
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบ 
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผู ้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัด 
กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
ประสิทธ์ิ  เยือ่งศรีกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 
กรุงเทพมหานคร 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  



บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 205,334,814 85,346,019 12,837,934 4,491,384
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6, 18 223,035,143 214,995,565 42,671,158 33,746,237
ลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ 7, 18 779,653,403 990,066,535 10,300,000 10,300,000
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 2,034,650,563 581,629,513 - -
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 - - 20,000,000 95,000,000

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10, 18 173,014,154 175,765,724 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 15,277,621 48,245,082 7,390,912 7,958,509

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,430,965,698 2,096,048,438 93,200,004 151,496,130

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 2,006,837 1,995,734 599,062 587,959
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 1,445,476,600 1,445,476,600
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 18 - - 2,411,216,507 2,652,863,752
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ 10, 18 273,699,779 203,031,477 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 4,709,979,780 4,684,626,966 15,598,810 15,634,001
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 11 27,391,054 27,750,587 10,668,233 10,491,058
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 190,251,518 195,806,890 10,830,151 10,667,628
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 14,300,827 17,596,448 22,000 156,900

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,217,629,795 5,130,808,102 3,894,411,363 4,135,877,898

รวมสินทรัพย์ 8,648,595,493 7,226,856,540 3,987,611,367 4,287,374,028
 

กรรมการ   ________________________________

วนัท่ี         ________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงนิรวม

2



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12, 18 1,030,088,926 602,354,572 25,403,749 11,752,547

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 2,050,652,942 1,710,253,155 695,320,942 1,003,953,155

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 491,101,692 508,671,328 - -

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 10,539,340 10,105,057 251,131 251,802

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

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 - 422,159,900 - -

ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9,554,323 9,343,087 3,482,466 3,423,149

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 67,928,421 4,239,336 354,339 354,339

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 10,295,114 15,750,240 1,158,547 8,340,440

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,520,160,758 4,132,876,675 1,575,971,174 1,878,075,432

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ - สุทธิ 13 1,592,528,397 961,041,026 - -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 13 14,912,361 15,630,342 714,647 777,980

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 6,837,260 443,997 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 23,794,900 23,237,045 8,016,857 7,930,227

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 856,000 - -

1,638,072,918 1,001,208,410 8,731,504 8,708,207

6,158,233,676 5,134,085,085 1,584,702,678 1,886,783,639

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้น

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

ข้อมูลทางการเงนิรวม

3



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

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

  - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 14 39,680,867 39,680,867 39,680,867 39,680,867

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 818,052,321 420,828,757 731,787,876 729,478,458

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 24,133 15,251 24,133 15,251

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 2,489,173,134 2,091,940,688 2,402,908,689 2,400,590,389

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,188,683 830,767 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,490,361,817 2,092,771,455 2,402,908,689 2,400,590,389

8,648,595,493 7,226,856,540 3,987,611,367 4,287,374,028

 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,159,347,556 1,480,712,028 - -
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (1,483,751,806) (1,145,546,732) - -

กําไรขั้นต้น 675,595,750 335,165,296 - -
รายไดอ่ื้น 15 29,168,204 15,517,636 54,470,689 78,254,871
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 12,498,216 3,594,786 - (857)

ค่าใชจ่้ายในการขาย (100,569,550) (81,015,072) - -
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (92,400,991) (87,550,077) (35,276,792) (34,048,291)
ตน้ทุนทางการเงิน (50,608,836) (34,708,390) (16,587,410) (20,789,229)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 473,682,793 151,004,179 2,606,487 23,416,494
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (76,101,313) (27,120,833) (297,069) (4,568,724)

กําไรสําหรับงวด 397,581,480 123,883,346 2,309,418 18,847,770

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน :  
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 11,102 33,435 11,102 33,435
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
   ในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย (2,220) (6,687) (2,220) (6,687)

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 8,882 26,748 8,882 26,748

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 397,590,362 123,910,094 2,318,300 18,874,518

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 397,223,564 123,732,943 2,309,418 18,847,770
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 357,916 150,403 - -

