
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัทสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริษัท  
นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 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 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  



บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะของบริษัทระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101,151,667 213,924,458 7,553,806 11,598,663
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6, 20 368,109,753 227,944,568 77,529,808 163,766,044
ลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ 7, 20 945,521,123 908,499,263 10,900,000 10,900,000
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 703,945,774 715,206,897 - -
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 - - 19,000,000 74,000,000

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 53,623,746 48,705,481 8,378,357 9,474,900

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,172,352,063 2,114,280,667 123,361,971 269,739,607

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 1,970,232 1,903,650 562,457 495,875
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 1,445,476,600 1,280,477,600
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 20 - - 2,840,720,121 3,317,568,630
ลูกหน้ีอ่ืน - สาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย 10 - 155,848,895 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 4,596,748,688 4,264,589,304 12,789,311 11,564,851
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 11 30,151,705 17,214,881 11,260,963 -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 189,984,779 201,974,349 11,131,433 11,146,337
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 9,698,994 6,293,592 22,000 -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,828,554,398 4,647,824,671 4,321,962,885 4,621,253,293

รวมสินทรัพย์ 7,000,906,461 6,762,105,338 4,445,324,856 4,890,992,900

กรรมการ   ________________________________

วนัท่ี         ________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัข้อมูลทางการเงนิรวม

2



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 13 1,881,360 8,344 137,274 -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12, 20 361,640,481 512,263,048 150,914,281 145,203,832

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ 13 1,471,698,585 1,481,960,256 1,010,000,000 1,365,000,000

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 367,271,221 304,304,422 - -

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 9,334,473 10,566,953 222,514 -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,923,893 12,872,312 4,312,579 6,762,888

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 16,434,089 26,908,051 2,576,544 6,127,810

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,246,184,102 2,348,883,386 1,168,163,192 1,523,094,530

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 13 1,611,818,358 1,390,186,734 - -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 13 15,080,325 14,069,629 804,567 -

หุน้กู้ 13 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 34,690,344 32,793,290 12,549,538 11,969,450

2,511,589,027 2,287,049,653 863,354,105 861,969,450

4,757,773,129 4,635,933,039 2,031,517,297 2,385,063,980

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้น

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

ข้อมูลทางการเงนิรวม
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 676,750,000 หุน้ 

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 676,750,000 หุน้ 

   มูลค่าชาํระแลว้เตม็จาํนวนหุน้ละ 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 15 36,105,298 25,669,147 36,105,298 25,669,147

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 574,726,472 468,904,450 746,291,598 849,252,872

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (5,150) (408,912) (5,150) (408,912)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,242,242,433 2,125,580,498 2,413,807,559 2,505,928,920

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 890,899 591,801 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,243,133,332 2,126,172,299 2,413,807,559 2,505,928,920

7,000,906,461 6,762,105,338 4,445,324,856 4,890,992,900

 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 16 1,041,358,077 783,674,021 - -
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (819,149,870) (679,571,782) - -

กําไรขั้นต้น 222,208,207 104,102,239 - -
รายไดอ่ื้น 17 46,717,773 15,968,753 71,759,743 71,660,171
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 1,187,552 1,321,534 - -
ค่าใชจ่้ายในการขาย (18,712,029) (22,047,421) - -
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (95,308,106) (82,207,320) (29,339,652) (23,939,125)
ตน้ทุนทางการเงิน (38,412,073) (28,253,487) (17,952,333) (13,047,410)

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 117,681,324 (11,115,702) 24,467,758 34,673,636
(ค่าใชจ่้าย)กลบัรายการภาษีเงินได้ 18 (17,667,226) 4,023,547 (4,434,936) (6,988,904)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 100,014,098 (7,092,155) 20,032,822 27,684,732

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :  
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 367,648 (61,170) 367,648 (61,170)
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
   ในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย (4,038) 14,406 (4,038) 14,406

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 363,610 (46,764) 363,610 (46,764)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 100,377,708 (7,138,919) 20,396,432 27,637,968

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 99,899,775 (7,126,125) 20,032,822 27,684,732
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 114,323 33,970 - -

100,014,098 (7,092,155) 20,032,822 27,684,732

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 100,263,385 (7,172,889) 20,396,432 27,637,968
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 114,323 33,970 - -

100,377,708 (7,138,919) 20,396,432 27,637,968

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 19

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.15 (0.01) 0.03 0.04

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 16 3,718,588,757 3,482,181,022 - -
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (2,948,718,289) (2,671,945,946) - -

