
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน)  
 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของ
เฉพาะบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบ
เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจาํนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว 
ผูส้อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ  
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู ้บริหารใช้และ 
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



ความเห็น 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของ 
บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
 
 
 
 
 
ประสิทธ์ิ  เยือ่งศรีกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 



บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 



บริษทั นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 348,532,521 34,438,054 223,683,992 4,867,890

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8, 26 302,873,569 93,412,794 255,203,318 46,477,460

ลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ 9 770,792,360 1,024,840,798 15,641,446 27,603,618

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 610,541,403 666,115,232 - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 73,368,417 39,593,191 17,261,650 25,680,748

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,106,108,270 1,858,400,069 511,790,406 104,629,716

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือ่ขาย 570,520 - 570,520 -

เงินลงทุนทัว่ไป 1,409,950 1,909,950 2,175 502,175

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 1,270,478,100 1,270,478,100

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26 - - 2,183,190,318 451,409,325

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 3,051,997,385 1,800,305,907 22,238,783 31,774,223

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,008,156 - - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 14 211,382,601 234,484,632 12,145,179 13,963,895

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,192,630 2,788,638 - 879,481

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,279,561,242 2,039,489,127 3,488,625,075 1,769,007,199

รวมสินทรัพย์ 5,385,669,512 3,897,889,196 4,000,415,481 1,873,636,915

กรรมการ   ________________________________

วนัท่ี         ________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษทั นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินเบิกเกินบญัชี 16 34,435,771 43,645,574 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15, 26 488,659,795 842,601,609 243,334,327 248,118,317

เจา้หน้ีค่าหุน้ 26 - 999,400 - 999,400

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 2,174,930,649 1,471,361,222 1,270,000,000 400,000,000

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 159,878,070 85,116,470 - -

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 10,150,845 14,874,495 10,656 1,179,778

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,308,534 29,632,013 366,326 -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17 31,489,127 34,879,250 6,694,068 4,564,921

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,903,852,791 2,523,110,033 1,520,405,377 654,862,416

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 452,901,495 691,907,648 - -

หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน 16 9,673,567 15,486,033 - 10,656

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ 18 30,837,042 32,710,569 11,748,599 13,284,077

493,412,104 740,104,250 11,748,599 13,294,733

3,397,264,895 3,263,214,283 1,532,153,976 668,157,149

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้น



บริษทั นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

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 676,750,000 หุน้ 

   มูลค่าชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 19 676,750,000 507,567,500 676,750,000 507,567,500

(พ.ศ. 2556 : หุน้สามญั 507,567,500 หุน้ 

   มูลค่าชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท)

ส่วนเกิน / ตํ่า-เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (347,456) (417,976) (347,456) (417,976)

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 954,665,813 11,504,750 954,665,813 11,504,750

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

  - สาํรองตามกฎหมาย 21 18,096,416 1,857,898 9,439,650 1,857,898

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 338,971,884 114,138,032 827,753,498 684,967,594

1,988,136,657 634,650,204 2,468,261,505 1,205,479,766

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 267,960 24,709 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,988,404,617 634,674,913 2,468,261,505 1,205,479,766

5,385,669,512 3,897,889,196 4,000,415,481 1,873,636,915

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)



บริษทั นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3,920,315,008 3,978,866,750 - 1,399,191

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (3,089,683,579)     (3,213,044,427)     - (1,399,191)            

กาํไรขั้นต้น 830,631,429 765,822,323 - -

รายไดอ่ื้น 22 23,920,798 29,933,029 324,396,440 113,038,351

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 9,792,503 (24,242,168) - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย (160,268,155) (142,849,732) - (7,913)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (300,595,379) (261,295,290) (124,062,311) (104,731,573)

ตน้ทุนทางการเงิน (117,018,179) (96,942,265) (48,556,910) (8,079,429)

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 286,463,017 270,425,897 151,777,219 219,436

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 24 (50,153,736) (64,862,865) (3,862,318) 3,354,299

กาํไรสุทธิสําหรับปี 236,309,281 205,563,032 147,914,901 3,573,735

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย, สุทธิจากภาษี 70,520 - 70,520 -

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการผลประโยชน์พนกังาน

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั, สุทธิจากภาษี 5,106,154 (9,291,490) 2,452,755 (4,305,152)

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 241,485,955 196,271,542 150,438,176 (731,417)

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 235,967,740 205,325,996 147,914,901 3,573,735

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 341,541 237,036 - -

236,309,281 205,563,032 147,914,901 3,573,735

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 241,142,890 196,045,745 150,438,176 (731,417)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 343,065 225,797 - -

241,485,955 196,271,542 150,438,176 (731,417)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 25 0.44 0.49 0.28 (0.00)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษทั นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

องค์ประกอบอ่ืน

จัดสรรแล้ว ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ สํารองตาม การปรับ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มี

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร มูลค่ายุตธิรรม ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 507,567,500 11,504,750 1,857,898 114,138,032 (417,976) 634,650,204 24,709 634,674,913

การเพ่ิมหุน้สามญั 19 169,182,500 943,161,063 - - - 1,112,343,563 - 1,112,343,563

เงินปันผลจ่าย 20 - - - - - -                              (100,264) (100,264)

สาํรองตามกฎหมาย 21 - - 16,238,518 (16,238,518) - -                              - -

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน - - - - - -                              450 450

การปรับมูลค่ายติุธรรม - - - - 70,520 70,520 - 70,520

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 241,072,370 - 241,072,370 343,065 241,415,435

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 676,750,000 954,665,813 18,096,416 338,971,884 (347,456) 1,988,136,657 267,960 1,988,404,617

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 320,000,000 - 258,579 120,580,495 (417,976) 440,421,098 798,312 441,219,410

การเพ่ิมหุน้สามญั 19 187,567,500 11,504,750 - - - 199,072,250 - 199,072,250

เงินปันผลจ่าย 20 - - - (200,888,889) - (200,888,889) - (200,888,889)

สาํรองตามกฎหมาย 21 - - 1,599,319 (1,599,319) - -                              - -

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง - - - - - -                              (999,400) (999,400)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 196,045,745 - 196,045,745 225,797 196,271,542

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 507,567,500 11,504,750 1,857,898 114,138,032 (417,976) 634,650,204 24,709 634,674,913

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ส่วนประกอบอ่ืน

จัดสรรแล้ว ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิมูลค่า สํารองตาม การปรับมูลค่า

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ยุติธรรม รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี 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

การเพิม่หุน้สามญั 19 169,182,500 943,161,063 - - - 1,112,343,563

สาํรองตามกฎหมาย 21 - - 7,581,752 (7,581,752) - -

การปรับมูลค่ายติุธรรม - - - - 70,520 70,520

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 150,367,656 - 150,367,656

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 676,750,000 954,665,813 9,439,650 827,753,498 (347,456) 2,468,261,505

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 320,000,000 - 258,579 888,187,219 (417,976) 1,208,027,822

การเพิม่หุน้สามญั 19 187,567,500 11,504,750 - - - 199,072,250

เงินปันผลจ่าย 20 - - - (200,888,889) - (200,888,889)

สาํรองตามกฎหมาย 21 - - 1,599,319 (1,599,319) - -

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (731,417) - (731,417)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 507,567,500 11,504,750 1,857,898 684,967,594 (417,976) 1,205,479,766

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กาํไรสะสม



บริษทั นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 286,463,017 270,425,897 151,777,219 219,436

รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี

เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 93,128,031 65,459,901 3,540,819 4,471,659

- ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (การกลบัรายการ) 9 (721,606) 16,718,512 (58,999) 12,384,250

- ค่าเผือ่การลดมูลค่า 569,868 39,003,387 - -

- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัเลิกจา้ง 3,232,627 2,669,847 917,277 1,000,142

- ตน้ทุนทางการเงิน 117,018,179 96,942,265 48,556,910 8,079,429

- ดอกเบ้ียรับ 22 (3,850,748) (4,142,107) (70,065,260) (14,526,175)

-เงินปันผลรับ 22 (153,510) - (141,049,735)

- กลบัรายการค่าเผือ่เงินลงทุน - (81,751) - (81,751)

- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,586,465 4,996,467 7,461,231 4,970,320

- (กาํไร)ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (495,325) 477,992 (495,325) 477,992

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 502,776,998 492,470,410 584,137 16,995,302

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน

   - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (209,460,775) (23,659,937) (54,696,930) (20,144,724)

- ลูกหน้ีชาวไร่ 254,770,044 (160,076,522) 12,021,171 19,447,335

   - สินคา้คงเหลือ 55,003,961 (78,656,631) - 1,399,191

   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (33,775,226) (3,802,756) 8,419,098 (4,366,174)

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 596,008 (1,909,158) 879,481 (1)

   - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (352,700,133) 123,158,237 (2,536,259) (12,610,012)

   - หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,390,123) 7,505,503 2,129,147 2,383,563

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 213,820,754 355,029,146 (33,200,155) 3,104,480

- จ่ายภาษีเงินได้ (52,375,184) (80,791,481) (1,677,277) (12,354,499)

- จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (118,360,125) (96,834,457) (50,804,641) (6,666,078)

กระแสเงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 43,085,445 177,403,208 (85,682,073) (15,916,097)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษทั นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 3,850,748 4,142,107 57,094,574 1,689,549

เงินปันผลรับ 153,510 - - -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (1,731,789,499) (327,590,000)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทัว่ไป - - - 1,407,775

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 514,954 2,383,178 514,954 2,383,178

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,359,333,112) (720,558,337) (1,486,239) (1,873,126)

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,354,813,900) (714,033,052) (1,675,666,210) (323,982,624)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 16 694,359,624 692,038,201 870,000,000 400,000,000

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 - 65,820,000 - -

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 16 (15,636,762) (17,513,631) (1,179,778) (481,354)

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 1,112,344,013 199,072,250 1,112,343,563 199,072,250

เงินสดจ่ายเจา้หน้ีค่าหุน้ (999,400) - (999,400) -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ 16 (164,244,553) (182,788,430) - (2,862,548)

เงินกูย้มืกรรมการลดลง - (51,317,615) - (12,975,679)

จ่ายเงินปันผล 20 - (200,888,889) - (200,888,889)

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (45,300,000)

1,625,822,922 504,421,886 1,980,164,385 336,563,780

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 314,094,467 (32,207,958) 218,816,102 (3,334,941)

คงเหลือตน้ปี 34,438,054 66,646,012 4,867,890 8,202,831

คงเหลือปลายปี 348,532,521 34,438,054 223,683,992 4,867,890

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 57 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย  ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจาํกัด ซ่ึงจัดตั้ งข้ึนและดาํเนินกิจการในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี  
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 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบญัชีซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัได้จดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน
ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 
 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชี 
ท่ีสาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัไปถือปฏิบติั
รวมทั้งกาํหนดให้ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซ้อน หรือขอ้สมมติฐานและประมาณการ 
ท่ีมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ ฯ ขอ้ 4 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง 
 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
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 ้
เร่ืองผลประโยชนข์องพนกังาน 
เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
   ต่างประเทศ 

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 

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 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 1 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 4 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 5 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ 
   การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 7 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  
   เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี 
   เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 10 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 12 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 13 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 17 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 18 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน  
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบ 

   ของกฎหมายตามสญัญาเช่า  
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายให้ชดัเจนข้ึนสาํหรับลกัษณะการแปลงสภาพท่ีการตดัสินใจ
เป็นของผูถื้อตราสารไม่มีผลกระทบกับการจดัประเภทของหน้ีสินสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีแปลงสภาพได ้
นอกจากน้ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 ยงัไดอ้ธิบายส่วนประกอบของส่วนของเจา้ของวา่กิจการอาจแสดงรายละเอียด
การวิเคราะห์กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่ละรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของหรือในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบักระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน 
จะตอ้งส่งผลให้เกิดการรับรู้สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้นจึงสามารถจดัประเภทเป็นกิจกรรมลงทุน 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐานฯ ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคญักับ 
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การปรับปรุงเพิ่มเติมขอ้ยกเวน้ของหลกัการท่ีมีอยูส่าํหรับการวดั
มูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนจากอสังหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ฉบบัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนักาํหนดให้กิจการ 
วดัค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยข้ึนกบัการคาดการณ์ของกิจการเก่ียวกบัมูลค่าท่ีคาดว่า 
จะได้รับคืนจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยจ์ากการใช้หรือจากการขาย การปรับปรุงมาตรฐานฉบบัน้ีได้มีการ
เพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานว่า ราคาตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่ายติุธรรม
คาดวา่จะไดรั้บคืนโดยการขาย นอกจากน้ีไดมี้การรวมการตีความฉบบัท่ี 21 เร่ืองภาษีเงินได-้การไดรั้บประโยชน์จาก
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ เป็นส่วนของมาตรฐานฉบบัท่ี 12 (ฉบบัปรับปรุง 2555) การปรับปรุง
มาตรฐาน ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การตดัแนวทางปฏิบติัสาํหรับการเช่าท่ีดินซ่ึงมีอายกุารใชง้านไม่จาํกดัใหเ้ป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน มาตรฐานไดมี้การแกไ้ขโดยมีการทาํให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัการเช่าท่ีดินและอาคารโดยจะตอ้งมี
การพิจารณาแยกจากกนัว่า ควรจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาํเนินงานโดยใช้หลกัการทัว่ไป 
ท่ีกล่าวในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  
 

มาตรฐานฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) ได้ตดัภาคผนวกของมาตรฐานการบญัชีของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18  
ออก การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การตดัขอ้ความในส่วนของการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัออก ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินแลว้วา่การปรับปรุงมาตรฐานฯ 
ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี ผลสะสมของผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนรอการตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัการจาํหน่ายหรือการจาํหน่ายบางส่วนของหน่วยงานในต่างประเทศ 
วิธีการทางบญัชีดงักล่าวตอ้งใชว้ิธีการปรับไปขา้งหนา้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาท่ีมีวนัเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าว 
ไม่ส่งผลกระทบกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การยกเลิกการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาล 
โดยยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดสําหรับรายการทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนกับรัฐบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั นอกจากน้ีไดมี้การกาํหนดคาํนิยามของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลใหง่้ายและชดัเจนข้ึน การปรับปรุง
มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการเน้นหลักการของการเปิดเผยท่ีมีอยู่ในปัจจุบันสําหรับ 
เหตุการณ์และรายการท่ีมีสาระสาํคญั มีการเพิ่มเติมขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลใหค้รอบคลุมการเปิดเผยเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (ถา้หากมีสาระสาํคญั) และตอ้งมีการปรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นปัจจุบนัจากขอ้มูล
ล่าสุดของรายงานประจาํปี การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายการปันส่วนค่าความนิยมให้หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให ้
เกิดเงินสด จะตอ้งไม่เกินกวา่ส่วนงานดาํเนินงานก่อนการรวมส่วนงาน ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 8 เร่ืองส่วนงานดาํเนินงาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดจ้าก 
การรวมธุรกิจอาจตอ้งมีการแบ่งแยกได้ แต่จะรวมได้เฉพาะกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีสามารถระบุได้ในสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งเท่านั้น ในกรณีดังกล่าวสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนต้องรับรู้แยกต่างหากจากค่าความนิยมแต่สามารถรวมกับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งได้  สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอาจรับรู้รวมกันเป็นสินทรัพยชุ์ดเดียวโดยท่ีสินทรัพย ์
แต่ละรายการมีอายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีใกลเ้คียงกนั ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินแลว้ว่าการปรับปรุง
มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง2555) ไดข้ยายขอบเขตครอบคลุมการจดัประเภทและวิธีการ
บนัทึกบญัชีของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชาํระด้วยเงินสดและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชาํระด้วย 
ตราสารทุนในกลุ่มกิจการ การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง2555) ไดแ้กไ้ขการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
ให้ทางเลือกในการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยวดัจากมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์
สุทธิของผูถู้กซ้ือ จะทาํไดก้็ต่อเม่ือตราสารนั้นแสดงถึงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของปัจจุบนัและทาํให้ผูถื้อมีสิทธิ
ไดรั้บส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการตามสัดส่วนท่ีลงทุนในกรณีท่ีมีการชาํระบญัชี สําหรับองคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เวน้แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
จะกาํหนดใหใ้ชเ้กณฑอ่ื์นในการวดัมูลค่า แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีจะนาํมาใชก้บัรายการ
จ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท์ั้งหมดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการรวมธุรกิจ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง2555) ไดมี้การกาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยท่ี์ถือไว้
เพื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก การเปิดเผยขอ้มูลโดยมาตรฐานฉบบัอ่ืนมิตอ้งนาํมาปฏิบติัใชย้กเวน้มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินมีการกาํหนดให้เปิดเผย การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของ 
กลุ่มบริษทั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง2555) มีการอธิบายใหช้ดัเจนข้ึนวา่กิจการจะเปิดเผยการวดัมูลค่า
ของสินทรัพยข์องแต่ละส่วนงานเม่ือมีการรายงานการวดัมูลค่านั้นให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน  
การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 กาํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรือจาํนวน
ของทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซ่ึงนาํมาจ่ายชาํระภาระผกูพนั หรือการเปล่ียนแปลงอตัราคิดลด การตีความน้ี
ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 

มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 กาํหนดให้มีการพิจารณาว่าขอ้ตกลงเป็นหรือประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่โดยอา้งอิงจากเน้ือหาของขอ้ตกลง การตีความน้ีกาํหนดให้ประเมินว่าขอ้ตกลงเขา้เง่ือนไขต่อไปน้ี
หรือไม่ (1) การปฏิบติัตามขอ้ตกลงข้ึนอยู่กบัการใชสิ้นทรัพยท่ี์เฉพาะเจาะจง และ (2) ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการให้
สิทธิในการใชสิ้นทรัพยน์ั้น ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี  
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 กาํหนดวธีิปฏิบติัทางบญัชีในงบการเงินของผูล้งทุนสาํหรับส่วน
ไดเ้สียจากกองทุนเพื่อการร้ือถอน ซ่ึงสินทรัพยข์องกองทุนมีการจดัการแยกต่างหาก และมีการจาํกดัสิทธิของผูล้งทุน
ในการเข้าถึงสินทรัพยข์องกองทุน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 ไม่เก่ียวข้องกับการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 กาํหนดแนวทางในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการ
บัญชี  ฉบับท่ี  29 เ ร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง สําหรับรอบระยะเวลา 
ซ่ึงกิจการไดร้ะบุแลว้วา่ สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของตนเป็นสกลุเงินของระบบเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
โดยท่ีในงวดก่อนสภาวะเศรษฐกิจไม่ไดมี้ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดว่าห้ามกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ 
ค่าความนิยมท่ีเคยรับรู้ในงวดระหวา่งกาลงวดก่อน การตีความน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงสมัปทานบริการระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน
ในการให้บริการสาธารณะโดยท่ีเอกชนได้เข้าร่วมในการสร้าง การลงทุน การดาํเนินงาน และการบาํรุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานสาํหรับบริการสาธารณะ การตีความฉบบัน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ใหค้าํอธิบายเก่ียวกบักรณีท่ีขายสินคา้หรือใหบ้ริการพร้อมกบัให้
สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (เช่น คะแนนหรือไดรั้บสินคา้โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทน) ว่าเป็นรายการท่ีมีหลายองคป์ระกอบ 
และส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากลูกคา้ตอ้งปันส่วนให้แต่ละองคป์ระกอบของรายการโดยใชมู้ลค่ายติุธรรม  
การตีความฉบบัน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 

มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  17 กําหนดแนวปฏิบัติในการบันทึกการจ่ายสินทรัพย์
นอกเหนือจากเงินสดเป็นเงินปันผลให้แก่เจ้าของท่ีปฏิบัติตนอยู่ในลักษณะท่ีเป็นเจ้าของ การตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกล่าวถึงการกาํหนดเวลารับรู้เงินปันผลคา้งจ่าย การวดัมูลค่าเงินปันผลคา้งจ่ายและ 
การบญัชีสําหรับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์จ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของเงินปันผลคา้งจ่าย 
เม่ือกิจการชาํระเงินปันผลคา้งจ่าย การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 กาํหนดวธีิการบญัชีสาํหรับการโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึง
กิจการไดรั้บโอนมาจากลูกคา้ ขอ้ตกลงซ่ึงอยูภ่ายใตข้อบเขตของการตีความฉบบัน้ี หมายถึงขอ้ตกลงท่ีทาํให้กิจการ
ไดรั้บท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากลูกคา้เพื่อทาํใหลู้กคา้สามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไดห้รือเพื่อใหลู้กคา้เขา้ถึงสินคา้
หรือบริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง การตีความฉบบัน้ีกล่าวถึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์รับโอนและการบนัทึกบญัชี 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 กาํหนดวธีิการปฏิบติัทางบญัชีในการรับรู้ส่ิงจูงใจท่ีผูใ้หเ้ช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าสาํหรับ
สญัญาเช่าดาํเนินงาน การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 กาํหนดแนวทางในการประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฏหมาย
ระหว่างกิจการกบัผูล้งทุน วา่รายการดงักล่าวมีความเช่ือมโยงกนั ควรบนัทึกเป็นรายการเดียวกนัและเขา้เง่ือนไขของ
สัญญาเช่าภายใต้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ืองสัญญาเช่า หรือไม่ โดยกาํหนดให้วิธีปฏิบติัทางบญัชีจะต้อง
สะทอ้นถึงเน้ือหาสาระของสญัญา การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับขอ้ตกลงสัมปทานบริการระหว่าง
ภาครัฐกบัเอกชนการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 กาํหนดแนวทางในการปฏิบติัสาํหรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการในการ
พฒันาและการดาํเนินงานสาํหรับเวบ็ไซตท่ี์กิจการมีไวเ้พื่อการงานภายในหรือภายนอก โดยใหกิ้จการตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคบัใช ้ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีคาดวา่จะส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  
   ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี 
   สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ 
   ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ 
   เหมืองผวิดิน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัไดแ้ก่การเพิ่มเติมขอ้กาํหนดให้กิจการ 
จดักลุ่มรายการท่ีแสดงอยูใ่น “กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑว์า่รายการนั้นสามารถจดัประเภทรายการ
ใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุวา่รายการใดจะแสดง
อยูใ่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) กาํหนดใหร้ายการช้ินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์สาํรองไวใ้ชง้าน และ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมบาํรุง รับรู้เป็นรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หากรายการนั้นเขา้คาํนิยามของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เข้าเง่ือนไขดังกล่าวให้จดัประเภทเป็นสินคา้คงเหลือ ผูบ้ริหารอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคบัใช ้ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีคาดวา่จะส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัไดแ้ก่ (ก) ผลกาํไรและขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เปล่ียนช่ือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และตอ้งรับรู้ใน “กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน” ทนัที ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะไม่สามารถรับรู้ 
ตามวธีิขอบเขตหรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนได ้และ (ข) ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลง
โครงการ ผลประโยชน์ท่ียงัไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการใหบ้ริการในอนาคตได ้ผูบ้ริหาร
อยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) ให้ขอ้กาํหนดสําหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
ซ่ึงตอ้งใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั คือ กาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ส่วนงานดาํเนินงาน โดยให้เปิดเผยขอ้มูลตวัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมสาํหรับเฉพาะส่วนงานท่ีรายงาน 
หากโดยปกติมีการนาํเสนอขอ้มูลจาํนวนเงินดงักล่าวต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการปฏิบติัการ และถา้มี 
การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัจากจาํนวนเงินท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปีล่าสุดสาํหรับส่วนงานท่ีรายงานนั้น 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 ไดมี้การกาํหนดคาํนิยามของคาํว่า “ควบคุม” ซ่ึงถูกนาํมาใชแ้ทน
หลกัการของการควบคุมและการจดัทาํงบการเงินรวมภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานน้ีไดก้าํหนดว่าเม่ือใดกิจการควรจดัทาํงบการเงินรวม ให้นิยามหลกัการของ
การควบคุม อธิบายหลกัการของการนาํหลกัการของการควบคุมไปใช ้รวมถึงอธิบายถึงขอ้กาํหนดในการจดัทาํ
งบการเงินรวม หลกัการสําคญัของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ี คือหากมีอาํนาจควบคุม จะตอ้งมี 
การจดัทาํงบการเงินรวมเฉพาะในกรณีท่ีผูล้งทุนไดแ้สดงให้เห็นถึงอาํนาจการควบคุมท่ีเหนือกว่าผูถู้กลงทุน  
ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนท่ีผนัแปรจากการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในผูถู้กลงทุน และมีความสามารถในการใชอ้าํนาจ
ในผูถู้กลงทุน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีกิจการจะไดรั้บ ผูบ้ริหารอยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบ
จากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคบัใช ้ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีคาดวา่จะส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 ไดก้าํหนดคาํนิยามของสัญญาร่วมการงานวา่เป็นสัญญาท่ีผูร่้วมทุน
ตั้งแต่สองรายข้ึนไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรมท่ีจดัตั้งข้ึน การตดัสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบโดยผูค้วบคุมร่วมอยา่งเป็นเอกฉนัทจึ์งจะถือว่าเป็นไปตามขอ้กาํหนดของคาํนิยามว่าการควบคุม
ร่วม การร่วมการงานสามารถอยูใ่นรูปแบบของการดาํเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ การจดัประเภทข้ึนอยูก่บั
ส่ิงท่ีแสดงออกมาซ่ึงสัมพนัธ์กับขอ้ตกลงท่ีจดัทาํข้ึน หากในขอ้กาํหนดผูร่้วมทุนได้รับเพียงสินทรัพยสุ์ทธิ  
การร่วมงานดงักล่าวถือเป็นการร่วมคา้ ส่วนการดาํเนินงานร่วมกนัจะมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภาระในหน้ีสิน 
การดาํเนินงานร่วมกนัจะบนัทึกบญัชีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระในหน้ีสิน การร่วมคา้จะบนัทึกส่วนได้เสีย 
โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 กาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมิน
ความเส่ียงและผลกระทบทางดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียท่ีกิจการมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมการงาน 
และกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบั 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุง และลดความซํ้ าซ้อนของคาํนิยามของ
มูลค่ายติุธรรม โดยการกาํหนดคาํนิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายติุธรรม และการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับ
ใชใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) การตีความน้ีให้ใช้กบัผลประโยชน์ 
หลงัออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว  ้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน
ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าภายใตก้ารตีความน้ีหมายถึงขอ้กาํหนดใดๆท่ีกาํหนดใหกิ้จการตอ้งสมทบเงินทุนสาํหรับ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังาน การตีความน้ีอธิบายถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินโครงการจากขอ้กาํหนดหรือ
ขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบัเงินทุนขั้นตํ่า มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การตีความน้ีใหว้ิธีปฏิบติัทางการบญัชี
สาํหรับตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบ กบังบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคบัใช ้ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  
มีดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

   ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 

   ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

   เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

   ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์

   ท่ีอาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ 
   การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคบัใช ้ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  
มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 
   อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25     
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ 
   กิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27     
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ 
   กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
    (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
    (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
    (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 
   และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทางการเงิน 
   ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาประกนั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ถือปฏิบติักับสัญญาประกันภยัทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภยัต่อ)  
ท่ีกิจการเป็นผูอ้อกและสัญญาประกนัภยัต่อท่ีกิจการถือไว ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ไม่เก่ียวขอ้งกบั
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

2.3 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ( ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและ 
การดาํเนินงาน และโดยทัว่ไปแลว้กลุ่มบริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึง ในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมี 
การควบคุมบริษทัอ่ืนหรือไม่ กิจการตอ้งพิจารณาถึงการมีอยูแ่ละผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดท่ี้กิจการ
สามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปัจจุบนัรวมถึงสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดซ่ึ้งกิจการอ่ืนถืออยู่ดว้ย  
กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย  
กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชว้ิธีการซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สําหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย  ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระ ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
เม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ย
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ
ดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือ 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลง 
ส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ตน้ทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 
 

กรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกวา่มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพย ์
ท่ีได้มาท่ีระบุได้และหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อต้องรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่า 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ของผูถู้กซ้ือ
ท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ นอ้ยกว่ามูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ 
จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงังบกาํไรขาดทุน 
 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษทั 
นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
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2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

(ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 
 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็น
สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือ
จ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการ
รับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมด
ของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 

 

2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ  
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจาก
วนัท่ีไดม้า ส่วนเงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะบริษทั 
 

2.6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีช้าวไร่ 
 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ีและวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคือผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้
เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

ลูกหน้ีชาวไร่แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจาก
ระยะเวลาท่ีคา้งชาํระหน้ีของลูกหน้ี ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการรับชาํระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ีแต่ละราย 
โดยกลุ่มบริษทัจะตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจาํนวน (หลงัหักมูลค่าประเมินของหลกัประกนัของลูกหน้ี) ลูกหน้ีจะถูก 
ตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
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2.7 สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย
คาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อน ออกก่อน และราคาทุนของสินคา้สําเร็จรูปและวสัดุโรงงานคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 
ตน้ทุนของการซ้ือประกอบด้วย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้และ 
ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข ส่วนลดจากการรับประกนัสินคา้และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 
ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ย 
ในการผลิต มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดวา่จะขายไดข้องธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพื่อใหสิ้นคา้นั้น
สาํเร็จรูป รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื่อลดมูลค่าสําหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 
ตามความจาํเป็น 
 

2.8 เงนิลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้  
เป็น 4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อคา้ 2. เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทัว่ไป  
การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน  
ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  
 

เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย
เปล่ียนแปลง  ได้แสดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลา 
น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีท่ี 
ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นท่ีตอ้งขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
 

เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ไดม้า 
ซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
 

เงินลงทุนเพื่อคา้และเงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคา
เสนอซ้ือท่ีอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิง
ราคาเสนอซ้ือล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเพื่อคา้
รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขายรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

บริษทัจะทดสอบค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผือ่การดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผือ่การดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ
ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2.9 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเส่ือมราคาสรุปไดด้งัน้ี 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์บนัทึกดว้ยราคาทุนซ่ึงคาํนวณจากเงินสดหรือจาํนวนเทียบเท่าเงินสด ในการทาํให้สินทรัพยน์ั้น 
มาอยูใ่นสถานท่ีหรือในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามท่ีประสงคไ์ว ้สินทรัพยทุ์กประเภทยกเวน้ท่ีดินแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีไดป้ระมาณการไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 10 - 30ปี 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และเคร่ืองมือทางการเกษตรและทดลอง 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้
เหมาะสม 
 
ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ทนัที 
 
ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ดอกเบ้ียจากการกูย้มืเงินมาใชใ้นการไดม้าซ่ึง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพยน์ั้น
ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข  
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ย  
 ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มืระยะยาว รวมทั้งภาษีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูกู้ต้อ้งรับภาระ 
 จาํนวนท่ีตดับญัชีรายจ่ายท่ีเก่ียวกบัการจดัการกูย้มื 
 
ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
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2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สิทธิการใช้ 
 

สิทธิการใชท่ี้ไดม้าจากการซ้ือจะแสดงดว้ยราคาทุน ใบอนุญาตมีอายกุารให้ประโยชน์ท่ีทราบไดแ้น่นอนและแสดงราคาดว้ย
ราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม วิธีตดัจาํหน่ายจะใช้วิธีเส้นตรง เพื่อปันส่วนตน้ทุนของสิทธิการใชต้ามอายุประมาณการ 
ใหป้ระโยชน์ภายใน 10 ปี 
 

2.11 สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกใน
งบกาํไรขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สญัญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่  
 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 
คงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่าเพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี
สาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินทรัพยท่ี์เหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้าน
ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 

 

2.12 เงนิกู้ยืม 
 

เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหักด้วยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึนในเวลาต่อมา  
เงินกู้ยืมวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทน  
(หกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดจ้ะใชว้งเงินกู้
บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปได ้
ท่ีจะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและ 
จะตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2.13 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี  
ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมี 
ผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทั และบริษทัยอ่ยตอ้งดาํเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื่อเสีย
ภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถนํา
กฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากร หากคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระ
ภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้
เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่า
อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี
ไดมี้การจ่ายชาํระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ
จาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษทัไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของ
การกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย ์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ 
ภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย์
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
ผลประโยชน์พนกังานของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยผลประโยชน์หลงัออกจากงานทั้งท่ีเป็นโครงการผลประโยชน์ และ
โครงการสมทบเงิน โครงการสมทบเงินเป็นโครงการท่ีบริษทัจ่ายเงินสมทบให้กบักองทุนท่ีแยกต่างหาก โดยบริษทัไม่มี
ภาระผกูพนัตามกฎหมาย หรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระเพิ่มเติมจากท่ีไดส้มทบไวแ้ลว้หากกองทุนไม่มี
สินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายชาํระภาระผูกพนัจากการให้บริการของพนกังานทั้งในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ส่วนโครงการ
ผลประโยชน์เป็นโครงการท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะกาํหนดจาํนวนผลประโยชน์ 
ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อายพุนกังาน อายกุารทาํงาน และค่าตอบแทน เป็นตน้ 
 
โครงการผลประโยชน์เม่ือเลกิจ้างหรือเกษียณอายุ 
 
กลุ่มบริษทัจดัให้มีผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอายเุพื่อจ่ายให้แก่พนกังานตามกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทย หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานคาํนวณโดยผูเ้ช่ียวชาญทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดว้ยเทคนิคการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique) อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่า
จะตอ้งจ่ายในอนาคตและคาํนวณคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีกาํหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของ
หน้ีสินดงักล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน อตัรา
การลาออก อตัราการตาย อายงุาน และปัจจยัอ่ืน กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย 
ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์
พนกังานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ เพื่อกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน 
 

2.15 ประมาณการหนีสิ้น 
 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินอนัยกเวน้เร่ืองผลประโยชน์พนกังานเป็นภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือ
ตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไวอ้นัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการชาํระภาระผกูพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่
จะส่งผลให้กลุ่มบริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณการท่ีน่าเช่ือถือของจาํนวนท่ีตอ้งจ่าย ในกรณีท่ี 
กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับคืนประมาณการหน้ีสินท่ีเป็นรายจ่ายท่ีจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย ์
แยกต่างหาก เม่ือคาดวา่จะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน 
 