397,581,480 123,883,346 2,309,418 18,847,770

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 397,232,446 123,759,691 2,318,300 18,874,518
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 357,916 150,403 - -

397,590,362 123,910,094 2,318,300 18,874,518

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 17 0.587 0.183 0.003 0.028

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

องค์ประกอบอื่น
จัดสรรแล้ว - ของส่วนของเจ้าของ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม การปรับมูลค่ายุติธรรม รวมส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม
ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 676,750,000 954,665,813 39,680,867 420,828,757 15,251 2,091,940,688 830,767 2,092,771,455

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 397,223,564 8,882 397,232,446 357,916 397,590,362

ยอดคงเหลือปลายงวด 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 676,750,000 954,665,813 39,680,867 818,052,321 24,133 2,489,173,134 1,188,683 2,490,361,817

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

สาํรองตามกฎหมาย 14 - - 8,619,798 (8,619,798) - - - -
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 123,732,943 26,748 123,759,691 150,403 123,910,094

ยอดคงเหลือปลายงวด 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 676,750,000 954,665,813 34,288,945 584,017,595 (382,164) 2,249,340,189 742,204 2,250,082,393

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

กําไรสะสม
ข้อมูลทางการเงนิรวม 

6



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ส่วนประกอบอื่น

จัดสรรแล้ว - ของส่วนของเจ้าของ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารองตาม การปรับมูลค่ายุติธรรม รวม

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 676,750,000 954,665,813 39,680,867 729,478,458 15,251 2,400,590,389

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 2,309,418 8,882 2,318,300

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 676,750,000 954,665,813 39,680,867 731,787,876 24,133 2,402,908,689

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

สาํรองตามกฎหมาย 14 - - 8,619,798 (8,619,798) - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 18,847,770 26,748 18,874,518

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 676,750,000 954,665,813 34,288,945 859,480,844 (382,164) 2,524,803,438

 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 473,682,793 151,004,179 2,606,487 23,416,494

รายการปรับปรุงกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11 60,425,676 46,344,732 534,583 564,200

- ดอกเบ้ียรับ 15 (25,826,490) (13,358,398) (37,673,137) (49,665,473)

- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (การกลบัรายการ) 6, 7 1,760,763 (949,597) (1,148,771) -

- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (การกลบัรายการ) 8 (97,675) 45,503,343 - -

- ขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 283,496 1,840,097 590 -

- ตน้ทุนทางการเงิน 50,608,836 34,708,390 16,587,410 20,789,229

- ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 948,830 1,839,026 325,686 796,696

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 561,786,229 266,931,772 (18,767,152) (4,098,854)

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน

   - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (7,653,483) (332,452,528) (8,306,231) 11,983,268

- ลูกหน้ีชาวไร่ 208,266,274 295,487,883 1,148,771 842,261

   - สินคา้คงเหลือ (1,452,923,375) (977,405,138) - -

   - สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 32,967,461 (8,360,147) 567,597 925,685

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,295,621 35,417 134,900 -
   - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 419,406,360 411,533,789 3,819,010 (7,341,412)

- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (5,455,126) (5,663,917) (7,181,893) (3,855,664)
- ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (179,739) (1,031,660) (179,739) (540,000)

   - หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (856,000) - - -

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (241,345,778) (350,924,529) (28,764,737) (2,084,716)

- จ่ายภาษีเงินได้ (465,814) (1,501,371) (461,812) (1,128,051)

- จ่ายดอกเบ้ีย (42,280,842) (24,162,912) (6,755,218) (11,377,586)

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (284,092,434) (376,588,812) (35,981,767) (14,590,353)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 25,826,490 13,358,398 37,054,447 35,498,440

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - 425,018,954 95,000,000

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ 10 3,815,824 1,403,235 - -

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - (108,371,709) (75,387,759)

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ 10 (71,732,556) (26,904,775) - -

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,916,355 - 467 -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (84,343,877) (285,899,829) (677,625) (9,130,663)

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนของท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ (923,328) (15,142,094) - -

กระแสเงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (125,441,092) (313,185,065) 353,024,534 45,980,018

