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ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน 

เฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุด 

วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงนิทตีรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั  

 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุด 

วนัเดียวกนั  

 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ

และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ  

ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจา้ไดร้ะบุเรืองการประมาณการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - ลูกหนี

ชาวไร่และการประเมินมูลค่าตน้ทุนค่าวตัถุดิบ - ราคาค่าออ้ย เป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบและไดน้าํเรืองนาํเรืองนีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ได้

แสดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองนี 



 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินมูลค่าต้นทุนค่าวัตถุดบิ - ราคาค่าอ้อย 
 

 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ข้อ 2.7 เรืองนโยบายการบัญชีทีเกียวข้องกับสินค้า

คงเหลือ และ ขอ้ 10 เรืองสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

กลุ่มกิจการมีสินคา้คงเหลือมูลค่าสุทธิจาํนวน 1,060.77 ลา้นบาท

ซึงประกอบด้วยวัตถุดิบมูลค่าสุทธิจํานวน 31.94 ล้านบาท 

ผูบ้ริหารไดป้ระเมินการคาํนวณตน้ทุนค่าวตัถุดิบของราคาค่าออ้ย

ซึงค ํานวณมาจากราคาตลาดทีประกาศโดยรัฐบาลสําหรับ

ฤดูกาลผลิตปีก่อนหน้า และประมาณการราคาสําหรับฤดูกาล

ผลิตปีปัจจุบนั โดยประมาณการราคาดงักล่าวมาจากแหล่งขอ้มูล

ภายนอกทีเชือถือไดใ้นอุตสาหกรรมนาํตาล และใชดุ้ลยพินิจของ

ผูบ้ริหารเกียวกับข้อสมมุติฐาน เช่น อุปสงค์และอุปทานของ

ปริมาณนําตาลทงัภายในประเทศและต่างประเทศ ราคานําตาล

ตลาดโลกล่วงหน้า เป็นต้น เพือนํามาใช้ในการประมาณการ

ตน้ทุนวตัถุดิบดงักล่าว 

 

ขา้พเจา้ให้ความสําคญัในเรืองนี เนืองจากมูลค่าสินคา้คงเหลือมี

มูลค่าทีมีสาระสําคัญ และเกียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ

ผูบ้ริหารในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมุติฐานทีใช้

ในการประเมินมูลค่าของตน้ทุนวตัถุดิบ   
 

ขา้พเจา้สอบถามผูบ้ริหารเพือทาํความเขา้ใจในวิธีการปฏิบติัทาง

บัญชี และลกัษณะของรายการในการคาํนวณต้นทุนค่าวตัถุดิบ

ข้าพเจ้าได้สอบถามผู ้บ ริห ารใน เชิงท ดส อบ เกียวกับค วาม

เหมาะสมของสมมติฐานและหลักเกณฑ์ทีใช้ในการคํานวณ 

รวมถึงความสมาํเสมอในการใชห้ลกัเกณฑ ์

 

ข้าพเจ้าได้รับ รายงาน ป ระกอบรายละเอี ยดเกียวกับข้อมูล 

ทีนํามาใช้ในการประเมินมูลค่า และทดสอบความถูกต้อง  

ความเหมาะสมของขอ้มูล รวมถึงทดสอบการคาํนวณ 

 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความสมเหตุสมผลของสมมุติฐานทีผูบ้ริหาร

ใช้ในการประเมินมูลค่าตน้ทุนวตัถุดิบ โดยเปรียบเทียบกับขอ้มูล

ภายนอกทีน่าเชือถือ ข้าพเจ้าพิจารณาว่า มีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลในอดีต ข้อมูลปัจจุบัน และกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกนั 

 

จากวิธีการทดสอบของขา้พเจา้ขา้งตน้ ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมุติฐานที

ผูบ้ริหารใช้ในการคาํนวณตน้ทุนวตัถุดิบมีความสมเหตุสมผลตาม

หลกัฐานทีมีอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - ลูกหนีชาวไร่ 
 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ข้อ 2.6 เรืองนโยบายการบัญชีทีเกียวข้องกับลูกหนี

การคา้และลูกหนีชาวไร่ และ ขอ้ 9 เรืองลูกหนีชาวไร่ - สุทธิ  

 

กลุ่มกิจการมีลูกหนีชาวไร่สุทธิมูลค่า 868.43 ล้านบาทหรือ 

ร้อยละ 9.41 ของสินทรัพยท์งัหมด โดยผูบ้ริหารมีนโยบายใน

การประเมินความสามารถในการชาํระหนีของลูกหนีชาวไร่

และกาํหนดความเหมาะสมของค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ - ลูกหนี

ชาวไร่ ซึงอา้งอิงจากยอดทีเกินกาํหนดชาํระ ประสบการณ์ใน

การชําระเงินในอดีต หลักทรัพยค์ ําประกันและทีคาดว่าจะ

ไดรั้บชาํระเงินในอนาคต ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่ม

กิจการมีค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - ลูกหนีชาวไร่ทงัหมด 88.65 

ลา้นบาท  

 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญคาํนวณเบืองต้นจากมูลค่าของลูกหนี

ชาวไร่ทีค้างชาํระเกินกาํหนดเวลาชาํระเงินมากกว่า 2 ปี หัก

ดว้ยมูลค่าของหลักทรัพยค์าํประกันซึงเปรียบเทียบจากราคา

ตลาดกบัมูลค่าตามบญัชี และมีการประเมินราคาใหม่ในแต่ละปี 

นอกจากนีผูบ้ริหารยงัพิจารณามูลค่าลูกหนีชาวไร่ทีคา้งชาํระ

เกินกาํหนดเวลาในรายทียอดหนีมีมูลค่าสูงเป็นรายบุคคล โดย

อา้งอิงจากประสบการณ์ในการชาํระเงินในอดีต โอกาสทีจะ

ไดรั้บชาํระเงิน และปรับปรุงค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามความ

เหมาะสมต่อไป 

 

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญในเรืองนี เนืองจากมูลค่าของค่าเผือหนี

สงสัยจะสูญดงักล่าวมีสาระสําคญั และเกียวขอ้งกับการใช้ดุลย

พิ นิจของผู ้บริหารในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของ

สมมุติฐานทีใช้ในการพิจารณามูลค่าของหลกัทรัพยค์าํประกัน

และความสามารถในการชาํระหนีในอนาคต 
 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมของการประมาณการค่าเผอืหนี

สงสัยจะสูญ - ลูกหนีชาวไร่ ดงันี 

 

 สอบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบเกียวกับความเหมาะสมและ

หลกัเกณฑใ์นการประมาณการค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 

 

 ทดสอบความน่าเชือถือของรายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี

ชาวไร่ทีนํามาใชเ้ป็นขอ้มูลเบืองตน้ในการประมาณการค่าเผือ

หนีสงสัยจะสูญ 

 

 ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อมูลการรับชําระเงินจาก

ลูกหนีชาวไร่ในอดีต รวมถึงโอกาสทีจะได้รับชาํระในอนาคต

และพิจารณาเหตุผลของผูบ้ริหารทีใช้ในการบันทึกเพิมเติม

หรือไม่บันทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนีค้างชาํระ

เกินกาํหนดทีพิจารณาเป็นรายบุคคล และ 

 

 ทดสอบมูลค่าของหลักทรัพย์คําประกันแต่ละชนิดโดย

เปรียบเทียบกับแหล่งขอ้มูลภายนอกทีน่าเชือถือและสามารถ

เปรียบเทียบกนัไดก้บัราคาตลาด 

 

จากวิธีการทดสอบของข้าพเจา้ขา้งต้น ข้าพเจา้พบว่าการประมาณ

การค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - ลูกหนีชาวไร่ มีความสอดคล้องกับ

