รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริ ษทั นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน พ.ศ. 2560 และงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ
สําหรับงวดสามเดื อนและหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมู ล
ทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการระหว่างกาลนี้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตของกิ จ การ” การสอบทานข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่างกาลประกอบด้ว ย การใช้วิธี ก ารสอบถามบุ คลากรซึ่ งส่ ว นใหญ่
เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบด้านการเงิ น และบัญ ชี และการวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บและวิ ธี ก ารสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มี ข อบเขตจํากัด
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้
จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ประสิ ทธิ์ เยื่องศรีกลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
กรุ งเทพมหานคร
10 สิ งหาคม พ.ศ. 2560

บริษัท นํา้ ตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินรวมและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
ลูกหนี้ชาวไร่ - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

172,366,873
502,043,731
945,619,208
1,308,520,427

85,346,019
214,995,565
990,066,535
581,629,513

27,949,801
43,539,406
10,300,000
-

4,491,384
33,746,237
10,300,000
-

-

-

6,000,000

95,000,000

377,423,847
24,582,543

175,765,724
48,245,082

6,514,321

7,958,509

3,330,556,629

2,096,048,438

94,303,528

151,496,130

2,019,185
126,317,095
4,753,537,916
27,258,518
185,524,393
15,042,985

1,995,734
203,031,477
4,684,626,966
27,750,587
195,806,890
17,596,448

611,410
1,445,476,600
2,346,945,773
15,532,224
11,135,663
10,369,128
22,000

587,959
1,445,476,600
2,652,863,752
15,634,001
10,491,058
10,667,628
156,900

รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน

5,109,700,092

5,130,808,102

3,830,092,798

4,135,877,898

รวมสิ นทรัพ ย์

8,440,256,721

7,226,856,540

3,924,396,326

4,287,374,028

6, 20
7, 20
8
20
10, 20

รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่ - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

9
20
10, 20
11
11

กรรมการ ________________________________
วันที่

________________________________

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 36 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
2

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

12, 20
13

585,313,160
2,075,636,576

602,354,572
1,710,253,155

15,031,940
657,556,576

11,752,547
1,003,953,155

13

491,247,871

508,671,328

-

-

13
13
13

10,406,208
850,000,000
-

10,105,057
850,000,000
422,159,900

291,119
850,000,000
-

251,802
850,000,000
-

3,313,168
116,666,094
11,261,399

9,343,087
4,239,336
15,750,240

743,594
714,027

3,423,149
354,339
8,340,440

4,143,844,476

4,132,876,675

1,524,337,256

1,878,075,432

1,509,447,882
13,277,177
7,562,236
24,703,897
-

961,041,026
15,630,342
443,997
23,237,045
856,000

715,147
8,462,964
-

777,980
7,930,227
-

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

1,554,991,192

1,001,208,410

9,178,111

8,708,207

รวมหนีส้ ิ น

5,698,835,668

5,134,085,085

1,533,515,367

1,886,783,639

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ - สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อ - สุ ทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุ ทธิ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

13
13

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 36 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
3

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

812,099,845

676,750,000

812,099,845

676,750,000

812,099,845
954,665,813

676,750,000
954,665,813

812,099,845
954,665,813

676,750,000
954,665,813

39,680,867
933,486,499
34,012

39,680,867
420,828,757
15,251

39,680,867
584,400,422
34,012

39,680,867
729,478,458
15,251

รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

2,739,967,036
1,454,017

2,091,940,688
830,767

2,390,880,959
-

2,400,590,389
-

รวมส่ วนของเจ้ าของ

2,741,421,053

2,092,771,455

2,390,880,959

2,400,590,389

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

8,440,256,721

7,226,856,540

3,924,396,326

4,287,374,028

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 812,099,845 หุน้
มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : หุน้ สามัญ

14

676,750,000 หุน้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 812,099,845 หุน้
มูลค่าชําระแล้วเต็มจํานวนหุน้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : หุน้ สามัญ
676,750,000 หุน้ มูลค่าชําระแล้ว
เต็มจํานวนหุน้ ละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

16

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 36 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
4

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

1,963,311,355
(1,486,293,234)

1,196,518,657
(984,021,692)

-

-

477,018,121
37,919,234

212,496,965
11,706,975

52,526,573

75,063,051

384,135
(55,708,059)
(79,854,138)
(54,931,189)

638,709
(51,999,461)
(82,718,870)
(43,359,645)

9,759
(33,213,691)
(15,581,925)

(31,935,841)
(20,599,071)

324,828,104
(58,739,817)

46,764,673
(5,219,846)

3,740,716
(739,395)

22,528,139
(5,048,854)

266,088,287

41,544,827

3,001,321

17,479,285

12,349

16,755

12,349

16,755

(2,470)

(3,351)

(2,470)

(3,351)

9,879

13,404

9,879

13,404

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

266,098,166

41,558,231

3,011,200

17,492,689

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

265,822,953
265,334

41,510,675
34,152

3,001,321
-

17,479,285
-

266,088,287

41,544,827

3,001,321

17,479,285

265,832,832
265,334

41,524,079
34,152

3,011,200
-

17,492,689
-

266,098,166

41,558,231

3,011,200

17,492,689

0.327

0.051

0.004

0.022

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

17

18

กําไรสํ าหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

19

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 36 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
5

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ

4,122,658,911
(2,970,045,040)

2,677,230,680
(2,129,568,419)

