
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  
และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะ
บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

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

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 
 
 
 
ประสิทธ์ิ  เยือ่งศรีกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  



บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะของบริษัทระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

งบการเงนิเฉพาะบริษทังบการเงนิรวม

2

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 259,401,993 348,532,521 7,609,929 223,683,992

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 7 324,720,713 302,873,569 306,749,431 255,203,318

ลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ 8 599,221,943 770,792,360 13,168,358 15,641,446

ิ ้ ื   ิ 9 1 1 8 1 1 42 610 41 403สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 1,178,171,742 610,541,403 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10 73,425,356 73,368,417 16,722,246 17,261,650

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,434,941,747 2,106,108,270 344,249,964 511,790,406

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือ่ขาย 570,520 570,520 570,520 570,520

เงินลงทุนทัว่ไป 1,409,950 1,409,950 2,175 2,175

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 1,270,478,100 1,270,478,100

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21 - - 2,572,561,056 2,183,190,318

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 3,201,884,842 3,051,997,385 21,320,972 22,238,783

ิ ั ไ์ ่ ี ัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,067,323 12,008,156 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 205,997,087 211,382,601 12,203,457 12,145,179

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,177,047 2,192,630 - -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,424,106,769 3,279,561,242 3,877,136,280 3,488,625,075

รวมสินทรัพย์ 5,859,048,516 5,385,669,512 4,221,386,244 4,000,415,481

กรรมการ   ________________________________

วนัท่ี         ________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี
22



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

3

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผ้ถือห้น

เงินเบิกเกินบญัชี 14 20,156,805 34,435,771 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13, 21 926,172,134 488,659,795 248,480,695 243,334,327

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 1,926,437,026 2,174,930,649 1,465,000,000 1,270,000,000

หนสนและสวนของผูถอหุน

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 177,988,746 159,878,070 - -

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 11,629,790 10,150,845 - 10,656

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 27,831,167 4,308,534 4,301,607 366,326

หน้ีสินหมนเวยีนอ่ืน 15 27 280 657 31 489 127 6 400 202 6 694 068หนสนหมุนเวยนอน 15 27,280,657 31,489,127 6,400,202 6,694,068

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,117,496,325 2,903,852,791 1,724,182,504 1,520,405,377

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 567,708,101 452,901,495 - -

้

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน 14 12,949,674 9,673,567 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ 31,679,535 30,837,042 12,039,988 11,748,599

612,337,310 493,412,104 12,039,988 11,748,599

3,729,833,635 3,397,264,895 1,736,222,492 1,532,153,976

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้น 3,729,833,635 3,397,264,895 1,736,222,492 1,532,153,976รวมหนสน

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี
33



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ั ไ ่ไ ้ ้ ั ไ ่ไ ้ ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

4

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผ้ถือห้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 676,750,000 หุน้ 

หนสนและสวนของผูถอหุน (ตอ)

   มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 676,750,000 676,750,000 676,750,000 676,750,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 676,750,000 หุน้ 

   มูลค่าชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 16 676,750,000 676,750,000 676,750,000 676,750,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 954,665,813 954,665,813 954,665,813 954,665,813

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

  - สาํรองตามกฎหมาย 17 18,938,614 18,096,416 10,281,848 9,439,650

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 478,738,334 338,971,884 843,813,547 827,753,498

2,128,745,305 1,988,136,657 2,485,163,752 2,468,261,505

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 469,576 267,960 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,129,214,881 1,988,404,617 2,485,163,752 2,468,261,505

5,859,048,516 5,385,669,512 4,221,386,244 4,000,415,481รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,387,910,019 999,724,188 - -

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (1,035,051,283) (741,980,406) - -

กาํไรข้ันต้น 352,858,736 257,743,782 - -

รายไดอ่ื้น 18 28,387,189 7,796,278 69,068,432 37,845,948

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 3,044,791 (1,990,690) - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย (88,162,010) (63,516,364) - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (86,841,498) (64,540,350) (31,782,574) (25,505,870)

ค่าใชจ่้ายอ่ืน (5,589,461) (1,267,917) (726,163) (277,261)

ตน้ทุนทางการเงิน (32,640,225) (28,882,991) (15,407,390) (6,263,112)

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 171,057,522 105,341,748 21,152,305 5,799,705

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 19 (30,247,758) (19,690,109) (4,250,058) (1,410,687)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 140,809,764 85,651,639 16,902,247 4,389,018