ในกรณีท่ีมีภาระผกูพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่าย
ชาํระภาระผูกพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั้งประเภท แมว้่าความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชาํระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ่า   
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระ 
ภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้
เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
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2.16 การรับรู้รายได้ 
 
รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่าตามใบส่งสินคา้ท่ีขายบริการเป็นจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด รายไดจ้าก 
การขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายไดจ้าก
การใหบ้ริการรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 
 
รายไดด้อกเบ้ียรับ รับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุ
และพิจารณาจากจาํนวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีสาํหรับการบนัทึกคา้งรับของบริษทั 
 

2.17 การจ่ายเงนิปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 
 

2.18 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกิจท่ีทาํหนา้ท่ีจดัหาผลิตภณัฑห์รือให้บริการโดยมีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างไปจากความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการของส่วนธุรกิจอ่ืน ส่วนงานตามประเภทธุรกิจทาํหน้าท่ีจัดหาผลิตภัณฑ์หรือ
ให้บริการในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างไปจากความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของการดาํเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอ่ืน 
 
ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามประเภทธุรกิจของการดาํเนินงานต่างๆของกลุ่มบริษทั  
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 
 
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัยอ่มมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึง ความเส่ียงดา้น 
มูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงด้านกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง 
อตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) และความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทั 
จึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํใหเ้สียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ 
 
3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัดาํเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ซ่ึงเกิดจากสกุลเงินท่ีหลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลกัเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
เกิดข้ึนจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
 
กิจการในกลุ่มบริษทัใช้สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศโดยมีคู่สัญญาเป็นส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษัท และส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษัท
รับผิดชอบในการป้องกนัความเส่ียงของฐานะสุทธิในแต่ละสกุลเงินโดยใชก้ารกูย้มืเป็นเงินสกุลนั้นและใชส้ัญญา
อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้โดยมีคู่สญัญาเป็นบุคคลภายนอก 
 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 
รายได้และกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย 
ในตลาด ธุรกรรมทั้งหมดท่ีใชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ียตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินก่อนเขา้ทาํ
รายการ กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยท่ี์ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียอยา่งมีนยัสาํคญักลุ่มบริษทัสามารถระดมทุนโดยการ
กูย้มืระยะยาวดว้ยอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยสําคญัของความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีเหมาะสม 
เพื่อทาํใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ไดข้ายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
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4 ประมาณการทางบัญชีที่สําคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 

4.1 การด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 
 

กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหน้ีการคา้ซ่ึงเก่ียวพนักบัประมาณการ 
ผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากการท่ีลูกคา้ไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมาจากการ
ประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีช่ือเสียง และการผดินดัชาํระหน้ี และการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 
 

4.2 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายกุารใชง้านและมูลค่าซากสําหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ
กลุ่มบริษทั โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใชง้านและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณ
การในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
 

5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทันั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของ
กลุ่มบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 

6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานท่ีรายงานอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซ่ึงถูกสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน  
คือประธานเจา้หน้าท่ีบริหารซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเพื่อการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงาน 
 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดพ้ิจารณาแลว้วา่ส่วนงานท่ีรายงานมีดงัน้ี 
 

- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 
- ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุการเกษตร 
- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
- ธุรกิจอ่ืนๆ 

 

ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานใชก้าํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงานในการพิจารณาผลการดาํเนินงาน 
 

ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั แสดงดงันี้ 
 
งบการเงนิรวม 
 
สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 
  หน่วย : ล้านบาท 

 ธุรกจิผลติและจาํหน่าย ธุรกจิจาํหน่าย ธุรกจิผลติและ     
 นํา้ตาลทรายและกากนํา้ตาล วสัดุการเกษตร จาํหน่ายไฟฟ้า ธุรกจิอื่นๆ รวม รายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

 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 1,241 1,231 591 421 182 133 157 188 2,171 1,973 (380) (182) 1,791 1,791 
   -  ต่างประเทศ 2,129 2,188 - - - - - - 2,129 2,188 - - 2,129 2,188 

รวม 3,370 3,419 591 421 182 133 157 188 4,300 4,161 (380) (182) 3,920 3,979 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 661 581 52 37 90 61 70 (28) 873 651 (43) 144 830 795 
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร             (427) (428) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (117) (97) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (50) (65) 

กาํไรสาํหรับงวด             236 205 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556               
สินคา้คงเหลือ  483 569 136 122 4 - - - 623 692 (13) (25) 610 666 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   1,942 1,153 116 115 469 479 522 50 3,049 1,797 3 3 3,052 1,800 
สินทรัพยอ์ื่น 5,485 3,211 364 594 613 72 51 3 6,513 3,880 (4,790) (2,448) 1,723 1,432 

สินทรัพยร์วม  7,910 4,933 616 831 1,086 551 573 53 10,185 6,368 (4,800) (2,470) 5,385 3,898 
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7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 416,494 384,250 70,000 69,500 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 348,116,027 34,053,804 223,613,992 4,798,390 
 348,532,521 34,438,054 223,683,992 4,867,890 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัร้อยละ 
0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2556: ร้อยละ 0.75 ต่อปี) 
 

8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 บาท บาท บาท บาท 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 40,025,449 70,516,512 4,716 - 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 8,289,685 1,308,319 - - 
คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 449,368 - 26,390 - 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 8,889,873 8,250,423 8,250,423 8,250,423 
 57,654,375 80,075,254 8,281,529 8,250,423 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,250,423) (8,250,423) (8,250,423) (8,250,423) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 49,403,952 71,824,831 31,106 - 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10,293,402 7,519,205 28,734,529 - 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 114,800,382 - 18,290,745 25,325,912 
คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 419,751 - 1,335,360 5,715,940 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 232,370 - 28,807,692 2,099,359 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั- สุทธิ 125,745,905 7,519,205 77,168,326 33,141,211 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่าย  2,027,953 7,299,784 6,500 446,930 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 113,674,882 6,712,892 11,131,834 52,693 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 25,807,312 12,836,626 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 12,020,877 56,082 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8,505 - 
เงินปันผลคา้งรับ - - 141,049,735 - 
 127,723,712 14,068,758 178,003,886 13,336,249 
     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 302,873,569 93,412,794 255,203,318 46,477,460 
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9 ลูกหนีช้าวไร่ - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีชาวไร่ 880,522,063 1,135,292,107 121,699,493 133,720,664 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (109,729,703) (110,451,309) (106,058,047) (106,117,046) 

 770,792,360 1,024,840,798 15,641,446 27,603,618 
 

ลูกหน้ีชาวไร่ แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดูการผลิตปี 2558/2559 44,460,648 - - - 

ฤดูการผลิตปี 2557/2558 703,048,637 241,225,716 - - 
ฤดูการผลิตปี 2556/2557 6,868,096 739,519,677 - - 
ฤดูการผลิตปี 2555/2556 3,200,867 16,593,909 - - 
ฤดูการผลิตปี 2554/2555 1,244,322 4,232,141 - - 
ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555 121,699,493 133,720,664 121,699,493 133,720,664 

 880,522,063 1,135,292,107 121,699,493 133,720,664 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (109,729,703) (110,451,309) (106,058,047) (106,117,046) 

 770,792,360 1,024,840,798 15,641,446 27,603,618 
 

ลูกหน้ีชาวไร่ส่วนท่ีเป็นของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงิน แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดูการผลิตปี 2558/2559 6,415,582 - - - 

ฤดูการผลิตปี 2557/2558 13,032,400 3,546,388 - - 

ฤดูการผลิตปี 2556/2557 - 12,213,481 - - 

ฤดูการผลิตปี 2555/2556 - - - - 

ฤดูการผลิตปี 2554/2555 - 765,573 - - 

ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555 413,932 2,123,412 413,932 2,123,412 

 19,861,914 18,648,854 413,932 2,123,412 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

 19,861,914 18,648,854 413,932 2,123,412 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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10 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สินคา้สาํเร็จรูป 460,402,429 581,151,339 - - 
สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย 109,171,971 93,512,097 - - 
สินคา้ระหวา่งผลิต 10,849,811 5,850,996 - - 
วสัดุโรงงาน 30,788,619 24,604,187 - - 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่า (671,427) (39,003,387) - - 

 610,541,403 666,115,232 - - 
 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายและรวมอยูใ่นตน้ทุนขายเป็นจาํนวน 2,881.54 ลา้นบาท (พ.ศ. 2556 : 3,215.22 ลา้นบาท) 
 