-

-

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

1,152,613,871
67,087,438

547,662,261
27,224,611

106,997,262

153,317,922

12,882,351
(156,277,609)
(172,255,129)
(105,540,025)

4,233,495
(133,014,533)
(170,268,947)
(78,068,035)

9,759
(68,490,483)
(32,169,335)

(857)
(65,984,132)
(41,388,300)

798,510,897
(134,841,130)

197,768,852
(32,340,679)

6,347,203
(1,036,464)

45,944,633
(9,617,578)

663,669,767

165,428,173

5,310,739

36,327,055

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

17

18

กําไรสํ าหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย

23,451

50,190

23,451

50,190

(4,690)

(10,038)

(4,690)

(10,038)

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี

18,761

40,152

18,761

40,152

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

663,688,528

165,468,325

5,329,500

36,367,207

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

663,046,517
623,250

165,243,398
184,775

5,310,739
-

36,327,055
-

663,669,767

165,428,173

5,310,739

36,327,055

663,065,278
623,250

165,283,550
184,775

5,329,500
-

36,367,207
-

663,688,528

165,468,325

5,329,500

36,367,207

0.816

0.203

0.007

0.045

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

19

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 36 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
6

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
หุน้ ปั นผล
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ ว
บาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม
กําไรสะสม
องค์ ประกอบอื่น
จัดสรรแล้ ว ของส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนเกิน ทุนสํ ารองตาม
การปรับมูลค่ ายุติธรรม รวมส่ วนของเจ้ าของ ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี
มูลค่ าหุ้นสามัญ
กฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร
เงินลงทุนเผื่อขาย
ของบริษัทใหญ่
อํานาจควบคุม
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
ส่ วนของเจ้ าของ
บาท

676,750,000
135,349,845
-

954,665,813
-

39,680,867
-

420,828,757
(135,349,845)
(15,038,930)
663,046,517

15,251
18,761

2,091,940,688
(15,038,930)
663,065,278

830,767
623,250

2,092,771,455
(15,038,930)
663,688,528

ยอดคงเหลือปลายงวด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

812,099,845

954,665,813

39,680,867

933,486,499

34,012

2,739,967,036

1,454,017

2,741,421,053

ยอดคงเหลือต้ นงวด
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
เงินปั นผลจ่าย
สํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

676,750,000
-

954,665,813
-

25,669,147
10,436,151
-

468,904,450
(148,885,000)
(10,436,151)
165,243,398

(408,912)
40,152

2,125,580,498
(148,885,000)
165,283,550

591,801
184,775

2,126,172,299
(148,885,000)
165,468,325

676,750,000

954,665,813

36,105,298

474,826,697

(368,760)

2,141,979,048

776,576

2,142,755,624

ยอดคงเหลือปลายงวด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

14, 15
15

15
16

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 36 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
7

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

ส่ วนประกอบอื่น

จัดสรรแล้ ว -

ของส่ วนของเจ้ าของ
การปรับมูลค่ ายุติธรรม

รวม

ทุนที่ออกและ

ส่ วนเกินมูลค่ า

ทุนสํ ารองตาม

ชําระแล้ ว

หุ้นสามัญ

กฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

เงินลงทุนเผื่อขาย

ส่ วนของเจ้ าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

676,750,000

954,665,813

39,680,867

729,478,458

15,251

2,400,590,389

135,349,845

-

-

(135,349,845)

-

-

-

-

-

(15,038,930)

-

(15,038,930)

-

-

-

5,310,739

18,761

5,329,500

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

812,099,845

954,665,813

39,680,867

584,400,422

34,012

2,390,880,959

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

676,750,000

954,665,813

25,669,147

849,252,872

(408,912)

2,505,928,920

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
หุน้ ปั นผล
เงินปั นผลจ่าย

14, 15
15

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

เงินปั นผลจ่าย

15

-

-

-

(148,885,000)

-

(148,885,000)

สํารองตามกฎหมาย

16

-

-

10,436,151

(10,436,151)

-

-

-

-

-

36,327,055

40,152

36,367,207

676,750,000

954,665,813

36,105,298

726,258,776

(368,760)

2,393,411,127

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 36 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
8

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
- ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
- ดอกเบี้ยรับ
- เงินปันผลรับ
- กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
- ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (การกลับรายการ)
- ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ต้นทุนทางการเงิน
- ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

798,510,897

197,768,852

6,347,203

45,944,633

123,814,526
(49,540,508)
(153,510)
(5,224,547)
(257,484)
282,316
1,375,707
105,540,025
1,897,660

99,556,986
(22,196,579)
(153,510)
(2,314,654)
45,464,127
1,840,098
78,068,035
1,880,853

1,109,249
(73,323,334)
(2,698,280)
590
32,169,335
651,371

1,215,611
(96,111,698)
(1,603,519)
41,388,300
513,392

976,245,082

399,914,208

(35,743,866)

(8,653,281)

การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- ลูกหนี้ชาวไร่
- สิ นค้าคงเหลือ
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้อื่น - สํานักงานกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(285,462,431)
48,086,139
(726,633,430)
23,662,539
2,553,463
(15,669,865)
(4,488,841)
(6,460,727)
(856,000)

(123,093,413)
108,018,100
(588,807,937)
(961,428)
155,848,895
(502,175)
58,166,869
(9,867,765)
(681,560)
-