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 140,608,648 85,551,519 16,902,247 4,389,018

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 201,116 100,120 - -

140,809,764 85,651,639 16,902,247 4,389,018

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท) 20

กาํไรสาํหรับงวด 0.21 0.17 0.02 0.01

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

5



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

องค์ประกอบอื่น
จัดสรรแล้ว ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ สํารองตาม การปรับ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มี
ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร มูลค่ายุติธรรม ของบริษัทใหญ่ อาํนาจควบคุม รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 676,750,000 954,665,813 18,096,416 338,971,884 (347,456) 1,988,136,657 267,960 1,988,404,617
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น - - - - - - 500 500
สาํรองตามกฎหมาย - - 842,198 (842,198) - - - -
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 140,608,648 - 140,608,648 201,116 140,809,764

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 676,750,000 954,665,813 18,938,614 478,738,334 (347,456) 2,128,745,305 469,576 2,129,214,881

ยอดคงเหลือต้นงวด 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
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 85,551,519 - 85,551,519 100,120 85,651,639

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 507,567,500 11,504,750 1,857,898 199,689,551 (417,976) 720,201,723 124,829 720,326,552

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 32 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
กาํไรสะสม
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ส่วนประกอบอื่น

จัดสรรแล้ว ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิมูลค่า สํารองตาม การปรับมูลค่า

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ยุติธรรม รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 676,750,000 954,665,813 9,439,650 827,753,498 (347,456) 2,468,261,505

สาํรองตามกฎหมาย - - 842,198 (842,198) -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 16,902,247 - 16,902,247

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 676,750,000 954,665,813 10,281,848 843,813,547 (347,456) 2,485,163,752

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 4,389,018 - 4,389,018

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 507,567,500 11,504,750 1,857,898 689,356,612 (417,976) 1,209,868,784

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 32 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะบริษัท

กาํไรสะสม
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 171,057,522 105,341,748 21,152,305 5,799,705
รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเส่ือมราคา 12 33,283,644 23,083,086 833,793 1,190,631
- ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผือ่การลดมูลค่า 8, 9 (26,745,247) 1,158 (26,731,198) -
- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัเลิกจา้ง 842,493 1,253,002 291,389 423,289
- ตน้ทุนทางการเงิน 32,640,225 28,882,991 15,407,390 6,263,112
- ดอกเบ้ียรับ 18 (973,269) (1,499,379) (41,766,742) (8,860,851)
- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร
      และอุปกรณ์ 12 371,156 264,613 371,156 264,613

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 210,476,524 157,327,219 (30,441,907) 5,080,499

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
   - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (21,847,144) (364,363,499) (21,161,466) (23,336,589)

- ลูกหน้ีชาวไร่ 198,301,614 349,483,193 29,204,286 1,925,126
   - สินคา้คงเหลือ (567,616,289) (842,022,536) - -
   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (56,939) 3,472,904 539,404 5,440,980

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 15,583 879,480 - 879,481
   - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 428,722,596 970,637,054 5,146,368 3,607,219
   - หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (4,208,470) (3,845,171) (293,866) (1,184,054)

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 243,787,475 271,568,644 (17,007,181) (7,587,338)
- จ่ายภาษีเงินได้ (1,339,611) (9,000) (373,055) -
- จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (23,850,482) (20,417,446) (15,407,390) (7,097,492)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)
กิจกรรมดาํเนินงาน 218,597,382 251,142,198 (32,787,626) (14,684,830)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 973,269 1,499,379 11,382,095 497,220
เงินสดใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (389,370,738) (160,090,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (176,260,779) (255,717,553) (287,138) (468,223)

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (175,287,510) (254,218,174) (378,275,781) (160,061,003)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)จากเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 14 (262,772,589) 47,103,239 195,000,000 180,000,000

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 256,459,900 - - -
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 (123,542,618) (9,489,135) - -
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,585,593) (3,647,946) (10,656) (427,572)
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีค่าหุน้ - (999,400) - (999,400)
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 500 - - -

กิจกรรมจดัหาเงิน (132,440,400) 32,966,758 194,989,344 178,573,028

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

เพิม่ขึน้(ลดลง) สุทธิ (89,130,528) 29,890,782 (216,074,063) 3,827,195
คงเหลือตน้งวด 348,532,521 34,438,054 223,683,992 4,867,890

