิดการรับรู้สินทรัพย ์
ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้น จึงสามารถจดัประเภทเป็นกิจกรรมลงทุน การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การปรับปรุงเพิ่มเติมขอ้ยกเวน้ของหลกัการท่ีมีอยูส่าํหรับการวดัมูลค่า
ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ฉบบัท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนักาํหนดให้กิจการวดัค่าภาษีเงินได ้
รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยข้ึนกบัการคาดการณ์ของกิจการเก่ียวกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยจ์ากการใชห้รือจากการขาย การปรับปรุงมาตรฐานฉบบัน้ีไดมี้การเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานวา่ ราคาตามบญัชี
ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยการขาย นอกจากน้ีไดมี้การรวม
การตีความฉบบัท่ี 21 เร่ืองภาษีเงินได-้การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ เป็นส่วนของ
มาตรฐานฉบบัท่ี 12 (ฉบบัปรับปรุง 2555) การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การตดัแนวทางปฏิบติัสาํหรับการเช่าท่ีดินซ่ึงมีอายกุารใชง้านไม่จาํกดั
ใหเ้ป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน มาตรฐานไดมี้การแกไ้ขใหช้ดัเจนข้ึนเก่ียวกบัการเช่าท่ีดินและอาคารโดยจะตอ้งมีการพิจารณา
แยกจากกนัว่า ควรจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาํเนินงานโดยใชห้ลกัการทัว่ไปท่ีกล่าวในมาตรฐาน 
การบญัชีฉบบัท่ี 17 การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) ไดต้ดัภาคผนวกของมาตรฐานการบญัชีของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 ออก 
การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การตดัขอ้ความในส่วนของการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 19 ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัออก การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี ผลสะสมของผลต่างจาก
อตัราแลกเปล่ียนรอการตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัการจาํหน่ายหรือการจาํหน่ายบางส่วนของหน่วยงานในต่างประเทศ วิธีการ 
ทางบัญชีดังกล่าวต้องใช้วิธีการปรับไปข้างหน้าซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาท่ีมีวนัเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการยกเลิกการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับรัฐบาล 
โดยยกเลิกการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดสาํหรับรายการทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนกบัรัฐบาลและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
นอกจากน้ีไดมี้การกาํหนดคาํนิยามของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลให้ง่ายและชดัเจนข้ึน การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าว 
ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนข้ึนสําหรับการเปล่ียนนโยบายการบญัชีจากวิธี 
ส่วนไดเ้สียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบญัชีกาํหนดให้มีการปรับปรุงโดยวิธียอ้นหลงั 
ในเร่ืองน้ี กรณีท่ีกิจการสูญเสียอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั ส่วนได้เสียในบริษทัดงักล่าวท่ีคงเหลืออยู่ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยวิธี
ยติุธรรม การปรับปรุงเร่ืองน้ีตอ้งใชว้ิธีปรับไปขา้งหนา้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีวนัเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนข้ึนสําหรับการเปล่ียนนโยบายการบญัชีจากวิธี 
ส่วนไดเ้สียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบญัชีกาํหนดให้มีการปรับปรุงโดยวิธียอ้นหลงั 
ในเร่ืองน้ี กรณีท่ีกิจการสูญเสียการควบคุมร่วมไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวท่ีคงเหลืออยูต่อ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม การปรับปรุง
เร่ืองน้ีตอ้งใชว้ธีิปรับไปขา้งหนา้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีวนัเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
เป็นตน้ไป การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การเน้นหลกัการของการเปิดเผยท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัสําหรับเหตุการณ์ 
และรายการท่ีมีสาระสําคญั โดยมีการเพิ่มเติมขอ้กาํหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลให้ครอบคลุมการเปิดเผยเก่ียวกับ 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (ถา้หากมีสาระสาํคญั) และตอ้งมีการปรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นปัจจุบนัจากขอ้มูลล่าสุด
ของรายงานประจาํปีการปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายการปันส่วนค่าความนิยมให้หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสด จะตอ้งไม่เกินกว่าส่วนงานดาํเนินงานก่อนการรวมส่วนงาน ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนข้ึนเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีสามารถแบ่งแยก
ไดท่ี้ไดจ้ากการรวมธุรกิจ โดยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตอ้งรับรู้แยกต่างหากจากค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีต่างกนั 
อาจรับรู้รวมกนัเป็นสินทรัพยห์น่วยเดียวกนั ถา้มีอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีใกลเ้คียงกนั การปรับปรุงมาตรฐาน
ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) ไดข้ยายขอบเขตครอบคลุมการจดัประเภทและวิธีการบนัทึก
บญัชีของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชาํระด้วยเงินสดและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชาํระด้วยตราสารทุน 
ในกลุ่มกิจการ การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) ได้แก้ไขการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  
ให้ทางเลือกในการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยวดัจากมูลค่ายติุธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ 
ของผูถู้กซ้ือ จะทาํได้ก็ต่อเม่ือตราสารนั้นแสดงถึงส่วนได้เสียในความเป็นเจา้ของปัจจุบนัและทาํให้ผูถื้อมีสิทธิได้รับ 
ส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการตามสัดส่วนท่ีลงทุนในกรณีท่ีมีการชาํระบญัชี สาํหรับองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เวน้แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกาํหนดให้ใช้เกณฑ์อ่ืน 