(864,965)
2,698,280
1,444,188
134,900
3,195,832
(7,626,413)
(2,798,189)
-

95,333,127
1,603,519
1,004,795
(7,038,033)
(4,009,666)
(190,000)
-

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
- จ่ายภาษีเงินได้
- จ่ายดอกเบี้ย

10,975,929
(5,018,326)
(106,911,572)

(1,966,206)
(16,507,017)
(77,355,262)

(39,560,233)
(1,096,993)
(32,085,774)

78,050,461
(8,559,520)
(41,343,779)

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

(100,953,969)

(95,828,485)

(72,743,000)

28,147,162

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน

11
17
17
6, 7
8

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 36 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
9

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกรวมเป็ นต้นทุนของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

49,540,508
153,510
19,275,818
(144,219,559)
1,916,355

22,196,579
153,510
5,917,445
(58,668,775)
1,261,682

64,395,131
604,589,689
(209,671,710)
467

104,894,174
(164,999,000)
312,448,790
(97,099,500)
-

(191,095,425)

(372,508,529)

(1,537,575)

(10,363,655)

(1,466,731)

(24,703,954)

-

-

(265,895,524)

(426,352,042)

457,776,002

144,880,809

365,383,421
289,000,000
(180,176,501)
(5,297,643)
(15,038,930)

593,748,762
98,181,377
(111,052,504)
(5,821,069)
(148,885,000)

(346,396,579)
(139,076)
(15,038,930)

(30,000,000)
(72,377)
(148,885,000)

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

453,870,347

426,171,566

(361,574,585)

(178,957,377)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
คงเหลือต้นงวด

87,020,854
85,346,019

(96,008,961)
213,924,458

23,458,417
4,491,384

(5,929,406)
11,598,663

คงเหลือปลายงวด

172,366,873

117,915,497

27,949,801

5,669,257

รายการทีไ่ ม่ กระทบเงินสด
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจากการซื้ อ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หุน้ ปันผล

3,245,630
135,349,845

1,880,168
-

115,560
135,349,845

1,154,169
-
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10
10

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและอื่นๆเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อ
จ่ายเงินปั นผล

13
13
13
15

14, 15

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 36 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
10

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชน จํากัด ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ซึ่งจัดตั้งขึ้นและดําเนินกิจการในประเทศไทย และมีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนี้
สํานักงานใหญ่ : ตั้งอยูเ่ ลขที่ 237 หมู่ 2 ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สํานักงานสาขา : ตั้งอยูเ่ ลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ากลุ่มกิจการ
การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1)
2)
3)
4)

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล
ธุรกิจจําหน่ายวัสดุการเกษตร
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า
ธุรกิจอื่นๆ

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม
พ.ศ. 2560
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลที่นาํ เสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ
2

สถานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและกิจการมีหนี้สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 813.29 ล้านบาท และ
1,430.03 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิ จการอยู่ในระหว่างการขอจดทะเบี ยนจัดตั้งกองทุ นรวมโครงสร้ างพื้น ฐาน
โรงไฟฟ้ ากลุ่มนํ้าตาลบุรีรัมย์ (“กองทุนรวมฯ”) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งเป็ นกองทุนที่
จําหน่ายสิ ทธิ ในรายได้สุทธิ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า (“รายได้สุทธิฯ”) ของบริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด และ บริ ษทั บุรีรัมย์
เพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับเงินสดจากการจําหน่ ายรายได้สุทธิ ฯจากกองทุนรวมฯเพื่อนํามา
ชําระหนี้ สินหมุนเวียนดังกล่าว กลุ่มกิจการจึงสามารถดําเนิ นงานได้อย่างต่อเนื่ องในอีก 12 เดือนข้างหน้านับจากวันที่ในรายงานนี้
และสามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางการเงินที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และอนาคตได้ ดังนั้นงบการเงินนี้ จึงได้จดั ทําขึ้นตามข้อสมมติฐาน
ทางการบัญชีที่วา่ กลุ่มกิจการจะดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
3

นโยบายการบัญชี
3.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และ
งบกระแสเงินสด) ได้นาํ เสนอในรู ปแบบที่สอดคล้องกับรู ปแบบของงบการเงินประจําปี ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย
ฉบับ ที่ 1 เรื่ อ ง การนําเสนองบการเงิ น ส่ วนหมายเหตุ ป ระกอบข้อมู ลทางการเงิ น จัด ทําเป็ นแบบย่อ บริ ษ ัท ได้เปิ ดเผย
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านคู่กบั งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลภาษาไทยที่จดั ทําตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทํา
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายจ่ายที่ เกิ ดขึ้ น เป็ นครั้ งคราวในระหว่างงวดปี บัญ ชี จะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญ ชี โดยใช้เกณฑ์
เดียวกับการแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตั้งค้างจ่ายไว้โดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่าจะได้
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
3

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง
ก)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการมีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น

ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิ จการได้ประเมิ นและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบที่ มี
นัยสําคัญต่อกลุ่มกิจการ
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
3

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
ข)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ซึ่ งจะมี ผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ เริ่ ม ต้น ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งเปลี่ ย นแปลงอย่างไม่ มี ส าระสําคัญ และไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
กลุ่มกิจการ มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงาน
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ
รุ นแรง
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
3

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
ข)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ซึ่ งจะมี ผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ เริ่ ม ต้น ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งเปลี่ ยนแปลงอย่างไม่ มี ส าระสําคัญ และไม่ มีผ ลกระทบต่ อ
กลุ่มกิจการ มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง สัญญาประกันภัย
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
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3

