
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกันและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัทสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริษัท  
นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

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

ข้อสรุป 
 

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

กรุงเทพมหานคร 
11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  



บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะของบริษัทระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2558 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 137,100,148 348,532,521 4,664,561 223,683,992

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6, 17 326,903,080 302,873,569 194,593,349 255,203,318

ลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ 7, 17 695,352,492 770,792,360 10,493,522 15,641,446

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 1,090,202,862 610,541,403 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 84,694,526 73,368,417 16,266,033 17,261,650

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,334,253,108 2,106,108,270 226,017,465 511,790,406

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือ่ขาย 559,660 570,520 559,660 570,520

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

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 1,280,477,600 1,270,478,100

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 - - 2,560,224,909 2,183,190,318

ลูกหน้ีอ่ืน - สาํนกังานกองทุน

ออ้ยและนํ้าตาลทราย 10 226,757,668 - - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 3,440,284,064 3,051,997,385 20,783,168 22,238,783

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 11 11,982,637 12,008,156 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 206,616,036 211,382,601 12,256,735 12,145,179

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,031,561 2,192,630 - -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,889,641,576 3,279,561,242 3,874,304,247 3,488,625,075

รวมสินทรัพย์ 6,223,894,684 5,385,669,512 4,100,321,712 4,000,415,481

กรรมการ   ________________________________

วนัท่ี         ________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัข้อมูลทางการเงนิรวม
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินเบิกเกินบญัชี 13 28,882,009 34,435,771 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12, 17 540,213,609 488,659,795 245,181,526 243,334,327

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 2,352,715,804 2,174,930,649 1,465,000,000 1,270,000,000

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 146,096,697 159,878,070 - -

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 13 11,543,203 10,150,845 - 10,656

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 55,682,854 4,308,534 7,244,486 366,326

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 29,970,057 31,489,127 6,825,789 6,694,068

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,165,104,233 2,903,852,791 1,724,251,801 1,520,405,377

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 882,720,777 452,901,495 - -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 13 14,328,215 9,673,567 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ 32,288,027 30,837,042 12,306,376 11,748,599

929,337,019 493,412,104 12,306,376 11,748,599

4,094,441,252 3,397,264,895 1,736,558,177 1,532,153,976

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

ข้อมูลทางการเงนิรวม

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้น
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

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

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 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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

  - สาํรองตามกฎหมาย 25,706,115 18,096,416 17,049,348 9,439,650

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 472,073,078 338,971,884 715,656,690 827,753,498

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (358,316) (347,456) (358,316) (347,456)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,128,836,690 1,988,136,657 2,363,763,535 2,468,261,505

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 616,742 267,960 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,129,453,432 1,988,404,617 2,363,763,535 2,468,261,505

6,223,894,684 5,385,669,512 4,100,321,712 4,000,415,481

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,310,596,982 1,516,538,871 - -

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (957,322,881) (1,331,938,780) - - 

กาํไรข้ันต้น 353,274,101 184,600,091 - -

รายไดอ่ื้น 14 6,647,068 5,357,068 66,276,644 40,307,991

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (1,302,281) 1,479,553 - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย (45,818,166) (53,613,395) - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (83,207,585) (79,372,999) (34,893,136) (34,437,894)

ตน้ทุนทางการเงิน (52,389,765) (34,700,132) (13,899,916) (9,603,235)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 177,203,372 23,750,186 17,483,592 (3,733,138)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (31,115,715) 630,904 (3,522,949) 12,249,844

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 146,087,657 24,381,090 13,960,643 8,516,706

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด, สุทธิจากภาษี : 

กาํไรจากการประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั, สุทธิจากภาษี - 5,106,154 - 2,452,755

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด, สุทธิจากภาษี 146,087,657 29,487,244 13,960,643 10,969,461

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 145,941,491 24,350,740 13,960,643 8,516,706

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 146,166 30,350 - -

146,087,657 24,381,090 13,960,643 8,516,706

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 145,941,491 29,455,370 13,960,643 10,969,461

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 146,166 31,874 - -

146,087,657 29,487,244 13,960,643 10,969,461

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท) 16

กาํไรสาํหรับงวด 0.22 0.06 0.02 0.02

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,698,507,001 2,516,263,059 - -
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (1,992,374,164) (2,073,919,186) - -