คงเหลือปลายงวด 259,401,993 64,328,836 7,609,929 8,695,085

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

กระแสเงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจาก

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย  ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจาํกัด ซ่ึงจัดตั้ งข้ึนและดาํเนินกิจการในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  
21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2507 และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้ดงัน้ี 
 
สาํนกังานใหญ่ : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 237 หมู่ 2 ตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 
 
สาํนกังานสาขาท่ี 1 : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มบริษทั 
 
การประกอบการธุรกิจของกลุ่มบริษทั สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

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

 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี  
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ 

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



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย 
ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํ
งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษัท มีดงัต่อไปนี ้
 

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 การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย 

   ในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ 

   ผลประโยชน์ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ 
   ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี  
   สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
   เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต 
   สาํหรับเหมืองผวิดิน 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษัท มีดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัไดแ้ก่การเพิ่มเติมขอ้กาํหนดใหกิ้จการจดักลุ่ม
รายการท่ีแสดงอยูใ่น “กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑว์า่รายการนั้นสามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุวา่รายการใดจะแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) กาํหนดให้รายการช้ินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์สํารองไวใ้ชง้าน และ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการซ่อมบาํรุง รับรู้เป็นรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หากรายการนั้นเขา้คาํนิยามของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ หากไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าวให้จดัประเภทเป็นสินคา้คงเหลือ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบั 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัไดแ้ก่ (ก) ผลกาํไรและขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เปล่ียนช่ือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และตอ้งรับรู้ใน “กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ” ทนัที ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธี
ขอบเขตหรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนได ้และ (ข) ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการ 
ผลประโยชน์ท่ียงัไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการใหบ้ริการในอนาคตได ้มาตรฐานดงักล่าว
ไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้กาํหนดสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ซ่ึงตอ้ง
ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั คือ กาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
ส่วนงานดาํเนินงาน โดยให้เปิดเผยขอ้มูลตวัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมสําหรับเฉพาะส่วนงานท่ีรายงาน  
หากโดยปกติมีการนาํเสนอขอ้มูลจาํนวนเงินดงักล่าวต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการปฏิบติัการ และถา้มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัจากจาํนวนเงินท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปีล่าสุดสาํหรับส่วนงานท่ีรายงานนั้น 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 ได้มีการกาํหนดคาํนิยามของคาํว่า “ควบคุม” ซ่ึงถูกนาํมาใช้แทน
หลกัการของการควบคุมและการจดัทาํงบการเงินรวมภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานน้ีไดก้าํหนดวา่เม่ือใดกิจการควรจดัทาํงบการเงินรวม ใหนิ้ยามหลกัการของการควบคุม 
อธิบายหลกัการของการนาํหลกัการของการควบคุมไปใช ้รวมถึงอธิบายถึงขอ้กาํหนดในการจดัทาํงบการเงินรวม 
หลกัการสาํคญัของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ี คือหากมีอาํนาจควบคุม จะตอ้งมีการจดัทาํงบการเงิน
รวมเฉพาะในกรณีท่ีผูล้งทุนไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงอาํนาจการควบคุมท่ีเหนือกวา่ผูถู้กลงทุน ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทน
ท่ีผนัแปรจากการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในผูถู้กลงทุน และมีความสามารถในการใชอ้าํนาจในผูถู้กลงทุน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนท่ีกิจการจะไดรั้บ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษัท มีดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 ไดก้าํหนดคาํนิยามของสัญญาร่วมการงานว่าเป็นสัญญาท่ีผูร่้วมทุน
ตั้งแต่สองรายข้ึนไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรมท่ีจดัตั้งข้ึน การตดัสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งได้รับ 
ความเห็นชอบโดยผูค้วบคุมร่วมอยา่งเป็นเอกฉนัทจึ์งจะถือวา่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของคาํนิยามวา่การควบคุมร่วม 
การร่วมการงานสามารถอยู่ในรูปแบบของการดาํเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ การจดัประเภทข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ี
แสดงออกมาซ่ึงสัมพนัธ์กบัขอ้ตกลงท่ีจดัทาํข้ึน หากในขอ้กาํหนดผูร่้วมทุนไดรั้บเพียงสินทรัพยสุ์ทธิ การร่วมงาน
ดงักล่าวถือเป็นการร่วมคา้ ส่วนการดาํเนินงานร่วมกนัจะมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภาระในหน้ีสิน การดาํเนินงานร่วมกนั
จะบนัทึกบญัชีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระในหน้ีสิน การร่วมคา้จะบนัทึกส่วนไดเ้สียโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย มาตรฐาน
ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 กาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อช่วยให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมิน
ความเส่ียงและผลกระทบทางดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียท่ีกิจการมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมการงาน 
และกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตวัซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุง และลดความซํ้ าซ้อนของคาํนิยามของ
มูลค่ายติุธรรม โดยการกาํหนดคาํนิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายติุธรรม และการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับใช้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้เร่ือง
การเปิดเผยขอ้มูล 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) การตีความน้ีให้ใช้กับผลประโยชน์ 
หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าภายใตก้ารตีความน้ีหมายถึงขอ้กาํหนดใดๆท่ีกาํหนดให้กิจการตอ้งสมทบเงินทุนสําหรับ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังาน การตีความน้ีอธิบายถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินโครงการจากขอ้กาํหนดหรือ
ขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบัเงินทุนขั้นตํ่า มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การตีความน้ีให้วิธีปฏิบติัทางการบญัชี
สาํหรับตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั  