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
ข)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ซึ่ งจะมี ผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ เริ่ ม ต้น ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งเปลี่ ย นแปลงอย่างไม่ มี ส าระสําคัญ และไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
กลุ่มกิจการ มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
เรื่ อง เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือ
ทางการเงิน
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การประมาณการ
ในการจัดทําข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาล ผูบ้ ริ ห ารต้องใช้ดุลยพิ นิจ การประมาณการและข้อสมมติ ที่มีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบัญ ชี ม าใช้ และจํา นวนเงิ น ของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น รายได้แ ละค่ าใช้จ่ าย ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งอาจจะแตกต่ างจาก
การประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนยั สําคัญในการนํานโยบายการบัญชี ของกลุ่มกิจการและ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่สาํ คัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยูม่ าใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

5

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานที่ รายงานอ้างอิ งจากรายงานภายในของกลุ่ม กิ จการซึ่ งถู กสอบทานโดยผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ น งาน
คื อ ประธานกรรมการบริ ห ารซึ่ งเป็ นผูม้ ี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู งสุ ด ด้านการดําเนิ น งานเพื่ อ การจัด สรรทรั พ ยากรและประเมิ น ผล
การปฏิบตั ิงานของส่ วนงาน
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานได้พิจารณาแล้วว่าส่ วนงานที่รายงานมีดงั นี้
-

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล
ธุรกิจจําหน่ายวัสดุการเกษตร
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า
ธุรกิจอื่นๆ

ทั้งนี้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานใช้กาํ ไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงานในการพิจารณาผลการดําเนินงาน
ต้นทุนที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง
ข้ อมูลเกีย่ วกับภูมิศาสตร์
รายการขายกับลูกค้าภายนอกส่ วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60.00 ของกลุ่มกิจการเป็ นการขายต่างประเทศ โดยรายการขายต่างประเทศ
ส่ วนใหญ่มาจากประเทศในแถบเอเชีย นอกจากนี้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกลุ่มกิจการอยูใ่ นประเทศไทย
ลูกค้ ารายใหญ่
กลุ่ มกิ จการไม่ มีรายได้จากการขายกับ ลูกค้าภายนอกรายใดรายหนึ่ งที่ มากกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่ มบริ ษทั จึ งมิ ได้มี
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
5

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานทางธุรกิจของกลุ่มกิจการ แสดงดังนี้
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ธุรกิจผลิตและจําหน่ าย
นํา้ ตาลทรายและกากนํา้ ตาล
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
รายได้จากการขายและบริ การ
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
รวม
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานตามส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

409
1,305
1,714
336

460
507
967
99

ธุรกิจจําหน่ าย
วัสดุการเกษตร
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
288
288
45

203
203
27

ธุรกิจผลิตและ
จําหน่ ายไฟฟ้าและไอนํา้
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
178
178
84

111
111
42

ธุรกิจอื่นๆ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
31
31
(1)

20
20
(1)

รวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
906
1,305
2,211
464

794
507
1,301
167

รายการระหว่างกัน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
(248)
(248)
13

(105)
(105)
45

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
658
1,305
1,963
477
(97)
(55)
(59)
266

689
507
1,196
212
(122)
(43)
(5)
42
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
5

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานทางธุรกิจของกลุ่มกิจการ แสดงดังนี้ (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ธุรกิจผลิตและจําหน่ าย
นํา้ ตาลทรายและกากนํา้ ตาล
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
รายได้จากการขายและบริ การ
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
รวม
กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

1,065
2,474
3,539
725

883
1,401
2,284
292

ธุรกิจผลิตและจําหน่ าย
นํา้ ตาลทรายและกากนํา้ ตาล
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์อื่น - สุทธิ
สิ นทรัพย์รวม

1,190
2,847
2,007
6,044

508
2,828
1,843
5,179

ธุรกิจจําหน่ าย
วัสดุการเกษตร
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
595
595
88

333
333
54

ธุรกิจจําหน่ าย
วัสดุการเกษตร
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
85
110
642
837

73
111
588
772

ธุรกิจผลิตและ
จําหน่ ายไฟฟ้าและไอนํา้
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
510
510
280

310
310
130

ธุรกิจผลิตและ
จําหน่ ายไฟฟ้าและไอนํา้
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
40
1,749
471
2,260

5
1,746
424
2,175

ธุรกิจอื่นๆ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
154
154
18

103
103
9

ธุรกิจอื่นๆ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
64
3,923
3,987

16
4,278
4,294

รวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
2,324
2,474
4,798
1,111

1,629
1,401
3,030
485

รวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
1,315
4,770
7,043
13,128

586
4,701
7,133
12,420

รายการระหว่างกัน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
(675)
(675)
42

(353)
(353)
62

รายการระหว่างกัน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
(7)
(16)
(4,665)
(4,688)

(4)
(16)
(5,173)
(5,193)

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
1,649
2,474
4,123
1,153
(248)
(106)
(135)
664

1,276
1,401
2,677
547
(272)
(78)
(32)
165

ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
1,308
4,754
2,378
8,440

582
4,685
1,960
7,227
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
6

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น - สุ ทธิ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
ลูกหนี้อื่น
รายได้คา้ งรับ - กิจการอื่น
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