 
กาํไรข้ันต้น 706,132,837 442,343,873 - -
รายไดอ่ื้น 14 24,545,011 13,153,346 135,345,076 78,153,939
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 1,742,510 (511,137) - -
ค่าใชจ่้ายในการขาย (133,980,176) (117,129,759) - -
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (175,638,544) (145,181,266) (67,401,873) (60,221,025)
ตน้ทุนทางการเงิน (85,029,990) (63,583,123) (29,307,306) (15,866,347)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 337,771,648 129,091,934 38,635,897 2,066,567
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (61,363,473) (19,059,205) (7,773,007) 10,839,157

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 276,408,175 110,032,729 30,862,890 12,905,724

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน, สุทธิจากภาษี : 
กาํไรจากการประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั, สุทธิจากภาษี - 5,106,154 - 2,452,755

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด, สุทธิจากภาษี 276,408,175 115,138,883 30,862,890 15,358,479

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 276,060,893 109,902,259 30,862,890 12,905,724
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 347,282 130,470 - -

276,408,175 110,032,729 30,862,890 12,905,724

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 276,060,893 115,006,889 30,862,890 15,358,479
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 347,282 131,994 - -

276,408,175 115,138,883 30,862,890 15,358,479

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท) 16

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 0.41 0.23 0.05 0.03

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว เงนิลงทุนเผื่อขาย
ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ สํารองตาม การปรับ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร มูลค่ายุติธรรม ของบริษัทใหญ่ อาํนาจควบคุม ผู้ถือหุ้น
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
เงินปันผลจ่าย - - - (135,350,000) - (135,350,000) - (135,350,000)
สาํรองตามกฎหมาย - - 7,609,699 (7,609,699) - - - -
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น - - - - - - 1,500 1,500
การปรับมูลค่ายตุิธรรม - - - - (10,860) (10,860) - (10,860)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 276,060,893 - 276,060,893 347,282 276,408,175

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 676,750,000 954,665,813 25,706,115 472,073,078 (358,316) 2,128,836,690 616,742 2,129,453,432

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 - - - 115,006,889 - 115,006,889 131,994 115,138,883

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 507,567,500 11,504,750 1,857,898 229,144,921 (417,976) 749,657,093 156,703 749,813,796

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 30 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

กาํไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว เงนิลงทุนเผื่อขาย

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิมูลค่า สํารองตาม การปรับ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร มูลค่ายุติธรรม ผู้ถือหุ้น

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

เงินปันผลจ่าย - - - (135,350,000) - (135,350,000)

สาํรองตามกฎหมาย - - 7,609,698 (7,609,698) - -

การปรับมูลค่ายตุิธรรม - - - - (10,860) (10,860)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 30,862,890 - 30,862,890

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 676,750,000 954,665,813 17,049,348 715,656,690 (358,316) 2,363,763,535

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 - - - 15,358,479 - 15,358,479

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 507,567,500 11,504,750 1,857,898 700,326,073 (417,976) 1,220,838,245

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 30 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

กาํไรสะสม
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 337,771,648 129,091,934 38,635,897 2,066,567
รายการปรับปรุงกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11 75,062,455 45,728,807 1,659,403 1,913,749           
- กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 7 (26,731,197) (1,627,205) (26,731,197) -
- กลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 8 (96,942) - - -
- รายไดเ้งินชดเชยจากสาํนกังานกองทุนออ้ย
      และนํ้าตาลทราย (50,049,510) - - -
- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัเลิกจา้ง 1,450,985 1,346,102 557,777 235,068              
- ตน้ทุนทางการเงิน 85,029,990 63,583,123 29,307,306 15,866,347         
- ดอกเบ้ียรับ 14 (7,287,985) (2,450,707) (80,108,260) (21,386,349)
- เงินปันผลรับ 14 (153,510) (153,510) - -
- กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (467,289) (214,952) (467,289) (214,952)
- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร
      และอุปกรณ์ 11 352,128 7,461,230 118,565 7,461,232

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 414,880,773 242,764,822 (37,027,798) 5,941,662