ในการวดัมูลค่า แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีจะนาํมาใชก้บัรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ั้งหมด
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการรวมธุรกิจ การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การกาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับสินทรัพยท่ี์ถือไว ้
เพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก การเปิดเผยข้อมูลโดยมาตรฐานฉบับอ่ืนมิต้องนํามาปฏิบัติใช้ยกเวน้มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินมีการกาํหนดใหเ้ปิดเผย การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายใหช้ดัเจนข้ึนวา่กิจการจะเปิดเผยการวดัมูลค่าของ
สินทรัพยข์องแต่ละส่วนงานเม่ือมีการรายงานการวดัมูลค่านั้นใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน การปรับปรุง
มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 กาํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีสําหรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรือจาํนวนของ
ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซ่ึงนํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั หรือการเปล่ียนแปลงอัตราคิดลด การตีความน้ี 
ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 กาํหนดใหมี้การพิจารณาวา่ขอ้ตกลงเป็นหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่โดยอ้างอิงจากเน้ือหาของข้อตกลง การตีความน้ีกําหนดให้ประเมินว่าข้อตกลงเข้าเง่ือนไขต่อไปน้ีหรือไม่  
(1) การปฏิบติัตามขอ้ตกลงข้ึนอยูก่บัการใชสิ้นทรัพยท่ี์เฉพาะเจาะจง และ (2) ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการให้สิทธิในการใช้
สินทรัพยน์ั้น การตีความน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 กาํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีในงบการเงินของผูล้งทุนสาํหรับส่วนไดเ้สีย
จากกองทุนเพื่อการร้ือถอน ซ่ึงสินทรัพยข์องกองทุนมีการจดัการแยกต่างหาก และมีการจาํกดัสิทธิของผูล้งทุนในการเขา้ถึง
สินทรัพยข์องกองทุน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 ไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
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17 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 กาํหนดแนวทางในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29 เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง สาํหรับรอบระยะเวลาซ่ึงกิจการไดร้ะบุแลว้ว่า 
สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของตนเป็นสกุลเงินของระบบเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง โดยท่ีในงวดก่อนสภาวะเศรษฐกิจ
ไม่ไดมี้ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดว่าห้ามกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
ท่ีเคยรับรู้ในงวดระหวา่งกาลงวดก่อน การตีความน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกบัเอกชน 
ในการให้บริการสาธารณะโดยท่ีเอกชนไดเ้ขา้ร่วมในการสร้าง การลงทุน การดาํเนินงาน และการบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
สาํหรับบริการสาธารณะ การตีความฉบบัน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั  
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ให้คาํอธิบายเก่ียวกบักรณีท่ีขายสินคา้หรือให้บริการพร้อมกบัให้
สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (เช่น คะแนนหรือได้รับสินคา้โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทน) ว่าเป็นรายการท่ีมีหลายองค์ประกอบ  
และส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหรือค้างรับจากลูกค้าต้องปันส่วนให้แต่ละองค์ประกอบของรายการโดยใช้มูลค่ายุติธรรม  
การตีความฉบบัน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 กาํหนดแนวปฏิบติัในการบนัทึกการจ่ายสินทรัพยน์อกเหนือจากเงินสด
เป็นเงินปันผลให้แก่เจา้ของท่ีปฏิบติัตนอยู่ในลกัษณะท่ีเป็นเจา้ของ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี
กล่าวถึงการกาํหนดเวลารับรู้เงินปันผลค้างจ่าย การวดัมูลค่าเงินปันผลค้างจ่ายและการบญัชีสําหรับผลต่างระหว่าง 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่ายเม่ือกิจการชําระเงินปันผลค้างจ่าย  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 กาํหนดวิธีการบญัชีสําหรับการโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ซ่ึงกิจการไดรั้บโอนมาจากลูกคา้ ขอ้ตกลงซ่ึงอยูภ่ายใตข้อบเขตของการตีความฉบบัน้ี หมายถึงขอ้ตกลงท่ีทาํใหกิ้จการไดรั้บ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากลูกคา้เพื่อทาํใหลู้กคา้สามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไดห้รือเพื่อใหลู้กคา้เขา้ถึงสินคา้หรือบริการ
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง การตีความฉบบัน้ีกล่าวถึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์รับโอนและการบนัทึกบญัชี การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 กาํหนดวิธีการปฏิบติัทางบญัชีในการรับรู้ส่ิงจูงใจท่ีผูใ้ห้เช่าให้แก่ผูเ้ช่าสําหรับ
สญัญาเช่าดาํเนินงาน การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 ไดมี้การใหแ้นวทางในการพิจารณาสัญญาท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามรูปแบบของกฏหมาย
ให้เป็นสัญญาเช่า ว่าโดยเน้ือหาเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ืองสัญญาเช่า หรือไม่ การพิจารณา
ดงักล่าวอาจจะตอ้งพิจารณารายการหลายรายการท่ีมีการเช่ือมโยงกนัเสมือนเป็นหน่ึงรายการ แนวทางดงักล่าวไดมี้การให้
ตัวอย่างของเง่ือนไขท่ีจะทาํให้เน้ือหาของสัญญาเช่าไม่เข้าเง่ือนไขเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17  
การบนัทึกบญัชีจะตอ้งสะทอ้นเน้ือหาสาระของสัญญาดงักล่าว การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อ 
กลุ่มบริษทั  
 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับขอ้ตกลงสัมปทานบริการระหวา่งภาครัฐ
กบัเอกชน การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 กาํหนดแนวทางในการปฏิบติัสาํหรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการในการพฒันา
และการดาํเนินงานสาํหรับเวบ็ไซตท่ี์กิจการมีไวเ้พื่อการงานภายในหรือภายนอก โดยใหกิ้จการตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 