63,115,278
1,451,058
13,040,492
8,441,424
86,048,252
(21,561,241)
64,487,011

46,475,415
1,394,207
13,757,766
10,222,565
71,849,953
(23,146,976)
48,702,977

8,250,423
8,250,423
(8,250,423)
-

8,250,423
8,250,423
(8,250,423)
-

325,298,906
80,609,552
405,908,458

12,111,434
589,807
32,808
12,734,049

5,966,382
5,966,382

5,249,872
5,249,872

7,992,298
22,755,964
900,000
31,648,262

36,126,351
3,456,974
112,184,055
1,791,159
153,558,539

2,859,491
34,713,533
37,573,024

1,447,338
25,785,329
179,698
1,084,000
28,496,365

502,043,731

214,995,565

43,539,406

33,746,237
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
7

ลูกหนีช้ าวไร่ - สุ ทธิ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้ชาวไร่
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

1,021,837,274 1,069,923,413
(76,218,066) (79,856,878)
945,619,208 990,066,535

81,537,093
(71,237,093)
10,300,000

84,235,373
(73,935,373)
10,300,000

ลูกหนี้ชาวไร่ สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
ฤดูการผลิตปี 2560/2561
ฤดูการผลิตปี 2559/2560
ฤดูการผลิตปี 2558/2559
ฤดูการผลิตปี 2557/2558
ฤดูการผลิตปี 2556/2557
ฤดูการผลิตปี 2555/2556
ฤดูการผลิตปี 2554/2555
ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

822,930,655 330,475,436
70,077,547 585,507,302
21,964,551
39,866,684
20,346,455
24,292,941
3,066,372
3,330,282
941,832
1,221,331
972,769
994,064
81,537,093
84,235,373
1,021,837,274 1,069,923,413
(76,218,066) (79,856,878)
945,619,208 990,066,535

81,537,093
81,537,093
(71,237,093)
10,300,000

84,235,373
84,235,373
(73,935,373)
10,300,000

ลูกหนี้ชาวไร่ ส่วนที่เป็ นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
ฤดูการผลิตปี 2560/2561
ฤดูการผลิตปี 2559/2560

1,104,793
-

109,815
1,966,692

-

-

1,104,793

2,076,507

-

-
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
8

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าซื้อมาเพื่อขาย
วัสดุโรงงาน

66,378,657
8,319,020
1,152,351,453
49,813,468
37,505,548
1,314,368,146

22,560,685
8,832,622
471,554,404
38,475,748
46,311,257
587,734,716

-

-

(744,940)
(3,395,674)
(1,351,181)
(355,924)
(5,847,719)
1,308,520,427

(823,450)
(3,480,569)
(1,445,260)
(355,924)
(6,105,203)
581,629,513

-

-

หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าเก่าและเสื่ อมคุณภาพ
- วัตถุดิบ
- สิ นค้าระหว่างผลิต
- สิ นค้าซื้อมาเพื่อขาย
- วัสดุโรงงาน

9

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่งบแสดงฐานะการเงินระหว่างกาล มีดงั ต่อไปนี้

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ลงทุนเพิ่มขึ้น
จําหน่ายเงินลงทุน
ราคาตามบัญชีปลายงวด

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท
1,445,476,600
1,445,476,600
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
9

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยทั้งหมดที่แสดงในข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทุนเรียกชําระแล้ว

ชื่ อบริษทั
บริ ษทั โรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด
บริ ษทั บุรีรัมย์วิจยั และพัฒนาอ้อย จํากัด
บริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด และบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จํากัด
บริ ษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลทุนบุรีรัมย์ จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด”)
บริ ษทั โรงงานนํ้าตาลชํานิ จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จํากัด”)
รวม เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

10

สัดส่ วนการถือหุ้น

วิธีราคาทุน

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
ล้านบาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ล้านบาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
ล้านบาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ล้านบาท

1,050
71
136
170
160
15

1,050
71
136
170
160
15

99.90
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.90
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

1,049
70
136
160
15

1,049
70
136
160
15

10

10

99.99

99.99

10

10

5

5

99.99

99.99

5
1,445

5
1,445

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ ลูกหนีช้ าวไร่ - สุ ทธิ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ

377,423,847
126,317,095
503,740,942

175,765,724
203,031,477
378,797,201

-

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่ มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดยกมา
เงินให้กยู้ มื เพิ่ม
รับคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือ

378,797,201
144,219,559
(19,275,818)
503,740,942

206,598,380
268,348,233
(96,149,412)
378,797,201

-
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
11

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ที่ดนิ อาคาร
สิ นทรัพย์
และอุปกรณ์
ไม่ มีตัวตน
บาท
บาท
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ขายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

4,684,626,966
197,457,309
(2,199,851)
(3,984,082)
(122,362,426)
4,753,537,916

27,750,587
960,031
(1,452,100)
27,258,518

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดนิ อาคาร
สิ นทรัพย์
และอุปกรณ์
ไม่ มีตัวตน
บาท
บาท

15,634,001
796,223
(1,057)
(896,943)
15,532,224

10,491,058
856,911
(212,306)
11,135,663

ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็ นราคาตามบัญชี สุทธิ จาํ นวน 1,150.82 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 : 1,185.14 ล้านบาท) ได้นาํ ไปวางเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุฯ ข้อ 13)
12

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ - กิจการอื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

214,017,200
175,389,195
50,678,493
18,900,570
23,918,505
6,681,369
65,776,728
29,951,100
585,313,160

190,360,481
479,703
12,443,873
5,434,332
186,672,219
8,052,916
190,880,183
8,030,865
602,354,572