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 13 340,399,787 617,012,512 (308,632,213) (33,261,994)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ 13 289,000,000 98,000,000 - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ 13 (97,242,165) (30,359,396) - -

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (2,635,301) (3,066,771) (64,004) (18,033)

529,522,321 681,586,345 (308,696,217) (33,280,027)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 119,988,795 (8,187,532) 8,346,550 (1,890,362)

คงเหลือตน้งวด 85,346,019 213,924,458 4,491,384 11,598,663

คงเหลือปลายงวด 205,334,814 205,736,926 12,837,934 9,708,301

รายการท่ีไม่กระทบเงินสด

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือ

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,350,040 1,880,168 - 1,154,169

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชน จาํกดั ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ซ่ึงจดัตั้งข้ึนและดาํเนินกิจการในประเทศไทย และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้ดงัน้ี 
 
สาํนกังานใหญ่ : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 237 หมู่ 2 ตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 
 
สาํนกังานสาขา : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มกิจการ 
 
การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 
1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 
2) ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุการเกษตร 
3) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า 
4) ธุรกิจอ่ืนๆ 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 สถานะการเงนิ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและกิจการมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 1,089.19 ลา้นบาท และ  
1,482.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการอยู่ในระหว่างการยื่นขอจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า 
กลุ่มนํ้ าตาลบุรีรัมย ์(“กองทุนรวมฯ”) ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีจาํหน่ายสิทธิ
ในรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (“รายไดสุ้ทธิฯ”) ของบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั และ บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ทั้งน้ีกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับเงินสดจากการจาํหน่ายรายได้สุทธิฯจากกองทุนรวมฯเพื่อนาํมาชาํระหน้ีสิน
หมุนเวียนดงักล่าว กลุ่มกิจการจึงสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในอีก 12 เดือนขา้งหนา้นบัจากวนัท่ีในรายงานน้ี และสามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัทางการเงินท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและอนาคตได ้ดงันั้นงบการเงินน้ีจึงไดจ้ดัทาํข้ึนตามขอ้สมมติฐานทางการบญัชี
ท่ีวา่กลุ่มกิจการจะดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
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3 นโยบายการบัญชี 
 
3.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด)  
ไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง 
การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบ
ขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใช้
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํ
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชีโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความท่ีเก่ียวข้อง 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  

 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงาน
ท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  
 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ  
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่ม
กิจการ มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง
บญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือ
ออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ
รุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ
สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  เร่ือง การรวมธุรกิจ 
 (ปรับปรุง 2559)  
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่ม
กิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
 (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่  
 (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน  
 (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง
อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า  
 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
 ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) 
 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงิน 

 ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่ม
กิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) 
 
 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  เร่ือง ผลประโยชน์ของ
พนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน  
 ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 
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4 การประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบญัชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานท่ีรายงานอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มกิจการซ่ึงถูกสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน  
คือประธานกรรมการบริหารซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเพื่อการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงาน 
 
ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดพ้ิจารณาแลว้วา่ส่วนงานท่ีรายงานมีดงัน้ี 
 

- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล 
- ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุการเกษตร 
- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า 
- ธุรกิจอ่ืนๆ 

 
ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานใชก้าํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงานในการพิจารณาผลการดาํเนินงาน 
 
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 
 
ข้อมูลเก่ียวกับภูมิศาสตร์ 
 
รายการขายกบัลูกคา้ภายนอกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 54.15 ของกลุ่มกิจการเป็นการขายต่างประเทศ โดยรายการขายต่างประเทศ
ส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบเอเชีย นอกจากน้ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มกิจการอยูใ่นประเทศไทย 
 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
กลุ่มกิจการไม่มีรายไดจ้ากการขายกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั จึงมิไดมี้การ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มกิจการ แสดงดงันี้ 
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 ธุรกิจผลติและจาํหน่าย ธุรกิจจาํหน่าย ธุรกิจผลติและ     
 นํา้ตาลทรายและกากนํา้ตาล วสัดุการเกษตร จาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้ ธุรกิจอื่น  ๆ รวม รายการระหว่างกัน ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