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
   - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (24,029,511) (164,828,401) 117,470,280 (42,968,981)

- ลูกหน้ีชาวไร่ 102,171,065 286,925,472 31,879,121 9,262,222
   - สินคา้คงเหลือ (479,564,517) (218,560,431) - -
   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (11,326,109) (5,130,938) 995,617 5,965,300

- ลูกหน้ีอ่ืน - สาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย (152,055,298) - - -
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 161,069 919,479 - 879,481

   - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 23,860,270 217,407,616 1,847,199 152,249
- เจา้หน้ีค่าหุน้ - (999,400) - (999,400)

   - หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (1,519,070) (3,255,857) 131,721 856,717

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (127,421,328) 355,242,362 115,296,140 (20,910,750)
- จ่ายภาษีเงินได้ (5,222,588) (28,860,021) (1,006,403) (58,940)
- จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (81,989,306) (65,023,390) (29,307,306) (18,114,078)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (214,633,222) 261,358,951 84,982,431 (39,083,768)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 7,287,985 2,450,707 23,247,949 804,675
เงินปันผลรับ 153,510 153,510 - -
เงินสดใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (377,034,591) (375,090,000)
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - (9,999,500) -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (451,336,016) (529,996,323) (355,064) (623,123)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 500,000 214,953 500,000 214,953

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (443,394,521) (527,177,153) (363,641,206) (374,693,495)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 13 172,231,393 363,195,916 195,000,000 455,000,000

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 1,014,604,193 - - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 (598,566,284) (19,524,528) - -
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (6,325,432) (8,565,501) (10,656) (863,837)
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัจาก
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,500 - - -

จ่ายเงินปันผล (135,350,000) - (135,350,000) -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 446,595,370 335,105,887 59,639,344 454,136,163

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

เพิม่ขึน้(ลดลง) สุทธิ (211,432,373) 69,287,685 (219,019,431) 40,358,900
คงเหลือตน้งวด 348,532,521 34,438,054 223,683,992 4,867,890

คงเหลือปลายงวด 137,100,148 103,725,739 4,664,561 45,226,790

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ซ่ึงจดัตั้งข้ึนและดาํเนินกิจการในประเทศไทย 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  
11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 สถานะการเงนิ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 831 ลา้นบาทและ 1,498 
ลา้นบาท ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดมี้การเปิดวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศเพิ่มเติม เพื่อนาํมาชาํระ
หน้ีสินหมุนเวียนดงักล่าว โดยกลุ่มบริษทัคาดวา่จะสามารถชาํระไดแ้ลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 และกลุ่มบริษทัสามารถ
ดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในอีก 12 เดือนขา้งหนา้นบัจากวนัท่ีในรายงานน้ี และสามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทางการเงินท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัและอนาคตได ้ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจึงไดจ้ดัทาํข้ึนตามขอ้สมมติฐานทางการบญัชีท่ีว่ากลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
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3 นโยบายการบัญชี 
 
3.1 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 ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย 
ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํ
งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชีโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 

13 

3 นโยบายการบัญชี 

 
3.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง 
 

ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายเงินทางการเงิน
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
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 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

 การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
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 27 (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ 
 รุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายเงินทางการเงิน
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
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 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 

เร่ือง งบการเงินรวม 
เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ท่ีไม่มีความ

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

ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม 

 รูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายเงินทางการเงิน
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ 
 ร้ือถอนการบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ 
 คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  
 การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
 ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงาน 
 ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ข้อจาํกัดสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 
ข้อกําหนดเงินทุนขั้ นตํ่ าและปฏิสัมพันธ์ของ
รายการเหล่าน้ี สําหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ
เหมืองผวิดิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม มีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุง และลดความซํ้ าซอ้น
ของคาํนิยามของมูลค่ายติุธรรม โดยการกาํหนดคาํนิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายติุธรรม และการเปิดเผย
ขอ้มูลสําหรับใชใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญักบัขอ้มูล 
ทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ถือปฏิบติักบัสัญญาประกนัภยัทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ)  
ท่ีกิจการเป็นผูอ้อกและสัญญาประกันภัยต่อท่ีกิจการถือไว  ้มาตรฐานฉบับน้ีไม่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ 
กลุ่มบริษทั 