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
164,168
5,397,815
1,525,000
5,459,931
2,485,026
15,031,940

2,269,767
796,082
5,376,370
3,122,386
187,942
11,752,547
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
13

เงินกู้ยืม
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ส่ วนของหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะยาวอื่นๆ
- หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
หุน้ กู้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

2,075,636,576

1,710,253,155

657,556,576

1,003,953,155

488,863,135
2,384,736
10,406,208
850,000,000
3,427,290,655

506,335,246
2,336,082
10,105,057
850,000,000
422,159,900
3,501,189,440

291,119
850,000,000
1,507,847,695

251,802
850,000,000
1,854,204,957

ส่ วนของไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวอื่นๆ - สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม

1,501,980,059
7,467,823
13,277,177
1,522,725,059

951,188,467
9,852,559
15,630,342
976,671,368

715,147
715,147

777,980
777,980

รวมเงินกู้ยืม

4,950,015,714

4,477,860,808

1,508,562,842

1,854,982,937

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินกูย้ มื ทั้งหมดเป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินคํ้าประกันโดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มีราคาตามบัญชีสุทธิ
จํานวน 1,150.82 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 1,185.14 ล้านบาท) (หมายเหตุฯ ข้อ 11)
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
13

เงินกู้ยืม (ต่อ)
การเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะยาวและหุ ้นกู้ (ไม่รวมหนี้ สินตามสัญญาเช่ าซื้ อ) สําหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน
พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
รวม
บาท
บาท
ยอดยกมา
กูย้ มื เพิ่ม
จ่ายคืนเงินกูย้ มื

2,741,872,254
289,000,000
(180,176,501)
2,850,695,753

ยอดคงเหลือ

850,000,000
850,000,000

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีวงเงินตามสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศรวมทั้งสิ้ นจํานวน
2,575.20 ล้านบาท โดยกลุ่มกิจการเบิกใช้เต็มวงเงินตามสัญญาเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้ว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยได้มีการจัดประเภทเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกูเ้ รื่ อง
การรักษาอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนและอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ เป็ นหนี้สินไม่หมุนเวียน เนื่องจากบริ ษทั ย่อยสามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูเ้ รื่ องการรักษาอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนและอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้
14

ทุนเรื อนหุ้น
จํานวนหุ้น
จดทะเบียน
หุ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การออกหุน้ จากหุน้ ปั นผล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

676,750,000
135,349,845
812,099,845

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
จํานวนหุ้น
ส่ วนเกิน
หุ้นสามัญ มูลค่ าหุ้นสามัญ
สามัญ
หุ้น
บาท
บาท
676,750,000
135,349,845
812,099,845

676,750,000
135,349,845
812,099,845

954,665,813
954,665,813

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หุน้ สามัญจดทะเบียนมีจาํ นวน 812,099,845 หุน้ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จํานวน 676,750,000 หุน้ )
มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) หุน้ ที่ออกเป็ นหุน้ ที่ชาํ ระเต็มมูลค่าแล้วจํานวน
812,099,845 หุ ้น ซึ่ งบริ ษทั ได้รายงานจํานวนหุ ้นสามัญที่ จดั สรรเป็ นหุ ้นปั นผลจริ งจํานวน 135,349,845 หุ ้นแก่ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี พ.ศ. 2560 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จากทุนจดทะเบียนจํานวน 676,750,000 บาท เป็ น 812,100,100 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 135,350,000 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่าจํานวน 135,350,000 บาท เพื่อรองรับสําหรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
26

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
15

เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี พ.ศ. 2560 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2559 ในรู ปของเงินสดและหุน้ ปั นผลในอัตรา 0.22222222222 บาทต่อหุน้ โดยแบ่งจ่ายเงินปั นผลดังนี้
ก) จ่ายเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.02222222222 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่าจํานวน 15,038,889 บาท และ
ข) จ่ายเป็ นหุ ้นปั นผลในอัตรา 5 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล หรื อคิดเป็ นมูลค่าการจ่ายปั นผลเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ ้น
รวมเป็ นหุน้ สามัญที่ออกใหม่จาํ นวน 135,350,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ทั้งนี้ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายใดมีเศษ
หุน้ เดิมหลังจากการจัดสรรหุน้ ปั นผลแล้ว ให้จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดแทนในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท
โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยเงินปั นผลจ่ายจริ งเป็ นจํานวนดังต่อไปนี้
ก) จ่ายเป็ นเงินสด รวมเป็ นจํานวนเงิน 15,038,930 บาท และ
ข) จ่ายเป็ นหุน้ ปั นผล รวมเป็ นหุน้ สามัญที่ออกใหม่จาํ นวน 135,349,845 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เมื่ อ วัน ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจําปี พ.ศ. 2559 ผูถ้ ื อ หุ ้ น มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผลสําหรั บ
ผลการดําเนิ นงานประจําปี พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.22 บาท จํานวน 676,750,000 หุ ้น คิดเป็ นมูลค่าจํานวน 148,885,000 บาท
โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

16

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ หลังจากหัก
ส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้ จะมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี้ ไม่สามารถนําไป
จ่ายเงินปั นผลได้

27

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
17

รายได้ อื่น

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้รับจ้างบริ การอื่น
กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินปั นผลรับ
รายได้เงินชดเชยค่าสิ นไหม
อื่น ๆ