ขอ้มูลในอดีตและมีความสมเหตุสมผลตามหลกัฐานทีมีอยู ่

 



 

ข้อมูลอืน 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วย ข้อมูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานนัน ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที 

ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี  

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชือมนัต่อขอ้มูลอืน 

 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอืน

มีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ 

 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือสาร

เรืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

กรรมการมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี โดยถูกตอ้งตามทีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพือให้สามารถจัดทาํ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 

ในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกับการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับ 

การดาํเนินงานต่อเนือง เวน้แต่กรรมการมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเนืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพือให้ไดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน

ของผูส้อบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 

การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

ทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์อย่าง

สมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี  

 



 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจเยยีงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยียง 

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั 

และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบ

ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจาก 

การทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพอืวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย

ขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยกรรมการ  

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชี

ทีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี

นยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอน

ทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยทีเกียวขอ้งในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควร  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มกิจการเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบติังาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไวซึ้งรวมถึง ประเด็น 

ทีมีนัยสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมและขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายใน ถา้หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง 

การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกับความเป็นอิสระและ

ไดสื้อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับความสัมพนัธ์ทังหมด ตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจ้าเชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอก 

อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พอืป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 



 

จากเรืองทีสือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคัญทีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า

ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว  

 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิ  เยืองศรีกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4174 

กรุงเทพมหานคร 

26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 



บริษทั นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 229,068,711 85,346,019 18,193,199 4,491,384

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 8, 30 255,555,054 214,995,565 313,054,963 33,746,237

ลูกหนีชาวไร่ - สุทธิ 9, 30 868,428,756 990,066,535 - 10,300,000

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 1,060,772,238 581,629,513 - -

ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 30 - - 120,000,000 95,000,000

ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15, 30 224,921,212 175,765,724 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 11 16,752,433 48,245,082 5,001,824 7,958,509

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,655,498,404 2,096,048,438 456,249,986 151,496,130

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาวอืน - สุทธิ 14 2,136,915 1,995,734 729,140 587,959

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,227,127,544 - 1,194,706,818 -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - 1,445,476,600 1,445,476,600

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 30 - - 2,259,654,765 2,652,863,752

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่ - สุทธิ 15, 30 308,242,107 203,031,477 - -

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 16 4,810,700,305 4,684,626,966 23,154,842 15,634,001

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 17 26,231,454 27,750,587 11,046,137 10,491,058

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 18 194,433,310 195,806,889 20,008,746 10,667,628

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 8,368,062 17,596,449 499,811 156,900

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,577,239,697 5,130,808,102 4,955,276,859 4,135,877,898

รวมสินทรัพย์ 9,232,738,101 7,226,856,540 5,411,526,845 4,287,374,028

กรรมการ   ________________________________

วนัที         ________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษทั นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 19, 30 716,121,941 602,354,572 44,705,951 11,752,547

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินและอืนๆ 20 1,136,304,878 1,710,253,155 90,688,878 1,003,953,155

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอืนๆ

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 450,385,877 508,671,328 - -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัร่วม

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20, 30 172,589,789 - - -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20, 30 - - 198,000,000 -

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าซือ

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 10,872,088 10,105,057 1,611,748 251,802

หุ้นกู้ 20 - 850,000,000 - 850,000,000

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 - 422,159,900 - -

ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 22 7,721,815 9,343,087 2,399,177 3,423,149

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 30,889,265 4,239,336 - 354,339

หนีสินหมุนเวียนอืน 21 24,530,790 15,750,240 6,429,546 8,340,440

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 2,549,416,443 4,132,876,675 343,835,300 1,878,075,432

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอืนๆ - สุทธิ 20 805,266,914 961,041,026 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัร่วม - สุทธิ 20, 30 3,356,799,640 - - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย - สุทธิ 20, 30 - - 2,548,119,162 -

หนีสินตามสญัญาเช่าซือ - สุทธิ 20 14,433,900 15,630,342 5,350,331 777,980

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 18 - 443,997 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 22 34,285,227 23,237,045 11,996,787 7,930,227

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน - 856,000 - -

4,210,785,681 1,001,208,410 2,565,466,280 8,708,207

6,760,202,124 5,134,085,085 2,909,301,580 1,886,783,639

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนสิีนและส่วนของเจ้าของ

หนสิีนหมุนเวยีน

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน

รวมหนสิีน
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บริษทั นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 23

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญัจาํนวน 812,099,845 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท

   (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : หุ้นสามญัจาํนวน 676,750,000 หุ้น 

    มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 812,099,845 676,750,000 812,099,845 676,750,000

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญัจาํนวน 812,099,845 หุ้น 

   มูลค่าชาํระแลว้เตม็จาํนวนหุ้นละ 1 บาท

   (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : หุ้นสามญัจาํนวน 676,750,000 หุ้น 

    มูลค่าชาํระแลว้เตม็จาํนวนหุ้นละ 1 บาท) 812,099,845 676,750,000 812,099,845 676,750,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 954,665,813 954,665,813 954,665,813 954,665,813

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

  - สาํรองตามกฎหมาย 25 51,760,392 39,680,867 51,760,392 39,680,867

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 652,547,941 420,828,757 683,571,019 729,478,458

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 128,196 15,251 128,196 15,251

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,471,202,187 2,091,940,688 2,502,225,265 2,400,590,389

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,333,790 830,767 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,472,535,977 2,092,771,455 2,502,225,265 2,400,590,389

9,232,738,101 7,226,856,540 5,411,526,845 4,287,374,028

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนสิีนและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
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บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 5,740,443,011 4,579,212,363 - -

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (4,428,224,954)    (3,818,638,471)    - -
 

กําไรขันต้น 1,312,218,057 760,573,892 - -

รายไดอื้น 26 151,720,484 95,225,189 508,961,801 259,198,662

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศ 3,591,619 11,093,070 9,759 (969)

ค่าใชจ่้ายในการขาย (193,671,029) (170,626,771) - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (411,053,917) (376,955,843) (148,045,752) (128,547,444)

ตน้ทุนทางการเงิน (283,777,311) (176,701,185) (125,472,233) (76,918,283)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 32,420,725 - - -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 28 611,448,628 142,608,352 235,453,575 53,731,966

ภาษีเงินได้ 28 (86,034,878) (29,287,465) 6,137,934 (11,307,349)

กําไรสําหรับปี 525,413,750 113,320,887 241,591,509 42,424,617

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไรสําหรับปี (ต่อ) 525,413,750 113,320,887 241,591,509 42,424,617

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน :

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 (10,909,588) 1,897,886 (4,019,683) 658,706

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน 2,181,918 (158,780) 803,937 38,983

(8,727,670) 1,739,106 (3,215,746) 697,689

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผอืขาย 141,181 34,428 141,181 34,428

โอนการขายเงินลงทุนเผือขาย - 408,912 - 408,912

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัการเปลียนแปลงในมูลค่า

   ของเงินลงทุนเผอืขาย (28,236) (19,177) (28,236) (19,177)

112,945 424,163 112,945 424,163

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (8,614,725) 2,163,269 (3,102,801) 1,121,852

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 516,799,025 115,484,156 238,488,708 43,546,469

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 524,725,886 113,082,955 241,591,509 42,424,617

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 687,864 237,932 - -

525,413,750 113,320,887 241,591,509 42,424,617

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 516,115,331 115,245,190 238,488,708 43,546,469

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 683,694 238,966 - -

516,799,025 115,484,156 238,488,708 43,546,469

กําไรต่อหุ้น

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน 29 0.65 0.14 0.30 0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