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเปลีย่นแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดงันี ้
 

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 การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

   การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ 

   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

   เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 

   เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ 

   สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
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 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี ้

(ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ 

   เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 

   ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
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 ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า 
   หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  
   การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงาน 
   ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี ้

(ต่อ) 
 

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 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาประกนั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ถือปฏิบติักบัสัญญาประกนัภยัทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) ท่ีกิจการ
เป็นผูอ้อกและสญัญาประกนัภยัต่อท่ีกิจการถือไว ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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3 นโยบายการบัญชีใหม่ 
 

3.1 บัญชีกลุ่มบริษัท 
 

(ก) บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยหมายถึงทุกกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุม กลุ่มกิจการมีอาํนาจการควบคุมเม่ือกลุ่มกิจการเปิดรับ
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกับผูไ้ด้รับการลงทุน และมีความสามารถท่ีจะทาํให้เกิด 
ผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอาํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไว้
ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ย
มารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชว้ิธีการซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สาํหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ย
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั 
รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระ สินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

หากการรวมธุรกิจนั้นดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซ้ือ ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่
ก่อนจะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ โดยผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่ 
จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีต้องจ่ายเม่ือเข้าเง่ือนไขท่ีกลุ่มกิจการจะต้องโอนให้จะถูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ  
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสินจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หรือรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึง 
จดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และบนัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 

กรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ  
วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ 
วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ี
โอนให ้และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียใน
ส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงังบกาํไรขาดทุน 
 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่าง
กลุ่มบริษทั นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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4 การประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบญัชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 

5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานท่ีรายงานอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซ่ึงถูกสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน  
คือประธานเจา้หน้าท่ีบริหารซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเพื่อการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงาน 
 
ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดพ้ิจารณาแลว้วา่ส่วนงานท่ีรายงานมีดงัน้ี 
 

- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 
- ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุการเกษตร 
- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า 
- ธุรกิจอ่ืนๆ 

 
ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานใชก้าํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงานในการพิจารณาผลการดาํเนินงาน 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนไดส้่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายส่วนกลาง 
 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั แสดงดงันี้ 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 

สําหรับงวดสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 ธุรกจิผลติและจาํหน่าย ธุรกจิจาํหน่าย ธุรกจิผลติและ     
 นํา้ตาลทรายและกากนํา้ตาล วสัดุการเกษตร จาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้ ธุรกจิอื่นๆ รวม รายการระหว่างกนั ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

รายไดจ้ากการขายและบริการ               
   -  ในประเทศ 354 392 209 167 139 55 71 80 773 694 (265) (131) 508 563 
   -  ต่างประเทศ 880 437 - - - - - - 880 437 - - 880 437 
รวม 1,234 829 209 167 139 55 71 80 1,653 1,131 (265) (131) 1,388 1,000 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 224 216 24 19 114 31 59 2 421 268 (68) (10) 353 258 
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร             (149) (123) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (33) (29) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (30) (20) 
กาํไรสาํหรับงวด             141 86 
ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557               
สินคา้คงเหลือ  1,030 483 158 136 5 4 - - 1,193 623 (15) (13) 1,178 610 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   1,990 1,942 120 116 1,068 469 21 522 3,199 3,049 3 3 3,202 3,052 
สินทรัพยอ์ื่น 1,454 5,485 259 364 894 613 4,210 51 6,817 6,513 (5,334) (4,790) 1,483 1,723 
สินทรัพยร์วม  4,474 7,910 537 616 1,967 1,086 4,231 573 11,209 10,185 (5,346) (4,800) 5,863 5,385 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 380,260 416,494 70,000 70,000 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 259,021,733 348,116,027 7,539,929 223,613,992 
 259,401,993 348,532,521 7,609,929 223,683,992 
 