กําไรขั้นต้น 769,870,468 810,235,076 - -
รายไดอ่ื้น 17 73,942,384 40,513,764 225,077,665 207,005,247
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 5,421,047 3,064,044 (857) -

ค่าใชจ่้ายในการขาย (151,726,562) (156,027,597) - -
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (265,577,053) (257,845,864) (95,323,784) (91,340,998)
ตน้ทุนทางการเงิน (116,480,108) (113,283,477) (59,340,633) (42,354,716)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 315,450,176 326,655,946 70,412,391 73,309,533
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (50,007,905) (57,354,332) (14,052,514) (14,776,317)

กําไรสําหรับงวด 265,442,271 269,301,614 56,359,877 58,533,216

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน :  
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 417,838 (72,030) 417,838 (72,030)
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
   ในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย (14,076) 14,406 (14,076) 14,406

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 403,762 (57,624) 403,762 (57,624)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 265,846,033 269,243,990 56,763,639 58,475,592

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 265,143,173 268,920,362 56,359,877 58,533,216
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 299,098 381,252 - -

265,442,271 269,301,614 56,359,877 58,533,216

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 265,546,935 268,862,738 56,763,639 58,475,592
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 299,098 381,252 - -

265,846,033 269,243,990 56,763,639 58,475,592

กําไรต่อหุ้น 19

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.39 0.40 0.08 0.09

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบอื่น
จัดสรรแล้ว ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน สํารองตาม การปรับมูลค่ายุติธรรม รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มี
ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 676,750,000 954,665,813 25,669,147 468,904,450 (408,912) 2,125,580,498 591,801 2,126,172,299

เงินปันผลจ่าย 14 - - - (148,885,000) - (148,885,000) - (148,885,000)
สาํรองตามกฎหมาย 15 - - 10,436,151 (10,436,151) - - - -
โอนขาดทุน - การขายเงินลงทุนเผือ่ขาย - - - - 408,912 408,912 - 408,912
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 265,143,173 (5,150) 265,138,023 299,098 265,437,121

ยอดคงเหลือปลายงวด 
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 676,750,000 954,665,813 36,105,298 574,726,472 (5,150) 2,242,242,433 890,899 2,243,133,332

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 14 - - - (135,350,000) - (135,350,000) - (135,350,000)
สาํรองตามกฎหมาย 15 - - 7,609,699 (7,609,699) - - - -
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น - - - - - - 1,500 1,500
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 268,920,362 (57,624) 268,862,738 381,252 269,243,990

ยอดคงเหลือปลายงวด 
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 676,750,000 954,665,813 25,706,115 464,932,547 (405,080) 2,121,649,395 650,712 2,122,300,107

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

กําไรสะสม
ข้อมูลทางการเงนิรวม 
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ส่วนประกอบอื่น

จัดสรรแล้ว ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารองตาม การปรับมูลค่ายุติธรรม

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 676,750,000 954,665,813 25,669,147 849,252,872 (408,912) 2,505,928,920

เงินปันผลจ่าย 14 - - - (148,885,000) - (148,885,000)

สาํรองตามกฎหมาย 15 - - 10,436,151 (10,436,151) - -

โอนขาดทุน - การขายเงินลงทุนเผือ่ขาย - - - - 408,912 408,912

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 56,359,877 (5,150) 56,354,727

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 676,750,000 954,665,813 36,105,298 746,291,598 (5,150) 2,413,807,559

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 14 - - - (135,350,000) - (135,350,000)

สาํรองตามกฎหมาย 15 - - 7,609,699 (7,609,699) - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 58,533,216 (57,624) 58,475,592

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 676,750,000 954,665,813 17,049,349 743,327,015 (405,080) 2,391,387,097

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

กําไรสะสม
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บริษทั นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 315,450,176 326,655,946 70,412,391 73,309,533

รายการปรับปรุงกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11 153,160,910 117,790,776 1,342,708 2,190,110

- ดอกเบ้ียรับ 17 (32,387,259) (11,890,636) (137,982,207) (117,820,364)

- เงินปันผลรับ 17 (153,510) (153,510) - -

- การกลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 6, 7 (2,826,919) (30,988,164) (2,127,068) (31,964,210)

- การกลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 8 (766,549) (241,887) - -

- (กาํไร)ขาดทุนจากการขายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 2,171,432 (2,616,822) - (467,289)

- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 486,926 - 486,926

- ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 351,256 - 351,256 -

- ตน้ทุนทางการเงิน 116,480,108 113,283,477 59,340,633 42,354,716

- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,821,279 2,527,478 770,088 874,166

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 554,300,924 514,853,584 (7,892,199) (31,036,412)

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน

   - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (140,165,185) 70,365,777 87,640,193 98,436,128

- ลูกหน้ีชาวไร่ (34,194,941) (17,185,518) 2,127,068 34,705,356

   - สินคา้คงเหลือ 12,027,672 (39,528,273) - -

   - สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (4,918,265) (18,637,118) 1,096,543 1,933,155

- ลูกหน้ีอ่ืน - สาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้ าตาลทราย 155,848,895 (197,965,952) - -

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (3,405,402) 34,012 (22,000) -
   - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (160,450,720) (62,539,099) (3,849,140) 1,935,678
   - หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (10,473,962) (3,210,998) (3,551,266) (660,699)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (924,225) (234,000) (190,000) (25,000)

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 367,644,791 245,952,415 75,359,199 105,288,206

- จ่ายภาษีเงินได้ (32,980,831) (29,830,689) (16,501,995) (8,873,711)

- จ่ายดอกเบ้ีย (106,651,955) (110,962,950) (49,781,044) (42,354,716)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 228,012,005 105,158,776 9,076,160 54,059,779

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษทั นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 32,387,259 11,890,636 136,578,250 27,699,396

เงินปันผลรับ 17 153,510 153,510 - -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย(เพิม่ข้ึน)ลดลง - - 531,848,509 (331,490,937)

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - (164,999,000) (9,999,500)

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,901,682 2,616,822 - 8,275,430

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (458,400,943) (835,271,508) (12,673,962) (598,231)

ดอกเบ้ียท่ีบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนของท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ (35,546,659) (4,540,448) - -

กระแสเงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (459,505,151) (825,150,988) 490,753,797 (306,113,842)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน(ลดลง) 13 (8,388,655) 15,626,266 (354,862,726) 195,000,000

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 498,000,000 1,274,688,210 - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 (213,401,577) (613,210,186) - -

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ (8,604,413) (8,886,660) (127,088) (10,656)

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัจากส่วนไดเ้สีย

   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - 1,500 - -

จ่ายเงินปันผล 14 (148,885,000) (135,350,000) (148,885,000) (135,350,000)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 118,720,355 532,869,130 (503,874,814) 59,639,344

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (112,772,791) (187,123,082) (4,044,857) (192,414,719)

คงเหลือตน้งวด 213,924,458 348,532,521 11,598,663 223,683,992

คงเหลือปลายงวด 101,151,667 161,409,439 7,553,806 31,269,273

รายการทีไ่ม่กระทบเงนิสด

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ เพิม่ข้ึนจากการซ้ือ

   ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 8,382,629 13,768,220 1,154,169 -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

 

11 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชน จาํกดั 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  
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 สถานะการเงนิ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 73.83 ลา้นบาท และ 
1,044.80 ล้านบาท ตามลาํดับ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัได้มีการเปิดวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศเพิ่มเติม 
เพื่อนาํมาชาํระหน้ีสินหมุนเวียนดงักล่าว โดยกลุ่มบริษทัคาดว่าจะสามารถชาํระไดแ้ลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 และ 
กลุ่มบริษทัสามารถดาํเนินงานได้อยา่งต่อเน่ืองในอีก 12 เดือนขา้งหน้าจบัจากวนัท่ีในรายงานน้ีและสามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนั 
ทางการเงินท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและอนาคตได ้ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงไดจ้ดัทาํข้ึนตามขอ้สมมติฐานทางการบญัชีท่ีว่า
กลุ่มบริษทัและบริษทัจะดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
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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 ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย 
ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํ
งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชีโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความท่ีเก่ียวข้อง 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 
    และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 
    เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
    ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาประกนั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงาน 
    ท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มี 
    ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
    ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
       การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 
    และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
       ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทางการเงิน 
    ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  
       ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของ 
    รายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  
    เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ 
    เหมืองผวิดิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
ไดป้ระเมินแลว้วา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินท่ีนาํเสนอ 
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4 การประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบญัชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานท่ีรายงานอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทัซ่ึงถูกสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน  
คือประธานกรรมการบริหารซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเพื่อการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงาน 
 
ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดพ้ิจารณาแลว้วา่ส่วนงานท่ีรายงานมีดงัน้ี 
 

- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 
- ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุการเกษตร 
- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า 
- ธุรกิจอ่ืนๆ 

 
ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานใชก้าํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงานในการพิจารณาผลการดาํเนินงาน 
 
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 
 
ข้อมูลเก่ียวกับภูมิศาสตร์ 
 
รายการขายกบัลูกคา้ภายนอกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 52.76 ของกลุ่มบริษทัเป็นการขายต่างประเทศ โดยรายการขายต่างประเทศ
ส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบเอเชีย นอกจากน้ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มบริษทัอยูใ่นประเทศไทย 
 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขายกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั จึงมิไดมี้การ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั แสดงดงันี้ 
 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 ธุรกิจผลติและจาํหน่าย ธุรกิจจาํหน่าย ธุรกิจผลติและ     
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด นํา้ตาลทรายและกากนํา้ตาล วสัดุการเกษตร จาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้ ธุรกิจอื่น  ๆ รวม รายการระหว่างกัน ข้อมูลทางการเงนิรวม 
   วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
               

รายไดจ้ากการขายและบริการ               
   -  ในประเทศ 346 332 57 77 119 86 11 13 533 508 (53) (51) 480 457 
   -  ต่างประเทศ 561 327 - - - - - - 561 327 - - 561 327 
รวม 907 659 57 77 119 86 11 13 1,094 835 (53) (51) 1,041 784 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 148 73 3 3 46 (3) - (1) 197 72 25 32 222 104 
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร             (66) (87) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (38) (28) 
(ค่าใชจ้่าย)กลบัรายการภาษีเงินได ้             (18) 4 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด             100 (7) 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั แสดงดงันี้ (ต่อ) 
 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 ธุรกิจผลติและจาํหน่าย ธุรกิจจาํหน่าย ธุรกิจผลติและ     
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด นํา้ตาลทรายและกากนํา้ตาล วสัดุการเกษตร จาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้ ธุรกิจอื่น  ๆ รวม รายการระหว่างกัน ข้อมูลทางการเงนิรวม 
   วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
               

รายไดจ้ากการขายและบริการ               
   -  ในประเทศ 1,229 1,061 390 563 429 373 115 120 2,163 2,117 (406) (527) 1,757 1,590 
   -  ต่างประเทศ 1,962 1,892 - - - - - - 1,962 1,892 - - 1,962 1,892 
รวม 3,191 2,953 390 563 429 373 115 120 4,125 4,009 (406) (527) 3,719 3,482 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 440 537 57 65 176 137 9 9 682 748 87 62 769 810 
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร             (338) (371) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (116) (113) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (50) (57) 
กาํไรสาํหรับงวด             265 269 

 
 ธุรกิจผลติและจาํหน่าย ธุรกิจจาํหน่าย ธุรกิจผลติและ     
 นํา้ตาลทรายและกากนํา้ตาล วสัดุการเกษตร จาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้ ธุรกิจอื่น  ๆ รวม รายการระหว่างกัน ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
               

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 562 593 104 125 49 10 - - 715 728 (11) (13) 704 715 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,772 2,624 112 120 1,716 1,525 13 12 4,613 4,281 (16) (16) 4,597 4,265 
สินทรัพยอ์ื่น - สุทธิ 1,584 1,795 395 483 457 1,030 4,439 4,886 6,875 8,194 (5,175) (6,412) 1,700 1,782 
สินทรัพยร์วม  4,918 5,012 611 728 2,222 2,565 4,452 4,898 12,203 13,203 (5,202) (6,441) 7,001 6,762 

 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 48,884,006 69,405,952 - - 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 16,510,883 8,553,512 - - 
คา้งชาํระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 3,648,242 4,232,270 - - 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 9,648,044 8,594,383 8,250,423 8,250,423 

 78,691,175 90,786,117 8,250,423 8,250,423 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,250,423) (8,250,423) (8,250,423) (8,250,423) 

 70,440,752 82,535,694 - - 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 30,728,343 6,669,397 20,031,577 10,171,741 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 70,956,597 491,248 9,468,693 2,268,894 
คา้งชาํระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน - 168,333 4,006,080 6,064,760 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน - 200,680 890,240 6,685,360 