องค์ประกอบอืน

จัดสรรแล้ว ของส่วนของเจ้าของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน สํารองตาม การปรับมูลค่ายุติธรรม รวมส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนเผือขาย ของบริษทัใหญ่ อํานาจควบคุม รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 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

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2560

หุ้นปันผล 23, 24 135,349,845 - - (135,349,845) - - - -

เงินปันผลจ่าย 24 - - - (136,853,832) - (136,853,832) (180,671) (137,034,503)

สาํรองตามกฎหมาย 25 - - 12,079,525 (12,079,525) - - - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 516,002,386 112,945 516,115,331 683,694 516,799,025

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 812,099,845 954,665,813 51,760,392 652,547,941 128,196 2,471,202,187 1,333,790 2,472,535,977

 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 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

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2559

เงินปันผลจ่าย 24 - - - (148,885,000) - (148,885,000) - (148,885,000)

สาํรองตามกฎหมาย 25 - - 14,011,720 (14,011,720) - - - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 114,821,027 424,163 115,245,190 238,966 115,484,156

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 676,750,000 954,665,813 39,680,867 420,828,757 15,251 2,091,940,688 830,767 2,092,771,455

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

กําไรสะสม
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บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

องค์ประกอบอืน

จัดสรรแล้ว ของส่วนของเจ้าของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกนิมูลค่า สํารองตาม การปรับมูลค่ายุติธรรม

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผือขาย รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2560

หุ้นปันผล 23, 24 135,349,845 - - (135,349,845) - -

เงินปันผลจ่าย 24 - - - (136,853,832) - (136,853,832)

สาํรองตามกฎหมาย 25 - - 12,079,525 (12,079,525) - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 238,375,763 112,945 238,488,708

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 812,099,845 954,665,813 51,760,392 683,571,019 128,196 2,502,225,265

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

การเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2559

เงินปันผลจ่าย 24 - - - (148,885,000) - (148,885,000)

สาํรองตามกฎหมาย 25 - - 14,011,720 (14,011,720) - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 43,122,306 424,163 43,546,469

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 676,750,000 954,665,813 39,680,867 729,478,458 15,251 2,400,590,389

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 611,448,628 142,608,352 235,453,575 53,731,966

รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 16, 17, 27 259,098,486 217,863,287 2,506,464 1,813,345

- ดอกเบียรับ 26 (100,750,755) (47,224,855) (165,197,408) (179,199,606)

- เงินปันผลรับ 26 (153,510) (153,510) (230,507,419) -

- ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 8, 9 5,385,453 14,042,099 3,622,216 (1,666,096)

- ค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 10 (340,662) 4,349,522 - -

- ค่าเผอืการดอ้ยค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 - 33,885,040 - -

- ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 779,452 2,992,907 590 -

- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 25,889,472 595,399 5,274 525,988

- ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - 351,256 - 351,256

- ตน้ทุนทางการเงิน 283,777,311 176,701,185 125,472,233 76,918,283

- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (32,420,725) - - -

- ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 22 3,795,319 4,086,703 1,302,744 1,351,782

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงของสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 1,056,508,469 550,097,385 (27,341,731) (46,173,082)

การเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

     - ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (37,150,968) (8,731,562) (47,474,300) 119,697,594

- ลูกหนีชาวไร่ 112,843,805 (287,311,198) 6,677,784 2,266,096

     - สินคา้คงเหลือ (478,802,063) 129,227,862 - -

     - สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 31,492,649 460,399 2,956,685 1,516,391

- ลูกหนีอืน - สาํนกังานกองทุนออ้ยและนาํตาลทราย - 155,848,895 - -

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 9,228,387 (11,302,856) (342,911) (156,900)

     - เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 67,965,640 87,514,710 (1,615,779) (133,705,737)

     - หนีสินหมุนเวียนอืน 8,780,550 (11,157,811) (1,910,894) 2,212,630

- จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 22 (5,277,997) (2,401,975) (2,279,839) (1,309,150)

- หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (856,000) 856,000 - -

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 764,732,472 603,099,849 (71,330,985) (55,652,158)

- จ่ายภาษีเงินได้ (56,301,683) (31,486,940) (2,781,823) (17,217,382)

- จ่ายดอกเบีย (238,117,150) (174,124,370) (91,044,618) (76,663,831)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 470,313,639 397,488,539 (165,157,426) (149,533,371)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 100,750,755 47,224,855 163,870,401 182,737,807

เงินปันผลรับ 26 153,510 153,510 - -

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (1,194,706,818) - (1,194,706,818) -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - - (164,999,000)

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - 2,345,008,987 1,208,604,776

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่ 15 128,034,322 96,149,412 - -

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - (1,976,800,000) (564,899,898)

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่ 15 (282,400,440) (268,348,233) - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,916,355 1,901,682 468 -

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (399,252,127) (655,094,452) (4,084,572) (15,668,334)

ดอกเบียจ่ายทีบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,444,007) (20,233,007) - -

กระแสเงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (1,647,948,450) (798,246,233) (666,711,534) 645,775,351

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินและอืนๆเพมิขึน (ลดลง) 20 (573,948,277) 235,068,567 (913,264,277) (354,262,833)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอืนๆ 20 289,000,000 502,238,640 - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัร่วม 20 3,539,747,642 - - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย 20 - - 2,746,119,162 -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอืนๆ 20 (925,219,463) (304,857,542) - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัร่วม 20 (10,358,213) - - -

เงินสดจ่ายชาํระหุน้กู้ 20 (850,000,000) - (850,000,000) -

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าซือ (10,971,251) (11,385,410) (571,846) (201,426)

จ่ายเงินปันผล 24 (136,892,935) (148,885,000) (136,712,264) (148,885,000)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  1,321,357,503 272,179,255 845,570,775 (503,349,259)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 143,722,692 (128,578,439) 13,701,815 (7,107,279)

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

คงเหลือปลายปี 229,068,711 85,346,019 18,193,199 4,491,384

รายการทีไม่กระทบเงนิสด

หนีสินตามสัญญาเช่าซือเพิมขึนจากการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,541,840 12,484,227 6,504,143 1,231,209

หุน้ปันผล 23, 24 135,349,845 - 135,349,845 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 78 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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1 ข้อมูลทัวไป 

 

บริษัท นําตาลบุรีรัมย ์จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ซึงจดัตงัขึนและดาํเนินกิจการในประเทศไทย และมีทีอยูต่ามทีไดจ้ดทะเบียนไว ้ดงันี 

  

สาํนกังานใหญ:่ ตงัอยูเ่ลขที 237 หมู่ 2 ตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 

 

สาํนกังานสาขา: ตงัอยูเ่ลขที 128/77-78 ชนั 7 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

 

เพอืวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 

 

การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการสามารถสรุปไดด้งันี 

 

1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทรายและกากนาํตาล 

2) ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุการเกษตร 

3) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

4) ธุรกิจอืนๆ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เมอืวนัที 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีทีสาํคญัซึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปนี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทาํขึนตามหลักการบญัชีทีรับรองทวัไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบัญชี พ.ศ. 2543  

ซึงหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ

กาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงินยกเวน้

เรืองทีอธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 

 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีทีสาํคญัและ

การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซึงจดัทาํขึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติรวมทงักาํหนดให ้

ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเรืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกียวกับขอ้สมมติฐานและประมาณการทีมีนัยสําคญัต่อ 

งบการเงินรวมตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 4 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทาํขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็นภาษาไทย ในกรณี 

ทีมีเนือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกยีวข้อง 

 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที  

1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกียวขอ้งและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอยา่งมีสาระสาํคญัมดีงัต่อไปนี 

 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559) เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2559) เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2559) เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11  

   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การร่วมการงาน 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีมีการปรับปรุงใหม่ ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมต้น 