3 การประมาณการ 
 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบญัชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ 
 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 

4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานท่ีรายงานอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซ่ึงถูกสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน  
คือประธานเจา้หน้าท่ีบริหารซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเพื่อการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงาน 
 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดพ้ิจารณาแลว้วา่ส่วนงานท่ีรายงานมีดงัน้ี 
 

- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 
- ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุการเกษตร 
- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
- ธุรกิจอ่ืนๆ 

 

ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานใชก้าํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นการพิจารณาผลการดาํเนินงาน 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนไดส้่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายส่วนกลาง 
 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั แสดงดงันี้ 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 
 หน่วย : ล้านบาท 

 ธุรกจิผลติและจาํหน่าย ธุรกจิจาํหน่าย ธุรกจิผลติและ     
 นํา้ตาลทรายและกากนํา้ตาล วสัดุการเกษตร จาํหน่ายไฟฟ้า ธุรกจิอื่นๆ รวม รายการระหว่างกนั ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

รายไดจ้ากการขายและบริการ               
   -  ในประเทศ 283 237 46 78 58 29 16 31 403 375 (32) (57) 371 318 
   -  ต่างประเทศ 295 187 - - - - - - 295 187 - - 295 187 

รวม 578 424 46 78 58 29 16 31 698 562 (32) (57) 666 505 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 100 (12) (7) 25 34 10 4 14 131 37 12 2 143 39 
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร             (65) (88) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (27) (24) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (17) 14 

กาํไรสาํหรับงวด             34 (59) 
               

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556               
สินคา้คงเหลือ  497 569 110 122 - - - - 607 691 (26) (25) 581 666 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   1,826 1,153 117 115 470 479 378 50 2,791 1,797 3 3 2,794 1,800 
สินทรัพยอ์ื่น 3,987 3,211 365 594 458 72 46 3 4,856 3,880 (3,572) (2,448) 1,284 1,432 

สินทรัพยร์วม  6,310 4,933 592 831 928 551 424 53 8,254 6,368 (3,595) (2,470) 4,659 3,898 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั แสดงดงันี้ (ต่อ) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวม (ต่อ) 
 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 
 หน่วย : ล้านบาท 