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้รับจ้างบริ การอื่น
กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินปั นผลรับ
รายได้เงินชดเชยค่าสิ นไหม
อื่น ๆ

18

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

23,714,018

8,838,181

35,650,197

46,446,225

720,747
1,201,640
153,510
8,397,864
3,731,455
37,919,234

292,990
52,000
153,510
2,370,294
11,706,975

16,860,410
2,000
13,966
52,526,573

28,540,790
52,000
24,036
75,063,051

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

49,540,508

22,196,579

73,323,334

96,111,698

953,425
1,607,802
153,510
8,397,864
6,434,329
67,087,438

390,252
92,000
153,510
4,392,270
27,224,611

33,628,771
22,067
23,090
106,997,262

57,081,580
92,000
32,644
153,317,922

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ระหว่างกาลสําหรั บงวดสิ้ นสุ ดหกเดื อนวันที่ 30 มิ ถุนายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ได้ต้ งั ค้างจ่ายโดยวิธีการ
ประมาณการจากฝ่ ายบริ หารโดยใช้อตั ราภาษีเดี ยวกันกับอัตราที่ ใช้ในการคํานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น
ในอัตราร้อยละ 20

28

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
19

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิ สําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายในระหว่างงวด

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ส่ วนแบ่งกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้
ระหว่างงวด (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ส่ วนแบ่งกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้
ระหว่างงวด (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

265,822,953

41,510,675

3,001,321

17,479,285

812,099,845
0.327

812,099,845
0.051

812,099,845
0.004

812,099,845
0.022

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

663,046,517

165,243,398

5,310,739

36,327,055

812,099,845
0.816

812,099,845
0.203

812,099,845
0.007

812,099,845
0.045

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดที่นาํ เสนอรายงาน

29

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
20

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ทุนบุรีรัมย์ จํากัด ซึ่งถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 50
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รายการค้ ากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
รายการค้ ากับบริษัทย่ อย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รายการค้ ากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกันอื่น ๆ
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
รายได้อื่น
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
รายการค้ ากับบริษัทย่ อย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รายการค้ ากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกันอื่น ๆ
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
รายได้อื่น
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

-

-

35,490,723
16,677,745
499,879

46,349,181
28,540,790
453,545

1,306,238,673
365,957
529,800
26,066,692
-

507,479,532
60,000
37,178
3,312,995
60,185

90,616
-

-

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

-

-

73,004,578
33,335,490
1,178,329

95,903,974
57,081,580
964,440

2,476,012,930
479,976
2,282,139
94,651,289
-

1,401,309,437
120,000
2,789,051
7,901,564
120,370

90,616
-

-

30

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
20

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ข)

ยอดค้ างชําระที่เกิดจากการซื้อและขายสิ นค้ าและบริการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

405,908,458
405,908,458

12,734,049
12,734,049

5,966,382
5,966,382

5,249,872
5,249,872

-

3,456,974
3,456,974

34,713,533
34,713,533

26,869,329
26,869,329

1,104,793

2,076,507

-

-

175,389,195
175,389,195

479,703
479,703

164,168
164,168

2,269,767
2,269,767

48,851,670
48,851,670

13,465,197
13,465,197

1,525,000
1,525,000

84,700
103,242
187,942

ลูกหนี้ชาวไร่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ

31

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
20

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค)

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ บริษัทย่ อย
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท
ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว - สุทธิ

ง)

-

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

6,000,000
95,000,000
- 2,346,945,773 2,652,863,752
- 2,352,945,773 2,747,863,752

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ ลูกหนีช้ าวไร่
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

จ)

999,860

999,860

-

-

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
11,320,992
179,523
11,500,515

10,816,888
235,506
11,052,394

1,244,748
83,105
1,327,853

5,251,888
124,008
5,375,896

32

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
20

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
จ)

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

20,131,486
359,046
20,490,532

19,250,804
471,012
19,721,816

5,488,992
166,211
5,655,203

9,318,304
248,017
9,566,321

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารรวมเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น
ฉ)

สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่มีการทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าผ่านบริ ษทั ค้าผลผลิตนํ้าตาล
จํากัด ซึ่งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จํานวน 20.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

21

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
(ก)

ภาระผูกพันที่เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุ น เกี่ ยวกับ ภาระผูกพัน ที่ เป็ นข้อผูก มัด ณ วัน ที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ระหว่างกาลแต่ ไม่ รับ รู ้ ในข้อ มู ล
ทางการเงินมีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

138,429,801
2,059,515
140,489,316

19,123,833
2,614,760
21,738,593

2,059,515
2,059,515

2,614,760
2,614,760
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
21

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ (ต่อ)
(ข)

ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาขายสิ นค้ าที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสิ นค้าที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบจํานวนทั้งสิ้ น
47,354.50 เมตริ กตัน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จํานวน 125,574.00 เมตริ กตัน) โดยแบ่งเป็ นสัญญาขายสิ นค้าที่กาํ หนด
ราคาขายสิ นค้าไว้ล่วงหน้าที่ ช่วงราคา 14,301.63 - 20,879.37 บาทต่อเมตริ กตัน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : ช่ วงราคา
15,861.59 - 20,911.36 บาทต่อเมตริ กตัน) จํานวน 29,854.50 เมตริ กตัน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จํานวน 63,944.00
เมตริ กตัน ) และสัญ ญาที่ อ้างอิ งราคาขายสิ น ค้าจากราคานํ้าตาลทรายดิ บ ตลาดนิ วยอร์ ก หมายเลข 11 หรื อ ราคานํ้าตาล
ทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 ณ วันที่ส่งมอบสิ นค้า จํานวน 17,500.00 เมตริ กตัน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 :
จํานวน 61,630.00 เมตริ กตัน)