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ทีมีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัและเกียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซึงกลุ่มกิจการ

ยงัไม่ไดน้าํมาตรฐานทีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้มีดงัต่อไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) เรือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12  

   (ปรับปรุง 2560) 

เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานทีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบทีมีนัยสําคญั

ต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้เรืองการเปิดเผยขอ้มูล 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

(1) บริษัทย่อย 

 

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ทีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมือกลุ่มกิจการ 

มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบ

ต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวม

ตงัแต่วนัทีกลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงิน

รวมนบัจากวนัทีกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซือ สิงตอบแทนทีโอนให้สําหรับการซือบริษทัย่อย ประกอบดว้ย

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ีผูซื้อโอนให้และหนีสินทีก่อขึนเพือจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซือและส่วนไดเ้สีย 

ในส่วนของเจา้ของทีออกโดยกลุ่มกิจการ สิงตอบแทนทีโอนใหร้วมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหนีสินทีผูซื้อคาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบัการซือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมอืเกิดขึน มูลค่าเริมแรกของสินทรัพยที์ระบุได้

ทีไดม้า และหนีสินและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนในการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีซือ ในการรวมธุรกิจ

แต่ละครัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ

ทีระบุไดข้องผูถู้กซือตามสัดส่วนของหุน้ทีถือ โดยส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

ในการรวมธุรกิจทีดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซือ ผูซื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียทีผูซื้อถืออยู่ในผูถู้กซือก่อนหน้าการรวม

ธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการวดัมูลค่าใหม่นันในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

สิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

ของสิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายทีรับรู้ภายหลงัวนัทีซือซึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหนีสินให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

สิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้บนัทึกการจ่ายชาํระใน

ภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 

 

ส่วนเกินของมูลค่าสิงตอบแทนทีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซือธุรกิจ

ของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซือทีผูซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจทีมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วนัทีซือของ

สินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดที้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิงตอบแทนทีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซือทีผูซื้อถืออยู่ก่อน

การรวมธุรกิจ นอ้ยกวา่มูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยทีไดม้าเนืองจากการซือในราคาตาํกวา่มูลค่ายุติธรรม 

จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

(1) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 

กิจการจะตดัรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือและกาํไรทียงัไม่ได้เกิดขึนจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนทียงั 

ไม่เกิดขึนจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกัน เวน้แต่รายการนันมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท์ีโอนระหว่างกันเกิดการดอ้ยค่า 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพอืใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับ 

เพอืสะทอ้นการเปลียนแปลงสิงตอบแทนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าสิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนนัจะรวม

ตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนนี 

 

รายชือของบริษทัย่อยหลกัของกลุ่มกิจการและผลกระทบทางการเงินจากการซือและการจาํหน่ายบริษทัย่อยไดแ้สดงไวใ้น

หมายเหตุฯ ขอ้ 13 

 

(2) รายการกบัส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนทีเป็นของเจา้ของกลุ่มกิจการสําหรับการ

ซือส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหวา่งสิงตอบแทนทีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นทีซือมา

ในบริษทัย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของเจา้ของ และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูก

บนัทึกในส่วนของเจา้ของ 

 

(3) การจําหน่ายบริษัทย่อย 

 

เมือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในกิจการทีเหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้ราคายุติธรรม การเปลียนแปลง 

ในมูลค่าจะรับ รู้ในกําไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนันจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริมแรกของมูลค่าของเงินลงทุน  

เพือวตัถุประสงค์ในการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนทีเหลืออยู่ในรูปของบริษัทร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพย ์

ทางการเงิน สําหรับทุกจาํนวนทีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในส่วนทีเกียวขอ้งกับกิจการนันจะถูกปฏิบติัเสมือนว่า

กลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหนีสินทีเกียวขอ้งนนัออกไป 

 

(4) บริษัทร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซึงโดยทวัไปก็คือการที กลุ่มกิจการถือหุ้น  

ทีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทงัหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย

ในการแสดงในงบการเงินรวม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

(5) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

ภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมือเริมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนนีจะเพิมขึนหรือลดลง 

ในภายหลงัวนัทีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนทีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ เงินลงทุน 

ในบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยมทีระบุได ้ณ วนัทีซือเงินลงทุน 

 

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนันลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ กิจการตอ้งจดัประเภทรายการทีเคยรับรู้ 

ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของทีลดลง กาํไรและขาดทุนจากการลด

สัดส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมทีเกิดขึนภายหลังการได้มาจะรวมไวใ้นกําไรหรือขาดทุน และ 

ส่วนแบ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ทีเกิดขึนภายหลังการได้มาจะรวมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ผลสะสมของ 

การเปลียนแปลงภายหลังการไดม้าดงักล่าวขา้งต้น จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมือส่วนแบ่งขาดทุนของ 

กลุ่มกิจการในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมนนั กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้

ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในหนีของบริษทัร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหนีแทนบริษทัร่วม 

 

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสินรอบระยะเวลาบญัชีวา่มีขอ้บ่งชีทีแสดงวา่เงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมี

ขอ้บ่งชีเกิดขึนกลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนกบัมูลค่าตามบญัชี

ของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปทีส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกาํไรขาดทุน 

 

รายการกาํไรทียงัไม่ไดเ้กิดขึนจริงระหวา่งกลุ่มกิจการกบับริษทัร่วมจะตดับญัชีเท่าทีกลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนัน 

รายการขาดทุนทียงัไม่ไดเ้กิดขึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั  เวน้แต่รายการนนัมีหลกัฐานวา่สินทรัพยที์โอนระหวา่งกนั

เกิดการดอ้ยค่า บริษทัร่วมจะเปลียนนโยบายการบญัชีเท่าทีจาํเป็นเพอืใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ กาํไร

และขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

(6) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) ตน้ทุนจะมีการปรับ 

เพือสะทอ้นการเปลียนแปลงสิงตอบแทนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าของสิงตอบแทนทีคาดวา่ตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวม

ตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนนี 
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2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

(ก) สกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 

รายการทีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั

ทีบริษัทดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ

ดาํเนินงานและสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 

 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิด

รายการหรือวนัทีตีราคาหากรายการนันถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนทีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระที

เป็นเงินตราต่างประเทศ และทีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัรา

แลกเปลียน ณ วนัสินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

 

เมอืมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน องคป์ระกอบของ

อัตราแลกเปลียนทังหมดของกาํไรหรือขาดทุนนันจะรับรู้ไวใ้นรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนด้วย ในทางตรงข้าม 

การรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลียนทงัหมดของ

กาํไรหรือขาดทุนนนัจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 

 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม และ 

เงินลงทุนระยะสันอืนทีมีสภาพคล่องสูงซึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัทีไดม้า ส่วนเงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของ

หนีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

2.6 ลูกหนีการค้าและลกูหนีชาวไร่ 

 

ลูกหนีการคา้รับรู้เริมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินทีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ  

ซึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสินปี ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนีการค้า

เปรียบเทียบกบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหนีการคา้ หนีสูญทีเกิดขึนจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึงของ

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

ลูกหนีชาวไร่แสดงตามมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ กลุ่มกิจการมีนโยบายในการตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากระยะเวลาที 

คา้งชาํระหนีของลูกหนี ประวติัการชาํระหนี หลกัประกนั และการคาดการณ์เกียวกบัการรับชาํระหนีในอนาคตของลูกหนีแต่ละราย 

โดยกลุ่มกิจการจะตงัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญเต็มจาํนวน (หลงัหกัมูลค่าประเมินของหลกัประกนัของลูกหนี) ลูกหนีจะถูกตดัจาํหน่าย