รายไดจ้ากการขายและบริการ               
   -  ในประเทศ 656 423 307 130 332 199 122 83 1,417 835 (427)         (248) 990 587 
   -  ต่างประเทศ 1,169 894 - - - - - - 1,169 894 - - 1,169 894 
รวม 1,825 1,317 307 130 332 199 122 83 2,586 1,729 (427) (248) 2,159 1,481 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 389 193 43 27 196 88 19 10 647 318 28 17 675 335 
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร             (151) (149) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (51) (35) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (76) (27) 
กาํไรสาํหรับงวด             397 124 
               

 ธุรกิจผลติและจาํหน่าย ธุรกิจจาํหน่าย ธุรกิจผลติและ     
 นํา้ตาลทรายและกากนํา้ตาล วสัดุการเกษตร จาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้ ธุรกิจอื่น  ๆ รวม รายการระหว่างกัน ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
               

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,946 508 83 73 11 5 - - 2,040 586 (5) (4) 2,035 582 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,848 2,828 112 111 1,750 1,746 16 16 4,726 4,701 (16) (16) 4,710 4,685 
สินทรัพยอ์ื่น - สุทธิ 1,638 1,843 484 588 548 424 3,984 4,278 6,654 7,133 (4,751) (5,173) 1,903 1,960 
สินทรัพยร์วม  6,432 5,179 679 772 2,309 2,175 4,000 4,294 13,420 12,420 (4,772) (5,193) 8,648 7,227 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 122,917,440 46,475,415 - - 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 982,282 1,394,207 - - 
คา้งชาํระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 14,392,738 13,757,766 - - 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 9,511,775 10,222,565 8,250,423 8,250,423 

 147,804,235 71,849,953 8,250,423 8,250,423 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (22,760,881) (23,146,976) (8,250,423) (8,250,423) 

 125,043,354 48,702,977 - - 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,883,455 12,111,434 13,113,492 5,249,872 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 731,151 589,807 35,524 - 
คา้งชาํระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน - 32,808 - - 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน - - - - 

 6,614,606 12,734,049 13,149,016 5,249,872 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน 51,475,091 36,126,351 - - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3,456,974 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 37,325,913 112,184,055 3,092,920 1,447,338 
เงินทดรองจ่าย  176,179 1,791,159 4,607 179,698 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 26,404,019 25,785,329 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 2,400,000 - - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 20,596 1,084,000 

 91,377,183 153,558,539 29,522,142 28,496,365 
     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 223,035,143 214,995,565 42,671,158 33,746,237 
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7 ลูกหนีช้าวไร่ - สุทธิ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีชาวไร่ 861,657,139 1,069,923,413 83,086,602 84,235,373 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (82,003,736) (79,856,878) (72,786,602) (73,935,373) 

 779,653,403 990,066,535 10,300,000 10,300,000 
 

ลูกหน้ีชาวไร่ สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดูการผลิตปี 2560/2561 692,004,407 330,475,436 - - 

ฤดูการผลิตปี 2559/2560 35,253,255 585,507,302 - - 

ฤดูการผลิตปี 2558/2559 23,103,431 39,866,684 - - 

ฤดูการผลิตปี 2557/2558 22,682,366 24,292,941 - - 

ฤดูการผลิตปี 2556/2557 3,363,877 3,330,282 - - 

ฤดูการผลิตปี 2555/2556 1,174,312 1,221,331 - - 

ฤดูการผลิตปี 2554/2555 988,889 994,064 - - 

ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555 83,086,602 84,235,373 83,086,602 84,235,373 

 861,657,139 1,069,923,413 83,086,602 84,235,373 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (82,003,736) (79,856,878) (72,786,602) (73,935,373) 

 779,653,403 990,066,535 10,300,000 10,300,000 
 

ลูกหน้ีชาวไร่ส่วนท่ีเป็นของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดูการผลิตปี 2560/2561 359,948 109,815 - - 

ฤดูการผลิตปี 2559/2560 1,887,259 1,966,692 - - 

 2,247,207 2,076,507 - - 
 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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8 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