 101,684,940 7,529,658 34,396,590 25,190,755 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่าย  4,095,985 2,838,224 1,501,365 1,269,116 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 79,792,961 102,633,885 10,899,746 9,624,017 
รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน 66,144,265 32,407,107 - - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,198,246 - - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 30,727,487 29,323,530 
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 98,309,530 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 34,752,604 - 4,620 49,096 

 195,984,061 137,879,216 43,133,218 138,575,289 
     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 368,109,753 227,944,568 77,529,808 163,766,044 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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7 ลูกหนีช้าวไร่ - สุทธิ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีชาวไร่ 1,023,405,536 989,210,595 84,374,401 86,501,469 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (77,884,413) (80,711,332) (73,474,401) (75,601,469) 

 945,521,123 908,499,263 10,900,000 10,900,000 
 

ลูกหน้ีชาวไร่ สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดูการผลิตปี 2560/2561 3,255,780 - - - 
ฤดูการผลิตปี 2559/2560 666,884,997 236,451,857 - - 
ฤดูการผลิตปี 2558/2559 237,648,858 618,460,168 - - 
ฤดูการผลิตปี 2557/2558 25,542,820 40,880,969 - - 
ฤดูการผลิตปี 2556/2557 3,454,609 4,486,709 - - 
ฤดูการผลิตปี 2555/2556 1,247,451 1,339,364 - - 
ฤดูการผลิตปี 2554/2555 996,620 1,090,059 - - 
ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555 84,374,401 86,501,469 84,374,401 86,501,469 

 1,023,405,536 989,210,595 84,374,401 86,501,469 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (77,884,413) (80,711,332) (73,474,401) (75,601,469) 

 945,521,123 908,499,263 10,900,000 10,900,000 
 

ลูกหน้ีชาวไร่ส่วนท่ีเป็นของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงิน สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดูการผลิตปี 2559/2560 694,216 18,217 - - 
ฤดูการผลิตปี 2558/2559 3,004,317 5,293,657 - - 

 3,698,533 5,311,874 - - 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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8 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

วตัถุดิบ 75,004,532 37,196,022 - - 
สินคา้สาํเร็จรูป 536,436,626 574,317,732 - - 
สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย 36,733,725 63,484,999 - - 
สินคา้ระหวา่งผลิต 15,901,575 4,670,201 - - 

วสัดุโรงงาน 40,858,448 37,293,624 - - 

 704,934,906 716,962,578 - - 
หกั  ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัและเส่ือมคุณภาพ (989,132) (1,755,681) - - 

 703,945,774 715,206,897 - - 

 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตดัจาํหน่ายสินคา้สาํเร็จรูป (กากนํ้าตาล) ท่ีเกิดความ
เสียหายจากกระบวนการผลิต เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 43.22 ลา้นบาท โดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้าํเนินการเรียกร้อง
เงินชดเชยค่าเสียหายจากบริษทัประกนัภยัแห่งหน่ึงและไดรั้บหนงัสือยนืยนัจากบริษทัประกนัภยัสาํหรับเงินชดเชยค่าเสียหายท่ีจะ
ไดรั้บเป็นจาํนวนเงินรวม 34.75 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้เป็นรายไดอ่ื้นในรอบระยะเวลาบญัชีงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 แลว้ 
 

9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งกาล มีดงัต่อไปน้ี 
 

  

ข้อมูลทางการเงนิ
เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559  บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด  1,280,477,600 

ลงทุนเพิ่มข้ึน  164,999,000 

ราคาตามบญัชีปลายงวด  1,445,476,600 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น วธีิราคาทุน 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ช่ือบริษทั 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 160 10 99.99 99.99 160 - 
บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จาํกดั 5 5 99.99 99.99 5 - 
บริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จาํกดั 15 15 99.99 99.99 15 15 
บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 10 10 99.99 99.99 10 10 

รวม เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      1,445 1,280 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 
 
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จํากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติั
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากผลการประชุมคณะกรรมการของบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี  
21 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากหุ้นสามญัจาํนวน 100,000 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1,600,000 หุ้น โดยมี
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนรายการดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 
บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั จาํนวน 99,994 หุ้น จากบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 
9,999,400 บาท ซ่ึงได้ชาํระเต็มจาํนวนแลว้ และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั ได้จดทะเบียนรายการดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2559 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จํากัด (ต่อ) 
 
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 
บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั จาํนวน 1,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 150,000,000 บาท ซ่ึงไดช้าํระ
เตม็จาํนวนแลว้ และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนรายการดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน  
พ.ศ. 2559 