 
4 การประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบญัชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ 
 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 

5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานท่ีรายงานอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซ่ึงถูกสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน  
คือประธานเจา้หน้าท่ีบริหารซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเพื่อการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงาน 
 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดพ้ิจารณาแลว้วา่ส่วนงานท่ีรายงานมีดงัน้ี 
 

- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 
- ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุการเกษตร 
- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า 
- ธุรกิจอ่ืนๆ 

 

ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานใชก้าํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงานในการพิจารณาผลการดาํเนินงาน 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนไดส้่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายส่วนกลาง 
 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั แสดงดงันี้ 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 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 375 296 277 306 148 37 36 29 836 668 (211) (139) 625 529 
   -  ต่างประเทศ 686 987 - - - - - - 686 987 - - 686 987 

รวม 1,061 1,283 277 306 148 37 36 29 1,522 1,655 (211) (139) 1,311 1,516 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 240 118 38 33 26 17 (49) (3) 255 165 98 19 353 184 
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร             (124) (126) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (52) (35) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (31) 1 

กาํไรสาํหรับงวด             146 24 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั แสดงดงันี้ (ต่อ) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวม (ต่อ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 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 729 688 486 473 287 92 107 109 1,609 1,362 (476) (270) 1,133 1,092 
   -  ต่างประเทศ 1,565 1,424 - - - - - - 1,565 1,424 - - 1,565 1,424 

รวม 2,294 2,112 486 473 287 92 107 109 3,174 2,786 (476) (270) 2,698 2,516 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 464 334 62 52 140 48 10 (1) 676 433 30 9 706 442 
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร             (284) (249) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (85) (64) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (61) (19) 

กาํไรสาํหรับงวด             276 110 
 

 ธุรกจิผลติและจาํหน่าย ธุรกจิจาํหน่าย ธุรกจิผลติและ        

 นํา้ตาลทรายและกากนํา้ตาล วสัดุการเกษตร จาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้ ธุรกจิอื่นๆ รวม รายการระหว่างกนั ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 30  มถิุนายน 31 ธันวาคม 30  มถิุนายน 31 ธันวาคม 30  มถิุนายน 31 ธันวาคม 30  มถิุนายน 31 ธันวาคม 30  มถิุนายน 31 ธันวาคม 30  มถิุนายน 31 ธันวาคม 30  มถิุนายน 31 ธันวาคม 

 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 
               

สินคา้คงเหลือ  963 483 157 136 5 4 - - 1,125 623 (35) (13) 1,090 610 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   2,071 1,942 119 116 1,226 469 21 522 3,437 3,049 3 3 3,440 3,052 
สินทรัพยอ์ื่น 1,728 5,485 357 364 900 613 4,090 51 7,075 6,513 (5,381) (4,790) 1,694 1,723 

สินทรัพยร์วม  4,762 7,910 633 616 2,131 1,086 4,111 573 11,637 10,185 (5,413) (4,800) 6,224 5,385 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 54,852,927 40,025,449 69,586 4,716 
คา้งชาํระ :      
   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 25,277,951 8,289,685 - - 
   คา้งชาํระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 28,480 449,368 - 26,390 
   คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 9,122,023 8,889,873 8,250,423 8,250,423 

 89,281,381 57,654,375 8,320,009 8,281,529 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,250,423) (8,250,423) (8,250,423) (8,250,423) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 81,030,958 49,403,952 69,586 31,106 

     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 636,372 10,293,402 9,726,621 28,734,529 
คา้งชาํระ :      
   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 167,320,566 114,800,382 27,861,640 18,290,745 
   คา้งชาํระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 23,112 419,751 55,604,278 1,335,360 
   คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 221,769 232,370 6,244,520 28,807,692 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 168,201,819 125,745,905 99,437,059 77,168,326 

     
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่าย  3,410,556 2,027,953 1,249,209 6,500 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 16,243,994 113,674,882 8,919,961 11,131,834 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 82,667,624 25,807,312 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 58,015,753 12,020,877 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 8,505 
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 2,249,910 141,049,735 