7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 48,029,180 40,025,449 - 4,716 
คา้งชาํระ 16,509,504 8,289,685 6,240 - 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 31,226 449,368 31,226 26,390 
คา้งชาํระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 9,212,023 8,889,873 8,250,423 8,250,423 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 73,781,933 57,654,375 8,287,889 8,281,529 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,250,423) (8,250,423) (8,250,423) (8,250,423) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 65,531,510 49,403,952 37,466 31,106 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 322,311 10,293,402 9,738,650 28,734,529 
คา้งชาํระ     
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 85,202,658 114,800,382 28,729,990 18,290,745 
คา้งชาํระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 64,961 419,751 51,483,462 1,335,360 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 244,880 232,370 3,124,400 28,807,692 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 85,834,810 125,745,905 93,076,502 77,168,326 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่าย  875,283 2,027,953 217,117 6,500 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 56,132,428 113,674,882 16,176,652 11,131,834 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 56,191,959 25,807,312 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 9,375,002 12,020,877 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 8,505 
ลูกหน้ีอ่ืน - สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทราย 106,971,180 - - - 
เงินปันผลคา้งรับ - - 141,049,735 141,049,735 
 173,354,393 127,723,712 213,635,463 178,003,886 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 324,720,713 302,873,569 306,749,431 255,203,318 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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8 ลูกหนีช้าวไร่ - สุทธิ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีชาวไร่ 682,220,449 880,522,063 92,495,207 121,699,493 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (82,998,506) (109,729,703) (79,326,849) (106,058,047) 

 599,221,943 770,792,360 13,168,358 15,641,446 
 

ลูกหน้ีชาวไร่ แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดูการผลิตปี 2558/2559 386,258,192 44,460,648 - - 

ฤดูการผลิตปี 2557/2558 195,247,126 703,048,637 - - 

ฤดูการผลิตปี 2556/2557 5,114,132 6,868,096 - - 

ฤดูการผลิตปี 2555/2556 1,870,490 3,200,867 - - 

ฤดูการผลิตปี 2554/2555 1,235,302 1,244,322 - - 

ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555 92,495,207 121,699,493 92,495,207 121,699,493 

 682,220,449 880,522,063 92,495,207 121,699,493 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (82,998,506) (109,729,703) (79,326,849) (106,058,047) 

 599,221,943 770,792,360 13,168,358 15,641,446 
 

ลูกหน้ีชาวไร่ส่วนท่ีเป็นของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงิน แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดูการผลิตปี 2558/2559 9,274,035 6,415,582 - - 

ฤดูการผลิตปี 2557/2558 6,939,611 13,032,400 - - 

ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555 - 413,932 - 413,932 

 16,213,646 19,861,914 - 413,932 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

 16,213,646 19,861,914 - 413,932 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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9 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

วตัถุดิบ 27,293,619 23,983,518 - - 
สินคา้สาํเร็จรูป 1,004,833,555 460,402,429 - - 
สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย 100,989,748 84,928,930 - - 
สินคา้ระหวา่งผลิต 5,615,821 10,849,811 - - 
วสัดุโรงงาน 40,096,376 31,048,142 - - 
หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่า (657,377) (671,427) - - 

 1,178,171,742 610,541,403 - - 

 
10 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 44,877,272 44,816,032 620,496 1,196,267 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 24,162,518 22,814,964 15,788,316 15,747,947 

อ่ืน ๆ 4,385,566 5,737,421 313,434 317,436 

 73,425,356 73,368,417 16,722,246 17,261,650 

 
11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งกาล มีดงัต่อไปน้ี 

  

ข้อมูลทางการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  บาท 
   

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

จาํหน่ายเงินลงทุน  - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  1,270,478,100 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั มีดงัน้ื : 
 

 วธีิราคาทุน 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ช่ือบริษัท บาท บาท 
   

บริษัทย่อยทางตรง   

บริษทั โรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั 1,049,000,000 1,049,000,000 

บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จาํกดั 70,879,400 70,879,400 

บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั 135,599,300 135,599,300 

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

รวม 1,270,478,100 1,270,478,100 

   

บริษัทย่อยทางอ้อม   

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั 169,999,400 169,999,400 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั 9,999,500 - 

รวม 179,998,900 169,999,400 

 
รายละเอียดของเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งกาล มีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

  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 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั ไทย 99.99 - - 

 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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12 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
 

 ข้อมูล ข้อมูลทางการเงนิ 

 ทางการเงนิรวม เฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,051,997,385 22,238,783 
ซ้ือสินทรัพย ์ 183,542,257 287,138 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (371,156) (371,156) 

ค่าเส่ือมราคา (33,283,644) (833,793) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 3,201,884,842 21,320,972 

 
13 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 401,879,520 277,566,601 1,785,224 1,304,009 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 288,171,436 4,770,117 240,357,794 240,081,581 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการอ่ืน 63,434,233 27,376,513 5,574,020 1,216,911 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,130,176 9,659,590 762,500 - 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ - กิจการอ่ืน 76,880,858 144,545,281 - - 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,115,148 - - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 32,560,763 22,563,216 1,157 - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,178,477 - 731,826 

 926,172,134 488,659,795 248,480,695 243,334,327 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

 

25 

14 เงนิกู้ยืม 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของหมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชี 20,156,805 34,435,771 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นสถาบนัการเงิน 1,926,437,026 2,174,930,649 1,465,000,000 1,270,000,000 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
   ภายในหน่ึงปี     
      สถาบนัการเงิน 177,988,746 159,878,070 - - 

      หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 11,629,790 10,150,845 - 10,656 

เงินกูย้มืหมุนเวยีนรวม 2,136,212,367 2,379,395,335 1,465,000,000 1,270,010,656 

     
ส่วนของไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาว     
       จากสถาบนัการเงิน 567,708,101 452,901,495 - - 

        จากสญัญาเช่าการเงิน 12,949,674 9,673,567 - - 

ส่วนของไม่หมุนเวยีนสาํหรับ     

เงินกูย้มืระยะยาว 580,657,775 462,575,062 - - 

รวมเงนิกู้ยืม 2,716,870,142 2,841,970,397 1,465,000,000 1,270,010,656 

 
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาว (ไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน) สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดยกมา 612,779,565 777,024,118 - - 
กูย้มืเพิ่ม 256,459,900 - - - 

จ่ายคืนเงินกูย้มื (123,542,618) (164,244,553) - - 

ยอดคงเหลือ 745,696,847 612,779,565 - - 

 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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15 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนด 23,036,212 22,589,247 6,086,898 5,048,395 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร - 668,255 - - 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 2,234,976 6,023,400 313,304 1,645,673 

อ่ืน ๆ 2,009,469 2,208,225 - - 

 27,280,657 31,489,127 6,400,202 6,694,068 

 
16 ทุนเรือนหุ้น 
 

 จํานวนหุ้น มูลค่าหุ้น รวม 

 หุ้น บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 676,750,000 1 676,750,000 

จาํนวนหุน้ท่ีออก - - - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 676,750,000 1 676,750,000 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 จาํนวนหุ้นสามญัจดทะเบียนมีจาํนวน 676,750,000 หุ้น (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 676,750,000 หุ้น) 
ราคาตราไว ้หุน้ละ 1 บาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 1 บาทต่อหุน้) หุน้ท่ีออกเป็นหุน้ท่ีชาํระเตม็มูลค่าแลว้ จาํนวน 676,750,000 หุน้ 

 
17 สํารองตามกฎหมาย 

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



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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18 รายได้อ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดรั้บจา้งบริการอ่ืน 91,402 273,058 27,292,790 27,337,790 
หน้ีสูญไดรั้บคืนคดีฟ้อง - 93,386 - 93,386 
ดอกเบ้ียรับ 973,269 1,499,379 41,766,742 8,860,851 

อ่ืน ๆ 27,322,518 5,930,455 8,900 1,553,921 

 28,387,189 7,796,278 69,068,432 37,845,948 

 
19 ภาษีเงนิได้ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 24,862,245 9,565,266 4,308,335 1,495,345 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,385,513 10,124,843 (58,277) (84,658) 