กลุ่มบริษทักลบัรายการค่าเผือ่สินคา้คงเหลือท่ีเคยรับรู้จาํนวน 39.00 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัไดต้ดัจาํหน่ายสินคา้เหล่านั้นตามหลกัเกณฑ์
กรมสรรพากร ในราคาทุนเดิม จาํนวนท่ีกลบัรายการไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
สินคา้คงเหลือมูลค่า 0.67 ลา้นบาท (พ.ศ. 2556 : 39.00 ลา้นบาท) แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงตํ่ากวา่ราคาทุน 
 
สินคา้คงเหลือจาํนวน 57.35 ลา้นบาท (พ.ศ. 2556 : 16.45 ลา้นบาท) ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื 

 
11 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 44,816,032 3,243,427 1,196,267 - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 22,814,964 23,991,580 15,747,947 19,706,570 

อ่ืน ๆ 5,737,421 12,358,184 317,436 5,974,178 

 73,368,417 39,593,191 17,261,650 25,680,748 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,270,478,100 1,269,478,700 
ลงทุนเพิ่มข้ึน - 999,400 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,270,478,100 1,270,478,100 
 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั มีดงัน้ื : 
 

 วธีิราคาทุน 
 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 บุรีรัมย ์พลงังาน 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 169,999,400 2,499,850 
 

รายละเอียดของเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2557 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) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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13 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม 

 
 

ที่ดนิและ 
 

อาคารและ  
เครื่องมือ

อุปกรณ์และ 
 

เครื่องตกแต่ง  
 

สินทรัพย์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร เครื่องมือ ติดตั้งและ  ระหว่างติดตั้ง  
 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ การเกษตร อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555         
ราคาทุน 50,064,227 331,624,332 687,504,457 16,231,166 64,469,122 85,873,640 157,407,268 1,393,174,212 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (18,861,930) (163,758,364) (2,227,018) (25,627,988) (55,635,552) - (266,110,852) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 50,064,227 312,762,402 523,746,093 14,004,148 38,841,134 30,238,088 157,407,268 1,127,063,360 
         

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 50,064,227 312,762,402 523,746,093 14,004,148 38,841,134 30,238,088 157,407,268 1,127,063,360 

ซื้อสินทรัพย ์ 27,746,946 10,078,938 21,887,919 14,760,535 9,093,262 32,800,470 636,586,003 752,954,073 

โอนสินทรัพย ์ 512,139 54,981,167 362,475,131 1,888,753 1,653,643 - (421,510,833) - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (8,516,560) - (1,113,842) - (3,884,145) (1,118,307) - (14,632,854) 

จดัประเภทรายการใหม่ 6,328,036 (6,328,036) - - - - - - 

ค่าเสื่อมราคา - (14,932,224) (33,111,435) (4,968,949) (6,306,883) (5,759,181) - (65,078,672) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 76,134,788 356,562,247 873,883,866 25,684,487 39,397,011 56,161,070 372,482,438 1,800,305,907 
         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556         
ราคาทุน 76,134,788 390,356,401 1,070,753,665 32,880,454 58,396,464 109,023,998 372,482,438 2,110,028,208 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (33,794,154) (196,869,799) (7,195,967) (18,999,453) (52,862,928) - (309,722,301) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 76,134,788 356,562,247 873,883,866 25,684,487 39,397,011 56,161,070 372,482,438 1,800,305,907 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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13 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม 
    เครื่องมือ     
 ที่ดนิและ อาคารและ  อุปกรณ์และ เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร เครื่องมือ ติดตั้งและ  ระหว่างติดตั้ง  
 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ การเกษตร อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 76,134,788 356,562,247 873,883,866 25,684,487 39,397,011 56,161,070 372,482,438 1,800,305,907 
ซื้อสินทรัพย ์ 22,024,714 1,901,493 11,310,467 8,297,216 12,305,044 5,274,515 1,291,330,438 1,352,443,887 
โอนสินทรัพยเ์ขา้(ออก) - 79,686,059 3,388,081 1,619,866 1,306,977 - (86,000,983) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (40,831) (3,344,927) (273,979) (4,507,410) (3) - (8,167,150) 
ค่าเสื่อมราคา - (18,107,902) (50,534,682) (6,854,883) (8,741,588) (8,346,204) - (92,585,259) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 98,159,502 420,001,066 834,702,805 28,472,707 39,760,034 53,089,378 1,577,811,893 3,051,997,385 
         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557         
ราคาทุน 98,159,502 467,240,061 1,078,990,842 41,589,316 61,202,103 111,498,513 1,577,811,893 3,436,492,230 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (47,238,995) (244,288,037) (13,116,609) (21,442,069) (58,409,135) - (384,494,845) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 98,159,502 420,001,066 834,702,805 28,472,707 39,760,034 53,089,378 1,577,811,893 3,051,997,385 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 สินทรัพยค์ิดเป็นราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 51.28 ลา้นบาท (พ.ศ. 2556 : 54.40 ลา้นบาท) ถูกรวมอยูใ่นหนี้สินสญัญาเช่าทางการเงิน 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจาํนวน 35.80 ลา้นบาท (พ.ศ. 2556 : 50.58 ลา้นบาท) ไดต้ดัค่าเสื่อมราคาหมดแลว้ทั้งจาํนวนแต่ยงัคงใชง้านอยู ่
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคมพ.ศ. 2557 สินทรัพยค์ิดเป็นราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 1,414.00 ลา้นบาท (พ.ศ. 2556 : 1,527.00 ลา้นบาท) ไดน้าํไปวางเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง (หมายเหตุ 16) 
 

ต้นทุนการกู้ยืมจํานวน 35.30 ล้านบาท เกิดจากเงินกู้ยืมที่มีว ัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสร้างโรงงานและเครื่องจักรใหม่ และได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์รวมอยู่ในรายการซื้อสินทรัพย ์ 
โดยมีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 - 7.25 (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 4.90 - 6.86) 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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13 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 อาคารและ  เครื่องตกแต่ง   
 ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร ติดตั้งและ   
 อาคาร และอุปกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555      
ราคาทุน 14,360,659 26,852,518 34,689,514 48,022,129 123,924,820 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (7,333,309) (14,149,224) (20,564,447) (39,673,594) (81,720,574) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 7,027,350 12,703,294 14,125,067 8,348,535 42,204,246 
      

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556      
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 7,027,350 12,703,294 14,125,067 8,348,535 42,204,246 
ซื้อสินทรัพย ์ - - 110,578 - 110,578 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (1,113,843) (3,834,788) (1,118,308) (6,066,939) 

ค่าเสื่อมราคา (248,968) (1,849,837) (1,113,096) (1,261,761) (4,473,662) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 6,778,382 9,739,614 9,287,761 5,968,466 31,774,223 
      

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556      
ราคาทุน 14,360,659 16,194,029 18,199,878 38,372,015 87,126,581 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (7,582,277) (6,454,415) (8,912,117) (32,403,549) (55,352,358) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,778,382 9,739,614 9,287,761 5,968,466 31,774,223 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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13 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 อาคารและ  เครื่องตกแต่ง   
 ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร ติดตั้งและ   
 อาคาร และอุปกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557      
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 6,778,382 9,739,614 9,287,761 5,968,466 31,774,223 
ซื้อสินทรัพย ์ 343,915 - 764,491 - 1,108,406 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (3,344,927) (4,235,191) (2) (7,580,120) 

ค่าเสื่อมราคา (250,694) (992,405) (859,470) (961,157) (3,063,726) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 6,871,603 5,402,282 4,957,591 5,007,307 22,238,783 
      

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557      
ราคาทุน 14,704,574 9,732,658 8,636,860 35,822,015 68,896,107 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (7,832,971) (4,330,376) (3,679,269) (30,814,708) (46,657,324) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,871,603 5,402,282 4,957,591 5,007,307 22,238,783 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 สินทรัพยค์ิดเป็นราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 4.08 ลา้นบาท (พ.ศ. 2556 : 4.73 ลา้นบาท) ถูกรวมอยูใ่นหนี้สินสญัญาเช่าทางการเงิน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บริษทัมีอาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจาํนวน 23.32 ลา้นบาท (พ.ศ. 2556 : 37.17 ลา้นบาท) ไดต้ดัค่าเสื่อมราคาหมดแลว้ทั้งจาํนวนแต่ยงัคงใชง้านอยู ่
 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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14 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     
   ภายใน 12 เดือน 134,285 23,500,910 - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     
   เกินกวา่ 12 เดือน 224,737,721 224,473,127 12,145,179 13,963,895 

 224,872,006 247,974,037 12,145,179 13,963,895 

     
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายชาํระ     
   ภายใน 12 เดือน - - - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายชาํระเกินกวา่     
   12 เดือน (13,489,405) (13,489,405) - - 