 
เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 
บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั จาํนวน 1 หุ้น จากบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน  
100 บาท ซ่ึงไดช้าํระเตม็จาํนวนแลว้ และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนรายการดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จํากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั บุรีรัมย์
ซุปเปอร์เพาเวอร์ จาํกัด จาํนวน 49,995 หุ้น จาก บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกัด  โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 
4,999,500 บาท ซ่ึงไดช้าํระเต็มจาํนวนแลว้ และบริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนรายการดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2559 
 

10 ลูกหนีอ่ื้น - สํานักงานกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย 
 
ลูกหน้ีสํานกังานกองทุนออ้ยและนํ้ าตาลทรายเป็นเงินชดเชยท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บชดเชยจากกองทุนออ้ยและนํ้ าตาลทราย 
เน่ืองจากในฤดูกาลผลิตปี 2557/2558 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายจะตํ่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น ซ่ึงตาม
พระราชบญัญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 56 กาํหนดให้ในกรณีท่ีราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยและผลตอบแทนการผลิต 
และจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายขั้นสุดทา้ยตํ่ากว่าราคาออ้ยขั้นตน้และผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายขั้นตน้ให้กองทุน
จ่ายเงินชดเชยใหแ้ก่โรงงานเท่ากบัส่วนต่างดงักล่าว แต่ชาวไร่ออ้ยไม่ตอ้งส่งคืนค่าออ้ยท่ีไดรั้บเกิน  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหน้ีดงักล่าวจากการคาํนวณปรับปรุงขอ้มูลราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยและผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลทราย
ขั้นสุดท้ายสําหรับฤดูการผลิตปี 2557/2558 ท่ีพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการอ้อยและนํ้ าตาลทรายเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 
พ.ศ. 2559 ซ่ึงจดัเป็นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 
เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินชดเชยจากราคาออ้ยขั้นสุดทา้ย และผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาล
ทรายขั้นสุดทา้ยสําหรับฤดูการผลิตปี 2557/2558 ดงักล่าวแลว้ทั้งหมดจากสํานักงานกองทุนออ้ยและนํ้ าตาลทราย เป็นจาํนวนเงิน 
155.85 ลา้นบาท 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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11 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด ท่ีดนิอาคาร สินทรัพย์ ท่ีดนิอาคาร สินทรัพย์ 
   วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 4,264,589,304 17,214,881 11,564,851 - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 487,425,534 14,904,699 2,509,647 11,318,484 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (4,073,115) - - - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (151,193,035) (1,967,875) (1,285,187) (57,521) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 4,596,748,688 30,151,705 12,789,311 11,260,963 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็นราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 2,019.80 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 
2,095.80 ลา้นบาท) ไดน้าํไปวางเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุฯ ขอ้ 13) 
 

12 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 140,154,188 300,961,185 4,746,198 1,564,307 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,822,377 1,079,608 123,290,304 136,437,972 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการอ่ืน 38,755,085 43,879,927 19,969,859 6,081,802 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,266,070 8,046,427 2,625,000 - 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ - กิจการอ่ืน 18,993,613 96,098,523 - - 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ     
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,000 29,090,375 180,000 180,000 
รายไดร้อรับรู้จากสาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย 47,286 2,396,286 - - 
เจา้หน้ีค่าออ้ย 153,591,070 - - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 1,604,539 28,440,109 627 - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,346,253 2,270,608 102,293 939,751 

 361,640,481 512,263,048 150,914,281 145,203,832 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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13 เงนิกู้ยืม 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
ส่วนของหมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชี 1,881,360 8,344 137,274 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ 1,471,698,585 1,481,960,256 1,010,000,000 1,365,000,000 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     
      - เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 367,271,221 304,304,422 - - 
      - หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 9,334,473 10,566,953 222,514 - 

เงินกูย้มืหมุนเวยีนรวม 1,850,185,639 1,796,839,975 1,010,359,788 1,365,000,000 
     

ส่วนของไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 1,611,818,358 1,390,186,734 - - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 15,080,325 14,069,629 804,567 - 
หุน้กู ้ 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000 

เงินกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 2,476,898,683 2,254,256,363 850,804,567 850,000,000 
     