วตัถุดิบ 43,973,147 22,560,685 - - 
สินคา้สาํเร็จรูป 1,903,484,142 471,554,404 - - 
สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย 45,674,544 38,475,748 - - 
สินคา้ระหวา่งผลิต 8,319,020 8,832,622 - - 
วสัดุโรงงาน 39,207,238 46,311,257 - - 
 2,040,658,091 587,734,716 - - 

หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้เก่าและเส่ือมคุณภาพ     

- วตัถุดิบ (810,670) (823,450) - - 

- สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย (1,445,260) (1,445,260) - - 

- สินคา้ระหวา่งผลิต (3,395,674) (3,480,569) - - 

- วสัดุโรงงาน (355,924) (355,924) - - 

 (6,007,528) (6,105,203) - - 

 2,034,650,563 581,629,513 - - 

 
9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งกาล มีดงัต่อไปน้ี 
 

  

ข้อมูลทางการเงนิ
เฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด  1,445,476,600 
ลงทุนเพิ่มข้ึน  - 

จาํหน่ายเงินลงทุน  - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด  1,445,476,600 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้ งในประเทศไทยทั้ งหมดท่ีแสดงในขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น วธีิราคาทุน 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ช่ือบริษทั ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 
       

บริษทั โรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั 1,050 1,050 99.90 99.90 1,049 1,049 
บริษทั บุรีรัมยวิ์จยัและพฒันาออ้ย 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 160 160 99.99 99.99 160 160 
บริษทั โรงงานนํ้าตาลชาํนิ จาํกดั       
   (เดิมช่ือ “บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จาํกดั”) 5 5 99.99 99.99 5 5 
บริษทั ปุ๋ยตรากญุแจ จาํกดั 15 15 99.99 99.99 15 15 
บริษทั นํ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จาํกดั       
   (เดิมช่ือ “บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั”) 10 10 99.99 99.99 10 10 

รวม เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      1,445 1,445 
 

10 เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนีช้าวไร่ - สุทธิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาว     
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 173,014,154 175,765,724 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิ 273,699,779 203,031,477 - - 

 446,713,933 378,797,201 - - 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดยกมา 378,797,201 206,598,380 - - 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่ม 71,732,556 268,348,233 - - 
รับคืนเงินกูย้มื (3,815,824) (96,149,412) - - 

ยอดคงเหลือ 446,713,933 378,797,201 - - 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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11 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดนิ อาคาร สินทรัพย์ ท่ีดนิ อาคาร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
   31 มีนาคม พ.ศ. 2560     
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 4,684,626,966 27,750,587 15,634,001 10,491,058 
ซ้ือสินทรัพย ์ 87,262,877 355,931 400,413 277,211 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (2,199,851) - (1,057) - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (59,710,212) (715,464) (434,547) (100,036) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 4,709,979,780 27,391,054 15,598,810 10,668,233 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็นราคาตามบัญชีสุทธิจาํนวน 1,947.76 ล้านบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 : 1,967.38 ลา้นบาท) ไดน้าํไปวางเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุฯ ขอ้ 13)  
 

12 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 486,698,049 190,360,481 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 239,128,292 479,703 496,508 2,269,767 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการอ่ืน 23,393,057 12,443,873 4,535,969 796,082 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,809,674 5,434,332 764,551 - 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ - กิจการอ่ืน 54,000,705 186,672,219 - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการอ่ืน 16,380,910 8,052,916 15,208,562 5,376,370 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 172,854,647 190,880,183 4,197,009 3,122,386 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 823,592 8,030,865 201,150 187,942 

 1,030,088,926 602,354,572 25,403,749 11,752,547 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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13 เงนิกู้ยืม 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของหมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,050,652,942 1,710,253,155 695,320,942 1,003,953,155 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     
      - เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 488,765,610 506,335,246 - - 
      - เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืนๆ 2,336,082 2,336,082 - - 
      - หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 10,539,340 10,105,057 251,131 251,802 
หุน้กู ้ 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 422,159,900 - - 