ลูกหน้ีอ่ืน 77,670,303 127,723,712 95,086,704 178,003,886 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 326,903,080 302,873,569 194,593,349 255,203,318 

 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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7 ลูกหนีช้าวไร่ - สุทธิ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีชาวไร่ 778,350,998 880,522,063 89,820,372 121,699,493 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (82,998,506) (109,729,703) (79,326,850) (106,058,047) 

 695,352,492 770,792,360 10,493,522 15,641,446 
 

ลูกหน้ีชาวไร่ แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดูการผลิตปี 2558/2559 614,901,475 44,460,648 - - 
ฤดูการผลิตปี 2557/2558 66,081,789 703,048,637 - - 
ฤดูการผลิตปี 2556/2557 4,700,985 6,868,096 - - 
ฤดูการผลิตปี 2555/2556 1,732,697 3,200,867 - - 
ฤดูการผลิตปี 2554/2555 1,113,680 1,244,322 - - 
ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555 89,820,372 121,699,493 89,820,372 121,699,493 

 778,350,998 880,522,063 89,820,372 121,699,493 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (82,998,506) (109,729,703) (79,326,850) (106,058,047) 

 695,352,492 770,792,360 10,493,522 15,641,446 
 

ลูกหน้ีชาวไร่ส่วนท่ีเป็นของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีรวมอยูใ่นขอ้มูลทางการเงิน แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดูการผลิตปี 2558/2559 10,372,070 6,415,582 - - 
ฤดูการผลิตปี 2557/2558 5,451,185 13,032,400 - - 
ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555 - 413,932 - 413,932 

 15,823,255 19,861,914 - 413,932 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

 15,823,255 19,861,914 - 413,932 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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8 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

วตัถุดิบ 28,884,938 23,983,518 - - 
สินคา้สาํเร็จรูป 938,087,832 460,402,429 - - 
สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย 78,320,972 84,928,930 - - 
สินคา้ระหวา่งผลิต 7,048,675 10,849,811 - - 

วสัดุโรงงาน 38,434,930 31,048,142 - - 

หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่า (574,485) (671,427) - - 

 1,090,202,862 610,541,403 - - 

 
9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

  

ข้อมูลทางการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด  1,270,478,100 
ลงทุนเพิ่มข้ึน  9,999,500 

จาํหน่ายเงินลงทุน  - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด   1,280,477,600 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น วธีิราคาทุน 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 
       

บริษทั โรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั 1,050 1,050 99.90 99.90 1,049 1,049 
บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จาํกดั  71 71 99.99 99.99 70 70 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั และบริษทัยอ่ย 136 136 99.99 99.99 136 136 

- บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั 170 170 99.99 99.99 - - 
- บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั 10 - 99.99 - - - 
- บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จาํกดั 5 - 99.99 - - - 

บริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จาํกดั 15 15 99.99 99.99 15 15 
บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 10 - 99.99 - 10 - 

รวม เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      1,280 1,270 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย 
 
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลสั จํากดั  
 
ในวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์ดว้ยทุนจดทะเบียน 
10,000,000 บาท เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และออกและเรียกชําระเต็มจาํนวน โดยมี 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99 
 
บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอน็เนอร์ยี ่จํากดั 
 
ในวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์ดว้ยทุนจดทะเบียน 
10,000,000 บาท เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และออกและเรียกชําระเต็มจาํนวน โดยมี 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99 
 
บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จํากดั 
 
ในวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์ดว้ยทุนจดทะเบียน 
5,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจาํนวน 50,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และออกและเรียกชําระเต็มจาํนวน โดยมี 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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10 ลูกหนีอ่ื้น - สํานักงานกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย  
 

ลูกหน้ีสํานกังานกองทุนออ้ยและนํ้ าตาลทรายเป็นเงินชดเชยท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บชดเชยจากกองทุนออ้ยและนํ้ าตาลทราย 
เน่ืองจากในฤดูกาลผลิตปี 2557/2558 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายจะตํ่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น ซ่ึงตาม
พระราชบญัญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 56 กาํหนดให้ในกรณีท่ีราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยและผลตอบแทนการผลิตและ
จาํหน่ายนํ้ าตาลทรายขั้นสุดทา้ยตํ่ากวา่ราคาออ้ยขั้นตน้และผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายขั้นตน้ ใหก้องทุนจ่ายเงิน
ชดเชยใหแ้ก่โรงงานเท่ากบัส่วนต่างดงักล่าว แต่ชาวไร่ออ้ยไม่ตอ้งส่งคืนค่าออ้ยท่ีไดรั้บเกิน 
 