ออกจากบญัชีเมอืทราบว่าเป็นหนีสูญ 
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2.7 สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า ราคาทุนของสินคา้ซือมาเพือขาย สินคา้สําเร็จรูป

และวสัดุโรงงานคาํนวณโดยวธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั  

 

ตน้ทุนของการซือประกอบดว้ย ราคาซือและค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งโดยตรงกับการซือสินคา้นัน เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง  

หักดว้ยส่วนลดทีเกียวขอ้งทังหมด ส่วนยอมให้หรือเงินทีไดรั้บคืน ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ย 

ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอืนทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิต  

 

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติทีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายทีจาํเป็นเพือให้สินคา้นันสําเร็จรูป 

รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผอืการลดมูลค่าสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสือมคุณภาพตามความจาํเป็น 

 

2.8 เงินลงทุนอืน 

 

กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนทีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เป็น 2 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเผอืขาย และ 2. เงินลงทุนทวัไป 

การจดัประเภทขึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภททีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุน

และทบทวนการจดัประเภทอยา่งสมาํเสมอ  

 

(1) เงินลงทุนเผือขาย คือ เงินลงทุนทีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพือเสริมสภาพคล่องหรือเมืออัตราดอกเบีย

เปลียนแปลง ได้แสดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีทีฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงทีจะถือไวใ้นช่วงเวลา 

นอ้ยกวา่ 12 เดือนนบัแต่วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน หรือเวน้แต่กรณีทีฝ่ายบริหาร

มีความจาํเป็นทีตอ้งขายเพอืเพมิเงินทุนดาํเนินงานจึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

 

(2) เงินลงทุนทวัไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่มีตลาดซือขายคล่องรองรับ 

 

เงินลงทุนทงั 2 ประเภทรับรู้มูลค่าเริมแรกดว้ยราคาทุน ซึงหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของสิงตอบแทนทีใหไ้ปเพือให้ไดม้าซึงเงินลงทุน

นนัรวมทงัค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 

 

เงินลงทุนเผือขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซือทีอา้งอิงจากตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทําการสุดท้ายของวนัสินรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซือล่าสุดจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการกาํไรและขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงของเงินลงทุนเผอืขายรับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

เงินลงทุนทวัไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผือการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมือมีขอ้บ่งชีวา่เงินลงทุนนนัอาจมีการดอ้ยค่าเกิดขึน หากราคาตาม

บญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มลูค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
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2.8 เงินลงทุนอืน (ต่อ) 

 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการจาํหน่ายเมือเปรียบเทียบกบัราคาตาม

บญัชีของเงินลงทุนนนัจะบนัทึกรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน กรณีทีจาํหน่ายเงินลงทุนทีถือไวใ้นตราสารหนีหรือตราสารทุนชนิด

เดียวกันออกไปบางส่วน  ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนทีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใช้วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของราคาตามบญัชีจาก

จาํนวนทงัหมดทีถือไว ้

 

2.9 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เริมแรกดว้ยราคาทุน และต่อมาแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผอืการดอ้ยค่า ตน้ทุน

เริมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอืนๆทีเกียวขอ้งกบัการซือสินทรัพยน์นั 

 

ตน้ทุนทีเกิดขึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึงตามความเหมาะสมเมือตน้ทุนนนั

เกิดขึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชือถือ และ

จะมีการตดัรายการชินส่วนทีถูกเปลียนแทนออกดว้ยมูลค่าตามบญัชีคงเหลือของชินส่วนนนั สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา

อืนๆ กลุ่มกิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมอืเกิดขึน 

 

ทีดินไม่มีคิดค่าเสือมราคา ค่าเสือมราคาของสินทรัพยอื์นคาํนวณดว้ยวิธีเส้นตรงเพือลดราคาทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ทีได้

ประมาณการไวข้องสินทรัพยแ์ต่ละชนิด ดงัต่อไปนี 

 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 10 - 30 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2 - 40 ปี 

เครืองจกัรและอุปกรณ ์ 2 - 30 ปี 

เครืองมือ อุปกรณ์และเครืองมือทางการเกษตร 2 - 10 ปี 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้ํานกังาน 3 - 20 ปี 

ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

 

ทุกสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการไดม้ีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์

ให้เหมาะสม 

 

ในกรณีทีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจาก 

การจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในบญัชีผลกาํไร (ขาดทุน) อืนสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 
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2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

2.10.1 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีซือมาจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนโดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและการดาํเนินการ

ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นันสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ ค่าตัดจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้

ประโยชน์ในระยะเวลา 5 ปี 
 

2.10.2 สิทธิในการใช้สายส่งไฟฟ้า 
 

รายจ่ายเพือให้ได้รับสิทธิในการใช้สายส่งไฟฟ้า ได้บันทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนและตัดจาํหน่ายตลอดอายุการให้

ประโยชน์เป็นเวลา 20 ปี   
 

2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยที์มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น เครืองหมายการคา้และใบอนุญาต) ซึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการ

ดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี สินทรัพยอื์นทีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เมอืมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชีวา่ราคาตาม

บญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมอืราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าทีคาดว่า

จะไดรั้บคืน ซึงหมายถึงจาํนวนทีสูงกว่าระหวา่งมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็น

หน่วยทีเล็กทีสุดทีสามารถแยกออกมาได้ เพือวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน

นอกเหนือจากเครืองหมายการคา้และใบอนุญาตซึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดที้จะกลบั

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.12 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทีกลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยซึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านัน 

ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินทีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิงตอบแทนจูงใจทีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในงบ

กาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านนั 
 

สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ซึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดถือเป็นสัญญาเช่า

การเงิน ซึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตาม

สัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกวา่ 
 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพือให้ไดอ้ตัราดอกเบียคงทีต่อหนีสินคงคา้งอยู ่

โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสินระยะยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะ

บนัทึกในงบกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพือทาํให้อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของ

หนีสินทรัพยที์เหลืออยู่ สินทรัพยที์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท์ีเช่าหรืออายุ

ของสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
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2.13 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทีกลุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยที์ให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นลูกหนีสัญญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่า 

ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนีเบืองตน้กับมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ รายไดจ้ากสัญญาเช่า

ระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใชว้ธีิเงินลงทุนสุทธิซึงสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงทีทุกงวด ตน้ทุนทางตรงเริมแรกจะ

รวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหนีสัญญาเช่าทางการเงินเริมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสัญญาเช่า 
 

สินทรัพยที์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตดัค่าเสือม

ราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซึงมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั  รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากสิงตอบแทนจูงใจทีไดจ่้ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า 
 

2.14 เงินกู้ยืม 
 

เงินกูย้มืและหุ้นกูรั้บรู้เริมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสิงตอบแทนทีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการทีเกิดขึน เงินกูย้มืและหุน้กู้

วดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบียทีแท้จริง ผลต่างระหว่างสิงตอบแทน (สุทธิจากต้นทุน 

การจดัทาํรายการทีเกิดขึน) เมอืเทียบกบัมูลค่าทีจ่ายคืนเพอืชาํระหนีนนัจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 

ค่าธรรมเนียมทีจ่ายไปเพอืใหไ้ดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีทีมีความเป็นไปไดที้จะใชว้งเงินกู้บางส่วน

หรือทังหมด ในกรณีนีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทงัมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานทีมีความเป็นไปได้ทีจะใช้วงเงิน

บางส่วนหรือทังหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจาํหน่ายตาม

ระยะเวลาของวงเงินกูท้ีเกียวขอ้ง 
 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหนีสินหมุนเวยีนเมือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงือนไขให้เลือนชาํระหนีออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