 ธุรกจิผลติและจาํหน่าย ธุรกจิจาํหน่าย ธุรกจิผลติและ     
 นํา้ตาลทรายและกากนํา้ตาล วสัดุการเกษตร จาํหน่ายไฟฟ้า ธุรกจิอื่นๆ รวม รายการระหว่างกนั ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

รายไดจ้ากการขายและบริการ               
   -  ในประเทศ 971 883 519 355 150 110 125 145 1,765 1,493 (302) (156) 1,463 1,337 
   -  ต่างประเทศ 1,719 2,042 - - - - - - 1,719 2,042 - - 1,719 2,042 

รวม 2,690 2,925 519 355 150 110 125 145 3,484 3,535 (302) (156) 3,182 3,379 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 434 506 45 49 82 53 3 19 564 627 23 (3) 587 624 
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร             (314) (298) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (91) (82) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (37) (50) 

กาํไรสาํหรับงวด             145 194 
               

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556               
สินคา้คงเหลือ  497 569 110 122 - - - - 607 691 (26) (25) 581 666 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   1,826 1,153 117 115 470 479 378 50 2,791 1,797 3 3 2,794 1,800 
สินทรัพยอ์ื่น 3,987 3,211 365 594 458 72 46 3 4,856 3,880 (3,572) (2,448) 1,284 1,432 

สินทรัพยร์วม  6,310 4,933 592 831 928 551 424 53 8,254 6,368 (3,595) (2,470) 4,659 3,898 
 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 300,029 384,250 60,000 69,500 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 79,494,541 34,053,804 8,909,513 4,798,390 

 79,794,570 34,438,054 8,969,513 4,867,890 
 

6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 41,478,018 70,516,512 24,520 - 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 10,352,029 1,308,319 - - 
คา้งชาํระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 670,235 - - - 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 8,553,873 8,250,423 8,250,423 8,250,423 

 61,054,155 80,075,254 8,274,943 8,250,423 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,250,423) (8,250,423) (8,250,423) (8,250,423) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 52,803,732 71,824,831 24,520 - 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 80,913 7,519,205 - - 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 7,589,604 - 27,559,241 25,325,912 
คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 355,507 - 22,924,668 5,715,940 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 201,938 - 30,143,052 2,099,359 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 8,227,962 7,519,205 80,626,961 33,141,211 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่าย  341,234 7,299,784 13,118 446,930 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 18,871,485 6,712,892 16,306,780 52,693 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 31,220,389 12,836,626 
ลูกหน้ีอ่ืน  20,046,241 56,082 - - 

 39,258,960 14,068,758 47,540,287 13,336,249 
     

 100,290,654 93,412,794 128,191,768 46,477,460 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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7 ลูกหนีช้าวไร่ - สุทธิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีชาวไร่ 903,305,191 1,135,292,107 123,681,343 133,720,664 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (108,457,600) (110,451,309) (106,058,046) (106,117,046) 
 794,847,591 1,024,840,798 17,623,297 27,603,618 
 

ลูกหน้ีชาวไร่ แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดูการผลิตปี 2557/2558 766,770,929 241,225,716 - - 
ฤดูการผลิตปี 2556/2557 7,763,918 739,519,677 - - 
ฤดูการผลิตปี 2555/2556 3,663,409 16,593,909 - - 
ฤดูการผลิตปี 2554/2555 1,425,591 4,232,141 - - 
ฤดูการผลิตก่อนปี 2553/2554 123,681,344 133,720,664 123,681,343 133,720,664 
 903,305,191 1,135,292,107 123,681,343 133,720,664 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (108,457,600) (110,451,309) (106,058,046) (106,117,046) 
 794,847,591 1,024,840,798 17,623,297 27,603,618 
 

ลูกหน้ีชาวไร่ส่วนท่ีรับซ้ือจากบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงิน แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดูการผลิตปี 2557/2558 14,671,060 3,546,388 - - 
ฤดูการผลิตปี 2556/2557 - 12,213,481 - - 
ฤดูการผลิตปี 2555/2556 64,539 - - - 
ฤดูการผลิตปี 2554/2555 194,799 765,573 - - 
ฤดูการผลิตก่อนปี 2553/2554 2,141,988 2,123,412 2,123,412 2,123,412 
 17,072,386 18,648,854 2,123,412 2,123,412 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
 17,072,386 18,648,854 2,123,412 2,123,412 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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8 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินคา้สาํเร็จรูป 478,459,795 581,151,339 - - 
สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย 73,811,440 93,512,097 - - 
สินคา้ระหวา่งผลิต 7,371,507 5,850,996 - - 
วสัดุโรงงาน 21,700,276 24,604,187 - - 
หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่า (420,681) (39,003,387) - - 