11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ที่ดนิ อาคาร สินทรัพย์ ที่ดนิ อาคาร สินทรัพย์ 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

   30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,051,997,385 12,008,156 22,238,783 - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 463,116,576 559,167 322,255 - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (352,128) - (118,565) - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (74,477,769) (584,686) (1,659,403) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 3,440,284,064 11,982,637 20,783,168 - 
 

12 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 180,684,326 277,566,601 2,442,673 1,304,009 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 296,574,030 4,770,117 240,065,576 240,081,581 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการอ่ืน 15,861,283 27,376,513 903,577 1,216,911 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,970,362 9,659,590 1,525,000 - 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ - กิจการอ่ืน 15,720,546 144,545,281 - - 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,000 - - - 
รายไดเ้งินชดเชยรอตดับญัชีจาก     
        สาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย 24,652,859 - - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 285,617 22,563,216 - - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 404,586 2,178,477 244,700 731,826 

 540,213,609 488,659,795 245,181,526 243,334,327 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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13 เงนิกู้ยืม 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของหมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชี 28,882,009 34,435,771 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,352,715,804 2,174,930,649 1,465,000,000 1,270,000,000 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
   ภายในหน่ึงปี     
   - สถาบนัการเงิน 146,096,697 159,878,070 - - 

   - หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 11,543,203 10,150,845 - 10,656 

เงินกูย้มืหมุนเวยีนรวม 2,539,237,713 2,379,395,335 1,465,000,000 1,270,010,656 
     

ส่วนของไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาว     
   - สถาบนัการเงิน 882,720,777 452,901,495 - - 

   - หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 14,328,215 9,673,567 - - 

เงินกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 897,048,992 462,575,062 - - 

รวมเงนิกู้ยืม 3,436,286,705 2,841,970,397 1,465,000,000 1,270,010,656 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัทั้งหมดเป็นสกลุเงินบาท 
 

การเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาว (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ) สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

ข้อมูลทาง 
การเงนิรวม 

ข้อมูลทาง 
การเงนิเฉพาะ 

บริษัท 

 บาท บาท 
   

ยอดยกมา 612,779,565 - 
กูย้มืเพิ่ม 1,014,604,193 - 

จ่ายคืนเงินกูย้มื (598,566,284) - 

ยอดคงเหลือ 1,028,817,474 - 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีวงเงินตามสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศรวมทั้งส้ินจาํนวน 
1,205.00 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัมีวงเงินตามสญัญาเงินกูย้มืดงักล่าวท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนรวม 153.00 ลา้นบาท 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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14 รายได้อ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดรั้บจา้งบริการอ่ืน 86,224 98,526 27,292,790 27,342,090 
หน้ีสูญไดรั้บคืน - 167,160 - 167,160 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ 467,289 214,952 467,289 214,952 
ดอกเบ้ียรับ 3,323,306 951,328 38,341,518 12,525,498 
เงินปันผลรับ 153,510 153,510 - - 
รายไดเ้งินชดเชยจากการผดิสญัญาขายนํ้าตาล 989,611 - - - 
อ่ืน ๆ 1,627,128 3,771,592 175,047 58,291 

 6,647,068 5,357,068 66,276,644 40,307,991 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดรั้บจา้งบริการอ่ืน 177,626 371,585 54,585,580 54,679,880 
หน้ีสูญไดรั้บคืน - 260,546 - 260,546 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ 467,289 214,952 467,289 214,952 
ดอกเบ้ียรับ 7,287,985 2,450,707 80,108,260 21,386,349 
เงินปันผลรับ 153,510 153,510 - - 
รายไดเ้งินชดเชยจากการผดิสญัญาขายนํ้าตาล 12,166,362 - - - 
อ่ืน ๆ 4,292,239 9,702,046 183,947 1,612,212 