12 เดือน นบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.14.1 ต้นทุนการกู้ยืม 
 

ต้นทุนการกู้ยืมทีเกียวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ทีเข้าเงือนไขต้องนํามารวมเป็น 

ส่วนหนึงของราคาทุนของสินทรัพยน์นั โดยสินทรัพยท์ีเขา้เงือนไขคือสินทรัพยที์จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียม

สินทรัพยน์ันให้อยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้ไดต้ามประสงค์หรือพร้อมทีจะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของ

สินทรัพยต์อ้งสินสุดลงเมือการดาํเนินการส่วนใหญ่ ทีจาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยที์เขา้เงือนไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมทีจะ

ใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมทีจะขายไดเ้สร็จสินลง 
 

รายไดจ้ากการลงทุนทีเกิดจากการนาํเงินกูย้ืมทีกูม้าโดยเฉพาะ ทียงัไม่ไดน้าํไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยที์เขา้เงือนไขไป

ลงทุนเป็นการชวัคราวก่อน ตอ้งนาํมาหักจากตน้ทุนการกูย้มืทีสามารถตงัขึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์
 

ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ย  

 ดอกเบียทีเกิดจากเงินกูย้มืระยะยาว รวมทงัภาษีทีเกียวขอ้งทีผูกู้ต้อ้งรับภาระ 

 จาํนวนทีตดับญัชีรายจ่ายทีเกียวกบัการจดัการกูย้มื 
 

ตน้ทุนการกูย้มือืนๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเกิดขึน  
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2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัรายการทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือรายการทีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของ

เจา้ของ ในกรณีนี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลาํดบั 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีทีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือทีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้

ภายในสินรอบระยะเวลาทีรายงานในประเทศทีบริษัทและบริษัทย่อยไดด้าํเนินงานอยู่ และเกิดรายได้เพือเสียภาษี ผูบ้ริหารจะ

ประเมินสถานะของการยนืแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทีมีสถานการณ์ทีการนาํกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติัขึนอยูก่บั

การตีความ และจะตงัประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีทีเหมาะสมจากจาํนวนทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 

 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีตงัเต็มจาํนวนตามวิธีหนีสิน เมือเกิดผลต่างชวัคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน และราคาตาม

บญัชีทีแสดงอยูใ่นงบการเงิน  

 

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทีเกิดจากการรับรู้เริมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหนีสิน 

ทีเกิดจากรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัทีเกิดรายการ รายการนันไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทงัทางบญัชีหรือ 

ทางภาษี ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคาํนวณจากอัตราภาษี และกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบังคับใช้อยู่ หรือทีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่า 

จะมีผลบงัคบัใช้ภายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใช้เมือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

ทีเกียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดม้ีการจ่ายชาํระ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะนาํจาํนวน

ผลต่างชวัคราวนนัมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้งัภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลต่างชวัคราวของเงินลงทุนในบริษทัย่อย เวน้แต่

กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชวัคราวและการกลบัรายการผลต่างชัวคราวมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดขึนภายในระยะเวลาทีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย 

ทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทงัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและ

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเกียวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็น

หน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซึงตงัใจจะจ่ายหนีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

กลุ่มกิจการได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทังโครงการสมทบเงินและโครงการ

ผลประโยชน ์

 

สําหรับโครงการสมทบเงิน กลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินทีคงที กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมาย

หรือภาระผูกพนัจากการอนุมานทีจะตอ้งจ่ายเงินเพิม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอทีจะจ่ายให้พนักงานทังหมดสําหรับ 

การให้บริการจากพนักงานทงัในอดีตและปัจจุบนั กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงบริหารโดยผูจ้ดัการ

กองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัทีจะ

จ่ายเงินเพิมอีกเมือได้จ่ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมือถึงกาํหนดชาํระ สําหรับ 

เงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหักออกเมอืครบกาํหนดจ่าย 

 

สาํหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุทีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์

ทีพนกังานจะไดรั้บเมอืเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะขึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีทีให้บริการและค่าตอบแทน 

 

หนีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัที 

สินรอบระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนันีคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี 

ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้ซึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด

ออกในอนาคต ซึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัรา

ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลทีมีกาํหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของหนีสินดงักล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่า

จะตอ้งจ่ายในอนาคตนนัประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัราการตาย อายงุาน และปัจจยัอืน  

 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกิดขึนจากการปรับปรุงหรือเปลียนแปลงขอ้สมมติฐานและ

จะรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในงวดทีเกิดขึน 

 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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2.17 ประมาณการหนีสิน 

 

กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหนีสิน (ยกเวน้เรืองผลประโยชน์พนักงาน) เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ 

ตามขอ้ตกลงทีจดัทาํไวอ้นัเป็นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงการชาํระภาระผูกพนันันมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะ

ส่งผลให้กลุ่มกิจการตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณการทีน่าเชือถือของจาํนวนทีตอ้งจ่าย ในกรณีทีกลุ่มกิจการ 

คาดว่าจะไดรั้บคืนประมาณการหนีสินทีเป็นรายจ่ายทีจะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก เมอืคาดว่าจะไดรั้บ

รายจ่ายนนัคืนอยา่งแน่นอน 

 

ในกรณีทีมีภาระผูกพนัทีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นทีจะสูญเสียทรัพยากรเพือจ่ายชาํระภาระผูกพนั

เหล่านัน โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทังประเภท แมว้่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มกิจการ 

จะสูญเสียทรัพยากรเพอืชาํระภาระผกูพนับางรายการทีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตาํ   

 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีคาดวา่จะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั 

โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสียงเฉพาะของ

หนีสินทีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพมิขึนของประมาณการหนีสินเนืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบียจ่าย 

 

2.18 การรับรู้รายได้ 

 

การขายสินค้าและการให้บริการ 

รายได้ประกอบด้วยมูลค่าตามใบแจง้หนีทีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และทีให้บริการซึงเกิดขึนจากการกิจกรรมตามปกติของ 

กลุ่มกิจการโดยเป็นจาํนวนเงินทีสุทธิจากเงินคืนและส่วนลด และไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสําหรับงบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมอืผูซื้อไดรั้บโอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายไดจ้าก

การให้บริการรับรู้เป็นรายไดเ้มอืไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้แลว้ 

 

ดอกเบยีรับและเงนิปันผล 

รายไดด้อกเบียตอ้งรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง  ส่วนรายไดเ้งินปันผลรับรู้เมอืสิทธิทีจะไดรั้บเงินปันผลนนัเกิดขึน  

 

รายได้อนื 

รายไดอื้นบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 

2.19 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลทีจ่ายไปยงัเจา้ของของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหนีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซึงทีประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 
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2.20 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในทีนําเสนอให้ผูม้ีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลทีมีหน้าทีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ส่วนงานดาํเนินงาน ซึงพิจารณาวา่คือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

 

กลุ่มกิจการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก

โครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มกิจการเป็นเกณฑ์ในการกาํหนดส่วนงาน (ดูรายละเอียดใน 

หมายเหตุฯ ขอ้ 6) 

 

3 การจัดการความเสียงทางการเงิน 

 

3.1 ปัจจัยความเสียงทางการเงิน 

 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสียงทางการเงินทีหลากหลายซึงได้แก่ ความเสียงจากตลาด (รวมถึง ความเสียงจากอัตรา

แลกเปลียน ความเสียงดา้นมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราดอกเบีย ความเสียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจาก 

การเปลียนแปลงอตัราดอกเบีย และความเสียงดา้นราคา) ความเสียงดา้นการให้สินเชือและความเสียงดา้นสภาพคล่อง แผนการ