 580,922,337 666,115,232 - - 

 
9 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 38,736,278 3,243,427 - - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 26,280,590 23,991,580 19,550,134 19,706,570 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 1,689,178 - - - 

อ่ืน ๆ 10,927,936 12,358,184 231,951 5,974,178 

 77,633,982 39,593,191 19,782,085 25,680,748 

 
10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งกาล มีดงัต่อไปน้ี: 
 

  

ข้อมูลทางการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557  บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  1,270,478,100 
ลงทุนเพิ่มข้ึน  - 

จาํหน่ายเงินลงทุน  - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  1,270,478,100 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
รายละเอียดของเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งกาล มีดงัน้ี: 
 

 วธีิราคาทุน 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

ช่ือบริษัท บาท บาท 
   

บริษัทย่อยทางตรง   
บริษทั โรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั 1,049,000,000 1,049,000,000 
บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จาํกดั 70,879,400 70,879,400 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั 135,599,300 135,599,300 

บริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จาํกดั 14,999,400 14,999,400 

รวม 1,270,478,100 1,270,478,100 

   
บริษัทย่อยทางอ้อม   
บริษทั บุรีรัมย ์เพาเวอร์ จาํกดั 159,999,400 2,499,850 
 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

  สัดส่วน  สัดส่วน 
 ประเทศ ความเป็นเจ้าของ ประเทศ ความเป็นเจ้าของ 

 ที่จดทะเบียน  (ร้อยละ) ที่จดทะเบียน  (ร้อยละ) 
     

บริษัทย่อยทางตรง     
บริษทั โรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั ไทย 99.90 ไทย 99.90 
บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จาํกดั ไทย 99.99 ไทย 99.99 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั ไทย 99.99 ไทย 99.99 
บริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จาํกดั ไทย 99.99 ไทย 99.99 

     
บริษัทย่อยทางอ้อม     
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั ไทย 99.99 ไทย 99.99 

 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
 

 ข้อมูล ข้อมูลทางการเงนิ 

 ทางการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,800,305,907 31,774,223 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,070,144,025 623,123 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (7,461,232) (7,461,232) 

ค่าเส่ือมราคา (69,131,033) (2,630,243) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 2,793,857,667 22,305,871 

 
12 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 269,202,785 602,211,544 1,506,405 2,391,276 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 304,566,158 14,833,838 240,480,605 242,160,251 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,413,351 1,413,351 
ค่าออ้ยคา้งจ่าย 72,856,500 - - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการอ่ืน 14,962,902 20,948,425 1,828,304 1,969,821 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,375,566 - 2,531,250 - 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 114,004,909 127,394,836 - 30,000 

เจา้หน้ีอ่ืน 30,835 77,212,966 30,000 153,618 

 782,999,655 842,601,609 247,789,915 248,118,317 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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13 เงนิกู้ยืม 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของหมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 35,156,919 43,645,574 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้น     
   สถาบนัการเงิน 2,223,542,617 1,471,361,222 1,395,000,000 400,000,000 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
   ภายในหน่ึงปี     
      สถาบนัการเงิน 162,399,968 85,116,470 - - 

      หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 10,514,988 14,874,495 30,605 1,179,778 

เงินกูย้มืหมุนเวยีนรวม 2,431,614,492 1,614,997,761 1,395,030,605 401,179,778 

     
ส่วนของไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 585,052,018 691,907,648 - - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 11,815,936 15,486,033 - 10,656 

เงินกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 596,867,954 707,393,681 - 10,656 

รวมเงนิกู้ยืม 3,028,482,446 2,322,391,442 1,395,030,605 401,190,434 

 
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาว (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดยกมา 777,024,118 893,992,548 - 2,862,548 
กูย้มืเพิ่ม - 65,820,000 - - 

จ่ายคืนเงินกูย้มื (29,572,132) (182,788,430) - (2,862,548) 

ยอดคงเหลือ 747,451,986 777,024,118 - - 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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14 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนด 26,089,341 23,329,240 5,274,661 2,030,775 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,087,056 5,614,294 91,190 1,620,009 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,731,592 4,292,548 306,555 914,137 