(ค)

ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาซื้อขายไฟฟ้า
บริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
เพื่อเปลี่ยนวิธีการคํานวณปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าและการชําระเงินค่าซื้ อขายไฟฟ้ าเป็ นวิธี “Feed-in Tariff” (FiT) สัญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้าเดิมมีอายุสัญญาเป็ นระยะเวลา 5 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีกครั้งละ 5 ปี
การแก้ไขสัญ ญาซื้ อขายไฟฟ้ าดังกล่ าวมี ผลทําให้อายุสัญ ญาคงเหลื อ 12 ปี 5 เดื อน โดยการคํานวณด้วยวิธี FiT ซึ่ งมี ผล
ย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559
บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็ นระยะเวลา
20 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าบริ ษทั ย่อยและ กฟภ. ต้องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขการซื้อขายไฟฟ้าตามระบุในสัญญา

(ง)

หนังสื อคํา้ ประกันจากธนาคาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ให้สถาบันการเงินในประเทศออกหนังสื อสัญญา
คํ้าประกันแก่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 6.20 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 :
4.60 ล้านบาท)
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
22

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในรายงาน
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เมื่ อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั นํ้าตาลบุ รีรัมย์ จํากัด (มหาชน) ได้เข้าจองซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้าตาลบุรีรัมย์ (“กองทุนฯ”) เป็ นจํานวน 103,629,328 หน่วย ที่ราคา 10.30 บาทต่อหน่วย รวมเป็ นจํานวนเงิน
1,067,382,078.40 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 29.61 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนฯ ที่จะมีการเสนอขายต่อ
สาธารณะ
เมื่ อวัน ที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 สํานัก งานคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ได้อนุ มตั ิ การจดทะเบี ยนกอง
ทรัพย์สินของโครงการจัดการกองทุนฯ เป็ นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ งเป็ นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภทไม่รับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุน โดยมีจาํ นวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมดจํานวน 350,000,000 หน่วย ราคาที่เสนอขายและมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ
หน่ วยละ 10.30 บาท รวมเป็ นเงินทุนจํานวน 3,605,000,000 บาท ซึ่ งได้รับชําระเงินเต็มจํานวนแล้ว ณ วันจดทะเบียนกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ หน่ วยลงทุนของกองทุนฯ จะเริ่ มทําการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเป็ นวันแรกในวันที่
7 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด และ บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้เข้าทําสัญญา
โอนสิ ทธิ รายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า (“สัญญาโอนสิ ทธิรายได้สุทธิ ฯ”) และสัญญาตกลงดําเนิ นการกับกองทุนฯ
และได้โอนสิ ทธิ ในรายได้สุทธิ จากการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้ าให้แก่กองทุนฯ เสร็ จสิ้ นภายในวันเดียวกัน โดยบริ ษทั บุรีรัมย์
พลังงาน จํากัด และ บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด ได้รับชําระเงินจากการขายและโอนสิ ทธิในรายได้สุทธิ จากการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้ าจากกองทุนฯ เป็ นจํานวน 1,358,599,231 บาท และ 2,231,900,769 บาท ตามลําดับ รวมเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 3,590,500,000 บาท
(จํานวนเงินสุ ทธิภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนจํานวน 14,500,000 บาท) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ทั้งนี้บริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด และ บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้มีการนําเงินที่ได้รับชําระจากการขายและ
โอนสิ ทธิ ในรายได้สุทธิ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า ไปชําระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งและจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเป็ นจํานวน 399,379,006.73 บาท และ 381,760,953.59 บาท ตามลําดับ โดยบริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด และ
บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด ได้มีการนําหลักทรัพย์ที่เคยเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง ไปเป็ น
หลักประกันตามสัญญาตกลงดําเนิ นการต่อกองทุนฯ แล้วเสร็ จในวันที่ 2 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
ภายใต้สญ
ั ญาโอนสิ ทธิรายได้สุทธิฯ และสัญญาตกลงดําเนินการ
นอกจากนี้บริ ษทั นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) (“ผูส้ นับสนุน”) ได้มีการจํานําหุน้ ที่ตนถือในบริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด จํานวน
1,355,993 หุ ้น และบริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด จํานวน 1,699,994 หุ ้น ให้แก่กองทุนฯ เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเป็ น
การประกันการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ นับสนุ นตามสัญญาตกลงดําเนิ นการและเป็ นการประกันการปฏิบตั ิหน้าที่ของบริ ษทั บุรีรัมย์
พลังงาน จํากัด และ บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด ภายใต้สญ
ั ญาโอนสิ ทธิรายได้สุทธิฯ
บริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด และ บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด ยังได้เข้าทําสัญญาต่างๆที่ เกี่ ยวข้องหรื อเกี่ยวเนื่ องต่อการจัดตั้ง
กองทุนฯ เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 2 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
22

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในรายงาน (ต่อ)
เงินปันผล
เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 7/2560 มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับ
ผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาทต่อหุน้ สําหรับหุน้ สามัญ
จํานวน 812,099,845 หุน้ รวมเป็ นจํานวนเงิน 121,814,976.75 บาท โดยบริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560
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