เงินกูย้มืหมุนเวยีนรวม 3,402,293,974 3,501,189,440 1,545,572,073 1,854,204,957 
     

ส่วนของไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 1,582,675,838 951,188,467 - - 
เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืนๆ - สุทธิ 9,852,559 9,852,559 - - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 14,912,361 15,630,342 714,647 777,980 

เงินกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 1,607,440,758 976,671,368 714,647 777,980 
     

รวมเงนิกู้ยืม 5,009,734,732 4,477,860,808 1,546,286,720 1,854,982,937 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เงินกูย้มืทั้งหมดเป็นสกลุเงินบาท 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีมีราคาตามบญัชีสุทธิ
จาํนวน 1,947.76 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 1,967.38 ลา้นบาท) (หมายเหตุฯ ขอ้ 11) 
 

 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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13 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกู ้(ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ) สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิ ข้อมูลทางการเงนิ 
 รวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ยอดยกมา 2,741,872,254 850,000,000 
กูย้มืเพิ่ม 289,000,000 - 

จ่ายคืนเงินกูย้มื (97,242,165) - 

ยอดคงเหลือ 2,933,630,089 850,000,000 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีวงเงินตามสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศรวมทั้งส้ินจาํนวน  
2,575.20 ลา้นบาท โดยกลุ่มกิจการมีวงเงินตามสญัญาเงินกูย้มืดงักล่าวท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 502.20 ลา้นบาท 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยไดมี้การจดัประเภทเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ท่ีผดิเง่ือนไขในสญัญาเงินกูเ้ร่ืองการ
รักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี เป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียน เน่ืองจากบริษทัย่อยได้รับ
หนงัสือยนิยอมผอ่นผนัการปฏิบติัตามเง่ือนไขซ่ึงกาํหนดไวใ้นสัญญาจากเจา้หน้ีเงินกูเ้รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
และสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกูเ้ร่ืองการรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี 

 
14 สํารองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหัก 
ส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองน้ีไม่สามารถนาํไป
จ่ายเงินปันผลได ้



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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15 รายได้อ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบ้ียรับ 25,826,490 13,358,398 37,673,137 49,665,473 
รายไดรั้บจา้งบริการอ่ืน 232,678 97,262 16,768,361 28,540,790 

อ่ืน ๆ 3,109,036 2,061,976 29,191 48,608 

 29,168,204 15,517,636 54,470,689 78,254,871 

 
16 ภาษีเงนิได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ไดต้ั้งคา้งจ่ายโดยวธีิการประมาณการจาก
ฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกนักบัอตัราท่ีใชใ้นการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอตัราร้อยละ 20  
 

17 กําไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษทัใหญ่ด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย 
ถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด  



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จาํกดั ซ่ึงถือหุน้ในอตัราร้อยละ 50 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รายการค้ากับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายการค้ากับบริษัทย่อย     
   ดอกเบ้ียรับ - - 37,513,855 49,554,793 
   รายไดอ่ื้น - - 16,677,745 28,540,790 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 676,737 510,895 
     
รายการค้ากับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน  ๆ     
   รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 1,169,774,257 893,850,093 - - 
   รายไดอ่ื้น 114,019 60,000 - - 
   ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 1,752,339 9,265,893 - - 
   ค่าใชจ่้ายในการขาย 68,584,597 4,588,568 - - 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - 60,185 - - 

 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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18 รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 13,149,016 5,249,872 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 6,614,606 12,734,049 - - 

 6,614,606 12,734,049 13,149,016 5,249,872 

     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 26,424,615 26,869,329 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ - 3,456,974 - - 

 - 3,456,974 26,424,615 26,869,329 

     
ลูกหน้ีชาวไร่ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 2,247,207 2,076,507 - - 

     
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 496,508 2,269,767 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 239,128,292 479,703 - - 

 239,128,292 479,703 496,508 2,269,767 

     
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - - 84,700 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 37,633,266 13,465,197 965,701 103,242 

 37,633,266 13,465,197 965,701 187,942 

 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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18 รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

- ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาว     
      ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 20,000,000 95,000,000 

- เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิ - - 2,411,216,507 2,652,863,752 

 - - 2,431,216,507 2,747,863,752 

 
ง) เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนีช้าวไร่ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

- ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาว     

      ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 999,860 999,860 - - 

 
จ) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,810,494 8,433,916 4,244,244 4,066,416 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 179,523 235,473 83,106 111,346 

 8,990,017 8,669,389 4,327,350 4,177,762 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารรวมเงินเดือน ค่าเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอ่ืน 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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18 รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ฉ) สัญญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ผา่นบริษทั คา้ผลผลิตนํ้าตาล จาํกดั 
ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีมูลค่าตามสญัญาเป็นจาํนวน 70,168.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 20.40 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 
 

19 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

(ก) ภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
รายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัภาระผูกพนัท่ีเป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินระหว่างกาลแต่ไม่รับรู้ในขอ้มูลทาง
การเงินมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 32,162,764 19,123,833 - - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,059,515 2,614,760 2,059,515 2,614,760 

 34,222,279 21,738,593 2,059,515 2,614,760 

 
(ข) ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาขายสินค้าท่ียงัไม่ส่งมอบ 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาขายสินคา้ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบจาํนวนทั้งส้ิน 
93,412.00 เมตริกตนั (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน 125,574.00 เมตริกตนั) โดยแบ่งเป็นสญัญาขายสินคา้ท่ีกาํหนด
ราคาขายสินคา้ไวล่้วงหน้าท่ีช่วงราคา 15,457.07 - 21,377.74 บาทต่อเมตริกตนั (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ช่วงราคา 
15,861.59 - 20,911.36 บาทต่อเมตริกตนั) จาํนวน 70,282.00 เมตริกตนั (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน 63,944.00 
เมตริกตนั) และสัญญาท่ีอ้างอิงราคาขายสินคา้จากราคานํ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก หมายเลข 11 หรือราคานํ้ าตาล
ทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 ณ วนัท่ีส่งมอบสินคา้ จาํนวน 23,130.00 เมตริกตนั (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 
จาํนวน 61,630.00 เมตริกตนั) 
 



บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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19 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ (ต่อ) 
 

(ค) ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดแ้ก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
เพื่อเปล่ียนวิธีการคาํนวณปริมาณพลงังานไฟฟ้าและการชาํระเงินค่าซ้ือขายไฟฟ้าเป็นวิธี “Feed-in Tariff” (FiT) สัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าเดิมมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ สามารถต่อสัญญาออกไปไดอี้กคร้ังละ 5 ปี 
การแก้ไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าวมีผลทาํให้อายุสัญญาคงเหลือ 12 ปี 5 เดือน โดยการคาํนวณด้วยวิธี FiT ซ่ึงมีผล
ยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
เป็นระยะเวลา 20 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าบริษทัยอ่ยและกฟภ. 
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการซ้ือขายไฟฟ้าตามระบุในสญัญา 
 

(ง) หนังสือคํา้ประกันจากธนาคาร 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีกลุ่มกิจการได้ให้สถาบนัการเงินในประเทศ 
ออกหนังสือสัญญาคํ้ าประกนัแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อคํ้ าประกนัการใช้ไฟฟ้าเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 4.60 ลา้นบาท  
(วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 4.60 ลา้นบาท) 
 

20 เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในรายงาน 
 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 
 
- อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจการ จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 676,750,000 บาท เป็น 812,100,000 บาท โดยการออก

หุ้นสามญัจาํนวน 135,350,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 135,350,000 บาท เพื่อรองรับสาํหรับ
การจ่ายหุน้ปันผล 

 
-  อนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2559 ในรูปของเงินสดและหุน้ปันผลในอตัรา 0.22 บาทต่อหุน้ 

โดยแบ่งจ่ายเงินปันผลดงัน้ี  
ก) จ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.02 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 13,535,000 บาท และ 
ข) จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็น

หุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 135,350,000 หุน้ 
 

โดยบริษทัจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
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