 (13,489,405) (13,489,405) - - 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 211,382,601 234,484,632 12,145,179 13,963,895 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 234,484,632 246,416,304 13,963,895 7,885,644 
เพิ่ม/(ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (21,825,492) (13,789,970) (1,205,527) 5,587,700 
เพิ่ม/(ลด) ในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,276,539) 1,858,298 (613,189) 490,551 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 211,382,601 234,484,632 12,145,179 13,963,895 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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14 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี้ 
 งบการเงนิรวม 

  ประมาณการ  ค่าเผื่อ   
  ผลประโยชน์ ค่าเผื่อ การลดมูลค่า ผลขาดทุน  
 ค่าเสื่อมราคา พนักงาน หนีส้งสัยจะสูญ สินค้าคงเหลือ สะสมทางภาษี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี       
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 219,621,069 6,542,114 12,173,932 7,800,677 1,836,245 247,974,037 
เพิ่ม/(ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (16,481,066) 901,835 (1,644,142) (7,666,392) 3,064,273 (21,825,492) 
ลดในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - (1,276,539) - - - (1,276,539) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 203,140,003 6,167,410 10,529,790 134,285 4,900,518 224,872,006 

       
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 233,485,057 4,149,847 5,989,743 486,583 2,305,074 246,416,304 
เพิ่ม/(ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (13,863,988) 533,969 6,184,189 7,314,094 (468,829) (300,565) 
เพิ่มในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - 1,858,298 - - - 1,858,298 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 219,621,069 6,542,114 12,173,932 7,800,677 1,836,245 247,974,037 

 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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14 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงนิรวม 

 ค่าเส่ือมราคา 
 บาท 
  

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 13,489,405 
เพิ่มในกาํไรหรือขาดทุน - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 13,489,405 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ประมาณการ ค่าเผ่ือ ค่าเผ่ือ  
 ผลประโยชน์ 

พนักงาน 
หนีส้งสัย 

จะสูญ 
การลดมูลค่า 

สินค้าคงเหลือ รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 2,656,815 11,307,080 - 13,963,895 
เพิ่ม/(ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 306,093 (1,511,620) - (1,205,527) 
ลดในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  (613,189) - - (613,189) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 2,349,719 9,795,460 - 12,145,179 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 1,595,757 5,989,743 300,144 7,885,644 
เพิ่ม/(ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 570,507 5,317,337 (300,144) 5,587,700 
เพิ่มในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 490,551 - - 490,551 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 2,656,815 11,307,080 - 13,963,895 
 

15 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 277,566,601 602,211,544 1,304,009 2,391,276 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,770,117 14,833,838 240,081,581 242,160,251 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 1,413,351 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการอ่ืน 27,376,513 20,948,425 1,216,911 1,969,821 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,659,590 - - - 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 144,545,281 127,394,836 - 30,000 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 22,563,216 77,212,966 - 153,618 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,178,477 - 731,826 - 

 488,659,795 842,601,609 243,334,327 248,118,317 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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16 เงนิกู้ยืม 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

ส่วนของหมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชี 34,435,771 43,645,574 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้น     
   สถาบนัการเงิน 2,174,930,649 1,471,361,222 1,270,000,000 400,000,000 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
   ภายในหน่ึงปี     
   สถาบนัการเงิน 159,878,070 85,116,470 - - 

   หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 10,150,845 14,874,495 10,656 1,179,778 

เงินกูย้มืหมุนเวยีนรวม 2,379,395,335 1,614,997,761 1,270,010,656 401,179,778 
     

ส่วนของไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 452,901,495 691,907,648 - - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 9,673,567 15,486,033 - 10,656 

เงินกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 462,575,062 707,393,681 - 10,656 

รวมเงนิกู้ยืม 2,841,970,397 2,322,391,442 1,270,010,656 401,190,434 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัไดมี้การจดจาํนองสินคา้คงเหลือสุทธิจาํนวน 57.35 ลา้นบาท (พ.ศ. 2556 : 16.45 ลา้นบาท) 
เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัไดมี้การจดจาํนองท่ีดินและอาคาร และเคร่ืองจกัรราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 1,215.00 
ลา้นบาท (พ.ศ. 2556 : 1,527.00 ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง 
(หมายเหตุ 13) 
 

อตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทัและกลุ่มบริษทัคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.25 และ 4.50 - 7.88 
ตามลาํดบั (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 5.75 และ 4.65 - 7.88) 
 

การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาว(ไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน)สาํหรับปีประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 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 (164,244,553) (182,788,430) - (2,862,548) 

ยอดคงเหลือ 612,779,565 777,024,118 - - 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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16 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6.77 6.47 - 5.75 
 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาว(ไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน)มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

ครบกาํหนดใน 1 ปี 159,878,070 85,116,470 - - 
ครบกาํหนดภายใน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 452,901,495 691,907,648 - - 

 612,779,565 777,024,118 - - 
 

ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2557 

 ไม่เกนิ 1 ปี 2 - 5 ปี  รวม 
 บาท บาท บาท 
    

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 11,080,831 10,135,487 21,216,318 
หกั  ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (929,986) (461,920) (1,391,906) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 10,150,845 9,673,567 19,824,412 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2556 

 ไม่เกนิ 1 ปี 2 - 5 ปี  รวม 
 บาท บาท บาท 
    

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 16,432,268 16,467,390 32,899,658 
หกั  ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (1,557,773) (981,357) (2,539,130) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 14,874,495 15,486,033 30,360,528 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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17 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนด 22,589,247 23,329,240 5,048,395 2,030,775 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 668,255 5,614,294 - 1,620,009 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 6,023,400 4,292,548 1,645,673 914,137 

อ่ืน ๆ 2,208,225 1,643,168 - - 

 31,489,127 34,879,250 6,694,068 4,564,921 
 

18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายใุนระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

     

ยอดยกมาตน้ปี 32,710,569 20,749,232 13,284,077 7,978,783 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,292,315 2,007,805 981,862 711,135 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,380,200 662,042 548,604 289,007 
ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (163,350) - - - 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั     
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (6,382,692) 9,291,490 (3,065,944) 4,305,152 

ยอดคงเหลือส้ินปี 30,837,042 32,710,569 11,748,599 13,284,077 
 

รายการท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ(แสดงอยูใ่นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน)มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,292,315 2,007,805 981,864 711,135 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,380,200 662,042 548,604 289,007 

รวม  4,672,515 2,669,847 1,530,468 1,000,142 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
รายการท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

     

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั     
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (6,382,692) 9,291,490 (3,065,944) 4,305,152 

 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนสะสมจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั มีจาํนวน 8.87 ล้านบาท  
และ 6.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2556 : 15.25 ลา้นบาท และ 9.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 
สมมติฐานทางสถิติท่ีใช ้มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคิดลด ร้อยละ 4.28 ร้อยละ 3.82 ร้อยละ 4.28 ร้อยละ 3.82 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 
อตัราการตาย ร้อยละ 100 ของ 

TMO พ.ศ. 2551 
ร้อยละ 100 ของ 
TMO พ.ศ. 2551 

ร้อยละ 100 ของ 
TMO พ.ศ. 2551 

ร้อยละ 100 ของ 
TMO พ.ศ. 2551 

อตัราการลาออก ร้อยละ 0 - 14 ร้อยละ 1 ร้อยละ 0 - 14 ร้อยละ 1 
 

19 ทุนเรือนหุ้น 
  ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 
 จํานวนหุ้น 

จดทะเบียน 
จํานวนหุ้น

สามัญ 
 

หุ้นสามัญ 
ส่วนเกนิ 

มูลค่าหุ้นสามัญ 
 หุ้น หุ้น บาท บาท 

     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 200,000,000 200,000,000 200,000,000 - 
ทุนเรือนหุน้ 120,000,000 120,000,000 120,000,000 - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 320,000,000 320,000,000 320,000,000 - 
ทุนเรือนหุน้ 356,750,000 187,567,500 187,567,500 11,504,750 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 676,750,000 507,567,500 507,567,500 11,504,750 
ทุนเรือนหุน้ - 169,182,500 169,182,500 943,161,063 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 676,750,000 676,750,000 676,750,000 954,665,813 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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19 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 
การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนแรกเร่ิม 
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจาํนวน 169,182,500 หุน้ โดยการ
ขายหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูจ้องในราคาหุน้ละ 6.80 บาท (ทุน 1 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุน้ 5.80 บาท) เป็นจาํนวนเงินรวม 1,150.44 ลา้นบาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนท่ีชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และหุน้ของบริษทัเร่ิมการซ้ือ
ขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจาํนวน 
38.10 ลา้นบาท แสดงหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้แก่ผูล้งทุนใหม่ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวนหุน้สามญัจดทะเบียนมีจาํนวน 676,750,000 หุน้ (พ.ศ. 2556 : 676,750,000 หุน้) ราคาตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท (พ.ศ. 2556 : 1 บาทต่อหุน้) หุน้ท่ีออกเป็นหุน้ท่ีชาํระเตม็มูลค่าแลว้จาํนวน 676,750,000 หุน้ 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้
จากเดิมหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ทาํให้จาํนวนหุ้นสามญัเพิ่มจาก 320,000 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 
320,000,000 หุ้น  และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุ้นสามัญจํานวน  320,000,000 หุ้น  เป็นหุ้นสามัญจํานวน 
676,750,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนรายการดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี  
9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