 24,545,011 13,153,346 135,345,076 78,153,939 
 

15 ภาษีเงนิได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกบัท่ีใช้กบักาํไร
รวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน คือ อตัราร้อยละ18.17 ต่อปี (30 มิถุนายน พ.ศ. 2557: ร้อยละ 14.76 ต่อปี) 

 
16 กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด  



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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17 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ไดแ้ก่ บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จาํกดั ซ่ึงถือหุน้ในอตัราร้อยละ 50 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รายการค้ากบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายการค้ากบับริษัทย่อย     
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
   ดอกเบ้ียรับ - - 38,219,218 12,218,043 
   รายไดอ่ื้น - - 27,292,790 27,270,900 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 293,264 311,924 
     
รายการค้ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน ๆ     
   รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 646,108,433 989,030,071 - - 
   รายไดอ่ื้น 60,000 45,000 - 45,000 
   ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 1,717,254 592,700 - - 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,592,330 38,143,995 - - 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - 87,740 - - 

 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 

27 

17 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั(ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) รายการค้ากบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายการค้ากบับริษัทย่อย     
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
   ดอกเบ้ียรับ - - 79,974,602 20,581,674 
   รายไดอ่ื้น - - 54,585,580 54,541,800 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 571,277 624,754 
     
รายการค้ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน ๆ     
   รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 1,527,265,441 1,428,731,171 - - 
   รายไดอ่ื้น 120,000 90,000 - 90,000 
   ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 7,184,436 7,472,145 - - 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย 34,946,649 65,911,274 - - 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - 175,480 - - 

 
ข) ยอดค้างชําระที่เกดิจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 99,437,059 77,168,326 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 168,201,819 125,745,905 - - 

 168,201,819 125,745,905 99,437,059 77,168,326 

     
ลูกหน้ีชาวไร่ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 15,823,255 19,861,914 - 413,932 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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17 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั(ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ข) ยอดค้างชําระที่เกดิจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   บริษทัยอ่ย - - 84,917,534 166,865,552 

     
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 240,065,576 240,081,581 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 296,574,030 4,770,117 - - 

 296,574,030 4,770,117 240,065,576 240,081,581 

     
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 84,700 84,700 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 6,434,948 11,838,067 1,685,000 647,126 

 6,434,948 11,838,067 1,769,700 731,826 

 
ค) เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - 2,560,224,909 2,183,190,318 

 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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17 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั(ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี     
   30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,847,832 11,827,832 7,442,832 6,592,832 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 395,767 340,764 151,343 203,351 

 15,243,599 12,168,596 7,594,175 6,796,183 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี     
   30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,444,248 18,349,248 11,509,248 9,899,248 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 791,535 681,530 302,687 406,703 

 24,235,783 19,030,778 11,811,935 10,305,951 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารรวมเงินเดือน ค่าเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอ่ืน 
 

จ) สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไม่มียอดคงเหลือจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าผ่านบริษทั  
คา้ผลผลิตนํ้าตาล จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 28.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 

30 

18 ภาระผูกพนั 
 
ภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
รายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัภาระผกูพนัท่ีเป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่รับรู้ในงบการเงินมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 620,373,573 3,897,000 - - 

 
หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคาร 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดอ้อกหนงัสือสัญญา 
คํ้าประกนัการไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 3.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 3.6 ลา้นบาท) 
 
ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาขายสินค้าท่ียงัไม่ส่งมอบ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาขายท่ียงัไม่ไดส่้งมอบจาํนวน 281 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 : 1,535 ลา้นบาท) 
 
ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เป็นระยะเวลา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และสามารถต่อสัญญาออกไปไดอี้กคร้ังละ 5 ปี โดยภายใตเ้ง่ือนไขตาม
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าบริษทัยอ่ยและกฟผ. ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการซ้ือขายไฟฟ้าตามระบุในสญัญา 
 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เป็นระยะเวลา 20 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าบริษทัยอ่ยและกฟผ. ตอ้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไขการซ้ือขายไฟฟ้าตามระบุในสญัญา 
 

19 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัการออกหุ้นกูว้งเงิน 2,000 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการ
ขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 
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