 30,247,758 19,690,109 4,250,058 1,410,687 

 
20 กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด  



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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21 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็น
บริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของ
บริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคาํนึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จาํกดั ซ่ึงถือหุน้ในอตัราร้อยละ 50 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รายการค้ากบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายการค้ากบับริษัทย่อย     
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
   ดอกเบ้ียรับ - - 41,755,385 8,363,631 
   รายไดอ่ื้น - - 27,292,790 27,270,900 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 278,013 312,830 
     
รายการค้ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน ๆ     
   รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 881,157,008 439,701,100 - - 
   รายไดอ่ื้น 60,000 45,000 - 45,000 
   ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 5,467,182 6,879,445 - - 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย 38,544,009 27,767,279 - - 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 188,316 87,740 - - 

 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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21 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) ยอดค้างชําระที่เกดิจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 93,076,502 77,168,326 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 85,834,810 125,745,905 - - 

 85,834,810 125,745,905 93,076,502 77,168,326 

     
ลูกหน้ีชาวไร่ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 16,213,646 19,861,914 - 413,932 

     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   บริษทัยอ่ย - - 197,241,694 166,865,552 

     
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 240,251,584 240,081,581 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 288,171,436 4,770,117 106,210 - 

 288,171,436 4,770,117 240,357,794 240,081,581 

     
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - - 84,700 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 63,245,324 11,838,067 762,500 647,126 

 63,245,324 11,838,067 762,500 731,826 

 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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21 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - 2,572,561,056 2,183,190,318 

 
ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,596,416 6,521,416 4,066,416 3,306,416 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 395,767 340,766 151,343 203,352 

 8,992,183 6,862,182 4,217,759 3,509,768 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารรวมเงินเดือน ค่าเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอ่ืน 
 

จ) สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ผา่นบริษทั คา้ผลผลิตนํ้าตาล จาํกดั 
ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีมูลค่าตามสัญญาเป็นจาํนวน 5.59 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 28.50  
ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 
 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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22 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

บริษทัมีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ือง และจากการท่ีคู่สัญญา 
ไม่ปฎิบติัตามสัญญา ซ่ึงบริษทัพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทั 
ไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ ยกเวน้ดงัต่อไปน้ี 
 

ก) ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้าตาลทราย 
 

อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้ าตาลทรายในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรชาวไร่อ้อยและ 
โรงงานนํ้ าตาล ราคาขายนํ้ าตาลโควตา ข. และอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษทั ออ้ยและนํ้ าตาลไทยจาํกดั (อนท.) ขายไดจ้ริงมีผล
อยา่งมากต่อการคาํนวณราคาออ้ย ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของการผลิตนํ้าตาลทราย  

 

ข) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีชาวไร่ เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และลูกหน้ีอ่ืน อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากบริษทัมีลูกหน้ีหลายรายและมีนโยบายการใหสิ้นเช่ือท่ีระมดัระวงัรวมทั้งมีการพิจารณา
ตั้งสาํรองหน้ีสงสยัจะสูญอยา่งเหมาะสม จึงเช่ือวา่บริษทัมีความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีจะไม่ชาํระหน้ีอยูใ่นระดบัตํ่า 

 

ค) มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม 
มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้ และเต็มใจในการเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือ
กาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 
 

23 ภาระผูกพนั 
 

ภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

รายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัภาระผกูพนัท่ีเป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่รับรู้ในงบการเงินมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 508,900,000 3,897,000 - - 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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23 ภาระผูกพนั (ต่อ) 
 
หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคาร 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดอ้อกหนงัสือสัญญา 
คํ้าประกนัการไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นจาํนวนเงิน 3.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 3.6 ลา้นบาท) 
 
ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาขายสินค้าท่ียงัไม่ส่งมอบ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาขายท่ียงัไม่ไดส่้งมอบจาํนวน 581 ลา้นบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2557 : 
1,535 ลา้นบาท) 
 
ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 
5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าบริษทัยอ่ยและกฟผ. ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข 
การซ้ือขายไฟฟ้าตามระบุในสญัญา 
 

24 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

เงนิปันผล 
 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผล 
การดาํเนินงานปี พ.ศ. 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จาํนวน 676,750,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 135,350,000 บาท โดยบริษทั 
จะจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เป็นระยะเวลา 20 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าบริษทัยอ่ยและกฟผ. ตอ้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไขการซ้ือขายไฟฟ้าตามระบุในสญัญา 
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