รวมเงนิกู้ยืม 4,327,084,322 4,051,096,338 1,861,164,355 2,215,000,000 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เงินกูย้มืทั้งหมดเป็นสกลุเงินบาท 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีการคํ้าประกนัโดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีมีราคาตาม
บญัชีสุทธิจาํนวน 2,019.80 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 2,095.80 ลา้นบาท) (หมายเหตุฯ ขอ้ 11) 
 

การเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู ้(ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ) สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิ ข้อมูลทางการเงนิ 
 รวม เฉพาะบริษทั 
 บาท บาท 
   

ยอดยกมา 2,544,491,156 850,000,000 
กูย้มืเพิ่ม 498,000,000 - 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (213,401,577) - 

ยอดคงเหลือ 2,829,089,579 850,000,000 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัมีวงเงินตามสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศรวมทั้งส้ินจาํนวน  
2,275.20 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 2,145.00 ลา้นบาท) โดยกลุ่มบริษทัมีวงเงินตามสัญญาเงินกูย้มืดงักล่าวท่ียงัไม่ไดเ้บิก
ใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 302.31 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 229.13 ลา้นบาท)  



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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14 เงนิปันผล 
 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน  พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับ 
ผลการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท จาํนวน 676,750,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 148,885,000 บาท โดยบริษทั
ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน  พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับ 
ผลการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จาํนวน 676,750,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 135,350,000 บาท โดยบริษทั
ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 

15 สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหัก 
ส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองตามกฎหมายไม่สามารถจดัสรรไดจ้นกวา่สาํรองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน สาํรองน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
 

16 รายได้จากการขาย 
 
ณ วนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานแห่งชาติไดป้ระกาศเปล่ียนวธีิการคาํนวณปริมาณพลงังานไฟฟ้า
และการชาํระเงินค่าซ้ือขายไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล จากแบบวิธี “Adder” เป็นวิธี “Feed-in Tariff” (FiT) โดยให้มีผลยอ้นหลงั
นบัตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติมีมติเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย ไดท้าํขอ้ตกลงเพื่อแกไ้ขสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แลว้เสร็จ เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2559 
และรับรู้รายไดส่้วนเพิ่มเป็นจาํนวนเงิน 32.53 ลา้นบาทในรอบระยะเวลาบญัชีงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
 

17 รายได้อ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบ้ียรับ 10,190,679 4,602,651 41,870,508 37,712,104 
รายไดรั้บจา้งบริการอ่ืน 193,401 164,128 29,717,100 28,518,900 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ - 2,149,533 - - 
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 105,125 5,343,013 105,125 5,343,013 
รายไดเ้งินชดเชยจากการผดิสญัญาขายนํ้าตาล 471,418 1,064,415 - - 
รายไดเ้งินชดเชยค่าสินไหมทดแทน 35,029,985 - - - 

อ่ืน ๆ 727,165 2,645,013 67,010 86,154 

 46,717,773 15,968,753 71,759,743 71,660,171 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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17 รายได้อ่ืน (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบ้ียรับ 32,387,259 11,890,636 137,982,207 117,820,364 
รายไดรั้บจา้งบริการอ่ืน 583,652 341,754 86,798,680 83,104,480 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ - 2,616,822 - 467,289 
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 197,125 5,343,013 197,125 5,343,013 
เงินปันผลรับ 153,510 153,510 - - 
รายไดเ้งินชดเชยจากการผดิสญัญาขายนํ้าตาล 788,418 13,230,777 - - 
รายไดเ้งินชดเชยค่าสินไหมทดแทน 35,029,985 - - - 

อ่ืน ๆ 4,802,435 6,937,252 99,653 270,101 

 73,942,384 40,513,764 225,077,665 207,005,247 

 
18 ภาษีเงนิได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายโดยวธีิการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บักาํไรรวมทั้งปี
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอตัราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20) 
 

19 กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษทัใหญ่ด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย 
ถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด  
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จาํกดั ซ่ึงถือหุน้ในอตัราร้อยละ 50 
 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รายการค้ากับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 
ข)  

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายการค้ากับบริษัทย่อย     
   ดอกเบ้ียรับ - - 41,687,115 37,577,301 
   รายไดอ่ื้น - - 29,717,100 28,518,900 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 532,794 285,432 
     

รายการค้ากับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน  ๆ     
   รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 560,556,144 328,422,019 - - 
   รายไดอ่ื้น 60,000 60,000 - - 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,770,574 7,605,177 - - 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายการค้ากับบริษัทย่อย     
   ดอกเบ้ียรับ - - 137,591,090 117,551,903 
   รายไดอ่ื้น - - 86,798,680 83,104,480 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 1,451,506 856,709 
     