จดัการความเสียงโดยรวมของกลุ่มกิจการ จึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวธีิการลดผลกระทบทีทาํให้เสียหาย

ต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือนอ้ยทีสุดเท่าทีเป็นไปได ้ 

 

3.1.1 ความเสียงจากอตัราแลกเปลยีน 

 

เนืองจากกลุ่มกิจการดาํเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซึงเกิดจาก 

สกุลเงินทีหลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลกัเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเกิดขึนจากรายการ

ธุรกรรมในอนาคต กลุ่มกิจการใช้สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

 

3.1.2 ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

 

รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึนกับการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียในตลาด 

ธุรกรรมทงัหมดทีใชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบียตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินก่อนเขา้ทาํรายการ กลุ่มกิจการ

ไม่มีสินทรัพยที์ต้องอา้งอิงอตัราดอกเบียอย่างมีนัยสําคญั กลุ่มกิจการสามารถระดมทุนโดยการกู้ยืมระยะยาวดว้ยอตัรา

ดอกเบียลอยตวั 
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3 การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยความเสียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

3.1.3 ความเสียงด้านการให้สินเชือ 
 

กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยสําคญัของความเสียงทางดา้นสินเชือ กลุ่มกิจการมีนโยบายทีเหมาะสมเพือทาํให้

เชือมนัไดว้่าไดข้ายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ทีมีประวติัสินเชืออยู่ในระดบัทีเหมาะสม โดยกลุ่มกิจการมีนโยบายจาํกดั

วงเงินการทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอยา่งเหมาะสม 
 

3.1.4 ความเสียงด้านสภาพคล่อง  
 

การจัดการความเสียงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบหมายถึงการดาํรงไวซึ้งเงินสดและหลักทรัพย์ทีมีตลาดรองรับ 

อยา่งเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนทีเพียงพอและความสามารถในการบริหารความเสียง ส่วนงานบริหารเงินของ

กลุ่มกิจการตงัเป้าหมายจะดาํรงความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชือให้มีความเพียงพอ เนืองจาก

ลกัษณะปกติทางธุรกิจของกลุ่มกิจการมีกระแสเงินสดเขา้ออกเป็นจาํนวนเงินค่อนขา้งสูง 
 

3.2 ปัจจัยความเสียงด้านราคาวัตถุดบิและผลติภัณฑ์ 
 

3.2.1 ความเสียงจากความผันผวนของราคานําตาลทรายและราคาอ้อย 
 

กลุ่มกิจการมีความเสียงจากความผันผวนของราคานําตาลทรายและราคาอ้อย เนืองจากอุตสาหกรรมอ้อยและนําตาล 

ในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมทีถูกควบคุมและกาํกับดูแลจากภาครัฐ ผ่านคณะกรรมการออ้ยและนาํตาลทรายภายใต้

พระราชบญัญติัออ้ยและนาํตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึงไดมี้ขอ้กาํหนดเกียวกบั 
 

1 การจดัสรรช่องทางการจาํหน่ายนาํตาลออกเป็นระบบโควตา ดงันี 
 

1.1 โควตา ก. สาํหรับนาํตาลทรายผลิตเพอืใชบ้ริโภคภายในประเทศ   

1.2 โควตา ข. สําหรับนําตาลทรายดิบทีคณะกรรมการอ้อยและนําตาลทรายกาํหนดให้โรงงานผลิตและส่งมอบ 

ให้บริษทั ออ้ยและนาํตาลไทย จาํกดั (อนท.) จาํหน่าย เพือนาํมาใช้กาํหนดราคามาตรฐานของนาํตาลทรายดิบที

ส่งออกในการคาํนวณรายไดข้องระบบ   

1.3 โควตา ค. สําหรับนําตาลทีโรงงานผลิตเพือส่งขายต่างประเทศหรือเพือเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ส่งออก

ต่างประเทศ 
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3 การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.2 ปัจจัยความเสียงด้านราคาวัตถุดบิและผลติภัณฑ์ (ต่อ) 

 

3.2.1 ความเสียงจากความผันผวนของราคานําตาลทรายและราคาอ้อย (ต่อ) 

 

2 การจดัสรรส่วนแบ่งรายไดสุ้ทธิของระบบระหว่างเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและโรงงานนาํตาลภายใตร้ะบบแบ่งปันผลประโยชน์ 

โดยเกษตรกรชาวไร่ออ้ยจะไดรั้บส่วนแบ่งรายไดร้้อยละ 70 ซึงคือราคาออ้ย และโรงงานจะไดรั้บส่วนแบ่งรายไดร้้อยละ 

30 ซึงคือผลตอบแทนการผลิต 

 

รายไดสุ้ทธิของระบบออ้ยและนาํตาลทรายคาํนวณจากรายไดจ้ากการจาํหน่ายนาํตาลทรายภายในประเทศ (โควตา ก.) 

และรายไดจ้ากการจาํหน่ายนาํตาลทรายต่างประเทศ (โควตา ข. และโควตา ค. ซึงจะใช้ราคาเฉลียของนาํตาลทราย

โควตา ข. และอตัราแลกเปลียนที อนท. ขายได้จริงเป็นฐานในการคาํนวณรายได้จากการขายนําตาลต่างประเทศ)  

หักดว้ยค่าใช้จ่ายของอุตสาหกรรมออ้ยและนาํตาลทราย โดยในปัจจุบันสัดส่วนนาํตาลส่งออกเทียบกับนาํตาลขาย

ภายในประเทศประมาณ 70:30  

 

ณ วนัที 16 มกราคม พ.ศ. 2561 มีประกาศบังคบัใช้กฎหมายใหม่ ตามแนวทางบริหารจดัการอุตสาหกรรมออ้ยและ

นาํตาลทราย (โปรดดูรายละเอียดเพมิเติมในหมายเหตุฯ ขอ้ 34) 

 

3.3 การบัญชีสําหรับอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 

กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ทีเป็นเครืองมือทางการเงินซึงส่วนมากจะประกอบดว้ยสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ เครืองมือทางการเงินดงักล่าวไม่รับรู้ในงบการเงินในวนัเริมแรกและจะรับรู้เมือครบกาํหนดตามสัญญา 

 

สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้องกันกลุ่มกิจการจากความเคลือนไหวของอตัราแลกเปลียนดว้ยการกาํหนด

อตัราทีจะใชรั้บสินทรัพยห์รืออตัราทีจะจ่ายหนีสินทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จาํนวนทีเพิมขึนหรือลดลงจากจาํนวนเงินทีจะไดรั้บ

จากสินทรัพยห์รือทีจะตอ้งจ่ายชาํระหนีสินจะนาํไปหักกลบกบัมูลค่าของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้าทีเกียวขอ้ง รายการกาํไร

และขาดทุนจากอนุพนัธ์ซึงเกียวขอ้งกับเงินกู้ยืมจะนํามาหักกลบกันในการนําเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยู่ในต้นทุน 

ทางการเงินในงบกาํไรขาดทุน ส่วนรายการกาํไรและขาดทุนจากอนุพนัธ์ซึงเกียวขอ้งกบัรายการคา้ปกติจะนาํมาหกักลบกนัในการ

นาํเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยูใ่นรายไดอื้น – สุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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3 การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.4 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

การวิเคราะห์เครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล

สามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบัที 1 : ราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบัที 2 : ขอ้มูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทงัทีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนั 

 ขอ้มูลระดบัที 3 : ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินซึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลทีไม่สามารถ

สังเกตได)้ 

 

4 ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเนืองและอยู่บนพืนฐานของประสบการณ์ในอดีต