อ่ืน ๆ 2,025,939 1,643,168 - - 

 30,933,928 34,879,250 5,672,406 4,564,921 

 
15 ทุนเรือนหุ้น 
 

 จํานวนหุ้น มูลค่าหุ้น รวม 

 หุ้น บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 676,750,000 1 676,750,000 

จาํนวนหุน้ท่ีออก - - - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 676,750,000 1 676,750,000 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 จาํนวนหุน้สามญัจดทะเบียนมีจาํนวน 676,750,000 หุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 676,750,000 หุน้) 
ราคาตราไว ้หุน้ละ 1 บาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 1 บาทต่อหุน้) หุน้ท่ีออกเป็นหุน้ท่ีชาํระเตม็มูลค่าแลว้ จาํนวน 507,567,500 หุน้ 

 
16 สํารองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองตามกฎหมายไม่สามารถจดัสรรไดจ้นกว่าสํารองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน สาํรองน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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17 รายได้อ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดรั้บจา้งบริการอ่ืน 122,947 27,269 27,300,900 23,272,790 
หน้ีสูญไดรั้บคืนคดีฟ้อง 69,000 116,928 69,000 116,928 
รายไดเ้บต็เตลด็อ่ืน ๆ 4,953,701 4,013,131 1,043,124 1,038,887 

ดอกเบ้ียรับ 615,244 1,337,258 19,488,747 4,544,019 

 5,760,892 5,494,586 47,901,771 28,972,624 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดรั้บจา้งบริการอ่ืน 494,532 121,564 81,980,780 69,802,885 
หน้ีสูญไดรั้บคืนคดีฟ้อง 329,546 782,875 329,546 781,140 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ 214,952 250,000 214,952 200,000 
รายไดเ้บต็เตลด็อ่ืน ๆ 12,988,361 8,606,837 2,655,336 3,383,217 
ดอกเบ้ียรับ 3,065,951 2,858,074 40,875,096 9,518,495 

เงินปันผลรับ 153,510 102,340 - - 

 17,246,852 12,721,690 126,055,710 83,685,737 
 

18 ภาษีเงนิได้ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 2,250,167 3,907,602 1,570,575 1,029,962 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,286,760 10,318,521 13,009,814 54,631 

 17,536,927 14,226,123 14,580,389 1,084,593 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 18,420,775 54,505,616 2,467,484 823,073 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18,175,357 (4,493,766) 1,273,748 (109,191) 

 36,596,132 50,011,850 3,741,232 713,882 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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19 กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด  
 

20 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็น
บริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออก
เสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั 
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคาํนึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 
ก) รายการค้ากบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี     
   30 กนัยายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายการค้ากบับริษัทย่อย     
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
   ดอกเบ้ียรับ - - 19,240,205 7,954,494 
   รายไดอ่ื้น - - 27,270,900 23,220,900 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 312,224 314,324 
     
รายการค้ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน ๆ     
   รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 295,735,781 178,971,485 - - 
   รายไดอ่ื้น 50,000 30,000 30,000 30,000 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย 4,053,167 9,896,367 - - 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 785,452 - - - 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 

 

30 

20 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) รายการค้ากบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี     
   30 กนัยายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายการค้ากบับริษัทย่อย     
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
   ดอกเบ้ียรับ - - 39,821,879 11,988,019 
   รายไดอ่ื้น - - 81,812,700 69,662,700 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 936,978 1,012,621 
     
รายการค้ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน ๆ     
   รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 1,724,466,952 2,043,827,578 - - 
   รายไดอ่ื้น 140,000 90,000 120,000 90,000 
   ซ้ือสินคา้และบริการ 7,472,145 12,750,069 - - 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย 69,964,442 59,988,007 - - 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,637,095 175,480 - - 
 
ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ไดเ้ขา้ซ้ือท่ีดินจากกรรมการเป็นจาํนวน 8,674,400 บาท ซ่ึงได้มี 
การชาํระเงินและโอนสินทรัพยเ์รียบร้อยแลว้ 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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20 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ข) ยอดค้างชําระที่เกดิจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 80,626,961 33,141,211 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 8,227,962 7,519,205 - - 

 8,227,962 7,519,205 80,626,961 33,141,211 
     

ลูกหน้ีชาวไร่ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 17,072,386 18,648,854 2,123,412 2,123,412 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 31,220,389 12,836,626 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ - - - - 