รายการค้ากับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน  ๆ     
   รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 1,961,865,582 1,855,687,460 - - 
   รายไดอ่ื้น 180,000 180,000 - - 
   ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 2,789,050 7,184,436 - - 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย 9,672,138 42,551,826 - - 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 120,370 - - - 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 34,396,590 25,190,755 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 101,684,940 7,529,658 - - 

 101,684,940 7,529,658 34,396,590 25,190,755 
     

ลูกหน้ีชาวไร่ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 3,698,533 5,311,874 - - 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 30,727,487 127,633,060 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 11,198,246 - - - 

 11,198,246 - 30,727,487 127,633,060 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 123,290,304 136,437,972 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 1,822,377 1,079,608 - - 

 1,822,377 1,079,608 123,290,304 136,437,972 
     

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

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 6,672,323 39,407,410 2,822,593 1,035,051 

 6,672,323 39,407,410 2,907,293 1,119,751 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
ค) เงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
    ภายในหน่ึงปี - - 19,000,000 74,000,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิ - - 2,840,720,121 3,317,568,630 

 - - 2,859,720,121 3,391,568,630 

 
ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,501,416 8,788,916 4,066,416 4,066,416 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 210,177 220,495 98,679 104,472 

 8,711,593 9,009,411 4,165,095 4,170,888 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 27,752,220 32,233,164 13,384,720 15,575,664 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 630,530 661,484 296,037 313,416 

 28,382,750 32,894,648 13,680,757 15,889,080 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารรวมเงินเดือน ค่าเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอ่ืน 
 

จ) สัญญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัมีการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ผา่นบริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดั 
ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีมูลค่าตามสัญญาเป็นจํานวน 0.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 2.50 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
 
(ก) ภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
รายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัภาระผกูพนัท่ีเป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่รับรู้ในงบการเงินมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 109,657,934 235,415,834 - - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,358,366 12,076,452 4,358,366 12,076,452 

 114,016,300 247,492,286 4,358,366 12,076,452 

 
(ข) ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาขายสินค้าท่ียงัไม่ส่งมอบ 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาขายท่ียงัไม่ไดส่้งมอบจาํนวน 290.67 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 42.38 ลา้นบาท) 
 

(ค) ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
 
จากหมายเหตุฯ ขอ้ 16 ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า
กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อเปล่ียนวิธีการคาํนวณปริมาณพลงังานไฟฟ้าและการชาํระเงินค่าซ้ือขายไฟฟ้าเป็นวิธี 
“Feed-in Tariff” (FiT) สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าเดิมมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีกคร้ังละ 5 ปี การแก้ไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าวมีผลทาํให้อายุสัญญาคงเหลือ 12 ปี  
5 เดือน โดยการคาํนวณดว้ยวธีิ FiT ซ่ึงมีผลยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
เป็นระยะเวลา 20 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าบริษทัยอ่ยและกฟภ.  
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการซ้ือขายไฟฟ้าตามระบุในสญัญา 
 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
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21 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ (ต่อ) 
 

(ง) หนังสือคํา้ประกันจากธนาคาร 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีกลุ่มบริษทัได้ให้สถาบนัการเงินในประเทศ 
ออกหนังสือสัญญาคํ้ าประกนัแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อคํ้ าประกนัการใช้ไฟฟ้าเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 5.00 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 5.00 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีกลุ่มบริษทัไดใ้ห้สถาบนัการเงินในประเทศ
แห่งหน่ึงออกหนังสือสัญญาคํ้ าประกนัแก่สถาบนัทางการเงินในประเทศอีกแห่งหน่ึง เพื่อคํ้ าประกนัภาระหน้ีประเภท
สินเช่ือ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 50.00 ลา้นบาท) 
 

22 เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงนิ  
 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 ของบริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จาํกดั และ บริษทั 
บุรีรัมยอ์ะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัย่อยทั้งสองแห่งดงักล่าว แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิเพื่อเปล่ียนช่ือบริษทั โดย บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั โรงงานนํ้ าตาล
ชาํนิ จาํกดั และบริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอ็นเนอร์ยี ่จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั นํ้ าตาลทุนบุรีรัมย ์จาํกดั ซ่ึงบริษทัยอ่ย 
ทั้งสองแห่งดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
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