 
20 เงนิปันผล 

 
เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ท่ีประชุมวิสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2556 ของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.628 บาท จาํนวน 320,000,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 200,888,889 บาท  
บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

 
21 สํารองตามกฎหมาย 

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



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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22 รายได้อ่ืน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

รายไดรั้บจา้งบริการอ่ืน 1,135,028 5,275,630 109,269,814 93,100,000 
หน้ีสูญไดรั้บคืนคดีฟ้อง 727,660 916,375 727,660 914,640 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ 495,325 250,000 495,325 200,000 
ดอกเบ้ียรับ 3,850,748 4,142,107 70,065,260 14,526,175 
เงินปันผลรับ 153,510 - 141,049,735 - 
อ่ืน ๆ 17,558,527 19,348,917 2,788,646 4,297,536 

 23,920,798 29,933,029 324,396,440 113,038,351 

 
23 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
รายการบางรายการท่ีรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน สามารถนาํมาแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,205,271,526 2,275,734,786 392,550 56,129 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  93,128,031 126,968,938 3,540,819 4,471,659 
ค่าบาํรุงและซ่อมแซม 78,760,042 143,974,699 879,476 296,246 
ค่าขนส่ง 110,627,636 125,443,943 - - 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 306,710,426 304,616,784 76,010,378 64,316,617 
ค่ารักษาเสถียรภาพ ค่าธรรมเนียมวจิยั และ     
   เงินนาํส่งกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย 300,694,300 287,124,831 - 193,500 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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24 ภาษีเงนิได้ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษี     
สาํหรับปี 28,328,244 51,073,695 2,656,791 2,233,401 

รวมภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน 28,328,244 51,073,695 2,656,791 2,233,401 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 21,825,492 13,789,170 1,205,527 (5,587,700) 

รวมภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 21,825,492 13,789,170 1,205,527 (5,587,700) 
     

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 50,153,736 64,862,865 3,862,318 (3,354,299) 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับกาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษทัมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไร 
ทางบญัชีคูณกบัภาษีของประเทศท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 286,463,017 270,425,897 151,777,219 219,436 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20     
   (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 20) 57,292,603 54,085,179 30,355,444 43,887 
     

ผลกระทบ:     
   รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (11,613,397) (5,807,417) (27,293,043) (8,875,594) 
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 4,474,530 16,585,103 799,917 5,477,408 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 50,153,736 64,862,865 3,862,318 (3,354,299) 

 
อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัเป็นร้อยละ 17.51 (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 23.99) 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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25 กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีถือโดย 
ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 235,967,740 196,271,542 147,914,901 (713,417) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยผูถื้อหุน้     
   ระหวา่งปี (หุน้) 534,914,808 398,110,301 534,914,808 398,110,301 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.44 0.49 0.28 (0.00) 
 
บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปีท่ีนาํเสนอรายงาน 
 

26 รายการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็น
บริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั 
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคาํนึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จาํกดั ซ่ึงถือหุน้ในอตัราร้อยละ 50 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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26 รายการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รายได้จากการขายและให้บริการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

รายการค้ากบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
เงินปันผลรับ - - 141,049,735 - 
ดอกเบ้ียรับ - - 68,575,030 13,107,372 
รายไดอ่ื้น - - 109,100,000 93,100,000 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ - - - 1,212,183 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 1,257,050 1,413,351 
     
รายการค้ากบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนัอ่ืน ๆ     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 2,135,044,696 2,194,717,207 - - 
รายไดอ่ื้น 200,000 120,000 120,000 163,780 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 16,545,248 23,730,211 - - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 99,059,213 67,745,396 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 175,480 175,480 - - 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ซ้ือท่ีดินจากกรรมการเป็นจาํนวน 14.03 ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การชาํระเงินและโอนสินทรัพย์
เรียบร้อยแลว้ 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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26 รายการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ข) ยอดค้างชําระที่เกดิจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - - 77,168,326 33,141,211 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ  125,745,905 7,519,205 - - 

 125,745,905 7,519,205 77,168,326 33,141,211 
     

ลูกหน้ีชาวไร่ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ 19,861,914 18,648,854 413,932 2,123,412 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัยอ่ย - - 166,865,552 12,836,626 

 - - 166,865,552 12,836,626 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - - 240,081,580 242,160,251 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ  4,770,117 14,833,838 - - 

 4,770,117 14,833,838 240,081,580 242,160,251 

     

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - - 84,700 1,413,351 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ 11,838,067 999,400 647,126 999,400 

 11,838,067 999,400 731,826 2,412,751 
 

ค) เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ     

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,183,190,318 451,409,325 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 อตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั คิดเป็นอตัราร้อยละ 6.75 - 
6.88 ต่อปี (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 6.75 - 7.00 ต่อปี) 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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26 รายการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

ผลประโยชน์ระยะสั้น 47,685,998 43,556,542 22,231,875 24,164,725 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 723,120 9,610,649 252,783 7,257,468 

 48,409,118 53,197,191 22,484,658 31,422,193 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารรวมเงินเดือนค่าเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอ่ืน  
 

จ) สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในกลุ่มบริษทัทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ผา่นบริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดั ซ่ึงเป็น
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีมูลค่าตามสญัญาเป็นจาํนวน 28.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2556 : 28.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 

 

27 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

บริษทัมีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ือง และจากการท่ีคู่สัญญา 
ไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงบริษทัพิจารณาใชเ้คร่ืองมืองทางการเงินท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทั 
ไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ ยกเวน้ดงัต่อไปน้ี 
 

ก) ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้าตาลทราย 
 

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

 

ข) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีชาวไร่ เงินใหกู้ย้มืชาวไร่ เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลและ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน และลูกหน้ีอ่ืน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากบริษัทมีลูกหน้ีหลายรายและมีนโยบายการให้สินเช่ือ 
ท่ีระมดัระวงัรวมทั้งมีการพิจารณาตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญอยา่งเหมาะสม จึงเช่ือว่าบริษทัมีความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ี 
จะไม่ชาํระหน้ีอยูใ่นระดบัตํ่า 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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27 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

ค) มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม 
มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้ และเต็มใจในการเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด 
หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 
 

28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัยอ่ยไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับกาํไรสําหรับปีท่ีไดจ้ากการประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม โดยมีกาํหนด 8 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
 

บัตรส่งเสริม 
เลขที่ 

 
มาตราที่ได้รับสิทธิประโยชน์ 

 
ลงวนัที่ 

 
ประเภทกจิการที่ส่งเสริม 

 
วนัที่เร่ิมมีรายได้ 

 
วนัหมดอายุ 

      

2003(1)/2554 25,26,28,31,34,35 17 ส.ค. 2554 ผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 11 พ.ค.2555 11 พ.ค.2563 
1006(1)/2558 25,26,28,31,34,35 5 ม.ค. 2558 ผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 - - 

 

นอกจากน้ีตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 2003(1)/2554 และ 1006(1)/2558 บริษทัยอ่ยไดสิ้ทธิในการลดหยอ่นภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติ กาํหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดห้มดอาย ุ
 

29 ภาระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมัด 
 

ภาระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมัดเพ่ือใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

รายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัภาระผกูพนัท่ีเป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3,897,000 433,740,540 - - 

 3,897,000 433,740,540 - - 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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29 ภาระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมัด (ต่อ) 
 
หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคาร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดอ้อกหนงัสือสัญญา 
คํ้าประกนัการไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นจาํนวนเงินรวม 3.60 ลา้นบาท (พ.ศ. 2556 : 3.60 ลา้นบาท) 
 
ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาขายสินค้าท่ียงัไม่ส่งมอบ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาขายสินคา้ท่ียงัไม่ได้ส่งมอบจาํนวน 96.00 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 1,747.00 ลา้นบาท) 
 
ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 
5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าบริษทัยอ่ยและกฟผ. ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
การซ้ือขายไฟฟ้าตามระบุในสญัญา 

 
30 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงนิ 
 

การจดทะเบียนของบริษัทย่อย 
 
ในวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์ทุนจดทะเบียน 
10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่คือ บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99 
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