 - - 31,220,389 12,836,626 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 240,480,605 242,160,251 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 304,566,158 14,833,838 - - 

 304,566,158 14,833,838 240,480,605 242,160,251 
     

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 1,413,351 1,413,351 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 7,375,566 999,400 2,531,250 999,400 

 7,375,566 999,400 3,944,601 2,412,751 
 

ค) เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,394,337,441 451,409,325 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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20 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี     
   30 กนัยายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,285,186 8,928,779 4,306,686 4,626,279 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 629,965 2,402,663 455,773 1,814,367 

 9,915,151 11,331,442 4,762,459 6,440,646 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี     
   30 กนัยายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 27,931,934 22,638,163 14,205,934 11,623,013 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,889,896 7,207,988 1,367,318 5,443,102 

 29,821,830 29,846,151 15,573,252 17,066,115 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารรวมเงินเดือน ค่าเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอ่ืน 

 
จ) สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ผา่นบริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดั 
ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีมูลค่าตามสัญญาเป็นจาํนวน 9.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 28 ลา้น 
ดอลลาร์สหรัฐฯ) 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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21 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

บริษทัมีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ือง และจากการท่ีคู่สัญญา 
ไม่ปฎิบติัตามสญัญา ซ่ึงบริษทัพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่มี
นโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ ยกเวน้ดงัต่อไปน้ี 
 

ก) ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้าตาลทราย 
 

อุตสาหกรรมออ้ยและนํ้าตาลทรายในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหวา่งเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและโรงงาน
นํ้าตาล ราคาขายนํ้าตาลโควตา ข. และอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษทั ออ้ยและนํ้าตาลไทยจาํกดั (อนท.) ขายไดจ้ริงมีผลอยา่งมาก
ต่อการคาํนวณราคาออ้ย ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของการผลิตนํ้าตาลทราย  

 

ข) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีชาวไร่ เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และลูกหน้ีอ่ืน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากบริษทัมีลูกหน้ีหลายรายและมีนโยบายการให้สินเช่ือท่ีระมดัระวงัรวมทั้งมีการ
พิจารณาตั้งสาํรองหน้ีสงสยัจะสูญอยา่งเหมาะสม จึงเช่ือวา่บริษทัมีความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีจะไม่ชาํระหน้ีอยูใ่นระดบัตํ่า 
 

22 ภาระผูกพนั 
 

ภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 66,076,454 14,874,495 1,666,800 1,179,778 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - 15,486,033 - 10,656 

 66,076,454 30,360,528 1,666,800 1,190,434 
 

หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคาร 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 3.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 : 3.6 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวกบัภาระผกูพนัทางปฏิบตับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
 

ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาขายสินค้าท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาขายสินค้าท่ียงัไม่ได้ส่งมอบจาํนวน 300 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 1,747 ลา้นบาท) 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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22 ภาระผูกพนั (ต่อ) 
 

ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดท้าํสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 
5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า บริษทัยอ่ยและ กฟผ. ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
การซ้ือขายไฟฟ้าตามท่ีระบุในสญัญา 
 

23 การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 
 

ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 ใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไร 
(ขาดทุน) หรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีเคยรายงานไปแลว้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 ตามทีจ่ัดประเภทใหม่ ตามทีเ่คยรายงานไว้ 
   

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (465,708,199) (482,634,259) 
รายไดอ่ื้น 5,494,586 2,521,447 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (17,835,751) (18,860,564) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (65,710,924) (61,045,965) 
 

 (หน่วย : บาท) 
 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 ตามทีจ่ัดประเภทใหม่ ตามทีเ่คยรายงานไว้ 
   

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (2,754,803,175) (2,804,232,220) 
รายไดอ่ื้น 12,721,690 16,021,716 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (125,674,630) (126,699,442) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (167,713,323) (172,570,846) 
 

24 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนแรกเร่ิม 
 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจาํนวน 169,182,500 หุน้ โดยการขายหุน้ใหม่
ใหแ้ก่ผูจ้องในราคาหุน้ละ 6.8 บาท (มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนท่ีชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และหุน้ของบริษทัเร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 

การเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 
 

ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 บริษทั บุรีรัมย ์เพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จะจดัใหมี้การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2557 
เพื่อพิจารณาอนุมติัการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 1,600,000 หุน้ เป็น 1,700,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
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