และปัจจยัอืนๆ ซึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีเชือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนนั 

 

4.1 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลกูหนีการค้า และลูกหนีชาวไร่ 

 

ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่า 

จะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีทีคงคา้ง หลกัประกนั และสภาวะเศรษฐกิจที

เป็นอยูใ่นขณะนนั เป็นตน้ 

 

กลุ่มกิจการมีนโยบายในการตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากระยะเวลาทีคา้งชาํระหนีของลูกหนี โดยบริษทัจะตงัค่าเผือ

หนีสงสัยจะสูญเตม็จาํนวน (หลงัหักมูลค่าประเมินของหลกัประกนัของลูกหนี) 

 

4.2 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใชง้านและมูลค่าซากสาํหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มกิจการ 

โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสือมราคาเมืออายุการใชง้านและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน 

หรือมีการตัดจาํหน่ายสินทรัพยท์ีเสือมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช ้ และกลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยเ์มือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชีวา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน  
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4 ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุยพนิิจ (ต่อ) 

 

4.3 ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงาน 

 

มูลค่าปัจจุบันของการประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงานขึนอยู่กับหลายปัจจยัทีใช้ในการคาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเกียวกับอตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือน อัตราการตาย และอตัรา 

การลาออก การเปลียนแปลงขอ้สมมติฐานเหล่านี จะมีผลต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 

กลุ่มกิจการไดก้าํหนดอตัราคิดลดทีเหมาะสมในแต่ละปีซึงไดแ้ก่อตัราดอกเบียทีควรจะใชใ้นการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด

ทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงาน ในการกาํหนดอตัราคิดลดทีเหมาะสมดงักล่าว กลุ่มกิจการใชอ้ตัรา

ดอกเบียของพนัธบตัรรัฐบาลทีมีอายคุรบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาทีตอ้งชาํระของหนีสินค่าตอบแทนพนกังาน 

 

รายละเอียดสมมติฐานทีสาํคญัอืนๆ เปิดเผยอยูใ่นหมายเหตุฯ ขอ้ 22 

 

4.4 ประมาณการราคาวัตถุดบิ 

 

กลุ่มกิจการรับซือออ้ยสําหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561โดยใช้ประกาศราคาออ้ยขนัต้นของฤดูการผลิตปี 2560/2561 ตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาํตาลทราย ลงวนัที 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึงปรับด้วยระดบัความหวานของออ้ยทีรับซือใน 

การบนัทึกค่าออ้ยและเจา้หนีค่าออ้ยสําหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 และจนถึงวนัทีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้ออกงบการเงินนี 

สํานักงานคณะกรรมการออ้ยและนาํตาลทรายยงัไม่ไดป้ระกาศราคาออ้ยขนัสุดทา้ยสําหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 เนืองจากยงัไม่

สินสุดฤดูกาลผลิต  

 

ณ วนัที 16 มกราคม พ.ศ. 2561 มีประกาศบงัคบัใช้กฎหมายใหม่ ตามแนวทางบริหารจดัการอุตสาหกรรมออ้ยและนําตาลทราย  

(โปรดดูรายละเอียดเพมิเติมในหมายเหตุฯ ขอ้ 34) 

 

5 การจัดการความเสียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนันเพือดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนืองของ 

กลุ่มกิจการเพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีมีส่วนไดเ้สียอืน และเพือดาํรงไวซึ้งโครงสร้างของทุนที

เหมาะสมเพอืลดตน้ทุนของเงินทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 

การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพอืลดภาระหนีสิน 
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานทีรายงานอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึงถูกสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน  

คือประธานกรรมการทีบริหารซึงเป็นผูม้ีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเพือการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงาน 

 

ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดพิ้จารณาแลว้วา่ส่วนงานทีรายงานมีดงันี 

- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทรายและกากนาํตาล 

- ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุการเกษตร 

- ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

- ธุรกิจอืนๆ 

 

ทงันีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานใชก้าํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงานในการพิจารณาผลการดาํเนินงาน 

 

นโยบายการบัญชีสําหรับส่วนงานดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายการบัญชีทีกล่าวไวใ้นหัวขอ้สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ  

ตน้ทุนทีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 

 

ข้อมูลเกยีวกบัภูมิศาสตร์ 

 

รายการขายกบัลูกคา้ภายนอกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 54.39 ของกลุ่มกิจการเป็นการขายต่างประเทศ โดยรายการขายต่างประเทศ

ส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบเอเชีย นอกจากนี สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มกิจการอยูใ่นประเทศไทย  

 

ลูกค้ารายใหญ่ 

 

กลุ่มกิจการไม่มีรายไดจ้ากรายการขายกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหนึงทีมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มกิจการ จึงมิไดม้ีการ

เปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัลูกคา้รายใหญ ่
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ขอ้มูลเกียวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มกิจการ แสดงดงันี 

 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  

  หน่วย : ล้านบาท 

 ธุรกจิผลติและจําหน่าย ธุรกจิจําหน่าย ธุรกจิผลติและ     

 นาํตาลทรายและกากนําตาล วสัดุการเกษตร จําหน่ายไฟฟ้า ธุรกจิอืนๆ รวม รายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

 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 1,728 1,538 740 628 815 529 238 150 3,521 2,845 (903) (549) 2,618 2,296 

   -  ต่างประเทศ 3,122 2,283 - - - - - - 3,122 2,283 - - 3,122 2,283 

รวม 4,850 3,821 740 628 815 529 238 150 6,643 5,128 (903) (549) 5,740 4,579 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 788 420 99 83 230 154 43 16 1,160 673 152 87 1,312 760 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร             (449) (441) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (284) (177) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             32 - 

ภาษีเงินได ้             (86) (29) 

กาํไรสาํหรับปี             525 113 

               

ณ วนัท ี31 ธันวาคม                

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 933 508 126 73 9 5 - - 1,068 586 (7) (4) 1,061 582 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ - สุทธิ 2,933 2,828 109 111 1,713 1,746 71 16 4,826 4,701 (15) (16) 4,811 4,685 

สินทรัพยอื์น - สุทธิ 2,032 1,843 622 588 5,025 424 5,390 4,278 13,069 7,133 (9,708) (5,173) 3,361 1,960 

สินทรัพยร์วม  5,898 5,179 857 772 6,747 2,175 5,461 4,294 18,963 12,420 (9,730) (5,193) 9,233 7,227 
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 410,000 410,000 80,000 80,000 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม 228,658,711 84,936,019 18,113,199 4,411,384 

 229,068,711 85,346,019 18,193,199 4,491,384 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถามมีอตัราดอกเบียทีแท้จริงถวัเฉลียถ่วงนาํหนักร้อยละ 

0.38 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.38 ต่อปี) 

 

8 ลูกหนีการค้าและลกูหนีอืน - สุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน - สุทธิ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 48,648,870 46,475,415 - - 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 2,027,649 1,394,207 - - 

คา้งชาํระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 73,710 13,757,766 - - 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 19,738,447 10,222,565 8,250,423 8,250,423 

 70,488,676 71,849,953 8,250,423 8,250,423 

หัก  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (19,738,455) (23,146,976) (8,250,423) (8,250,423) 

 50,750,221 48,702,977 - - 
     

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 27,099,100 12,111,434 - - 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน - 589,807 - - 

คา้งชาํระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน - 32,808 - - 

 27,099,100 12,734,049 - - 

ลูกหนีอืน 

    

รายไดค้า้งรับ - กิจการอืน 52,293,627 36,126,351 - - 

รายไดค้า้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 659,402 3,456,974 - - 

ลูกหนีอืน - กิจการอืน 9,718,235 1,791,159 48,030 179,698 

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 54,771,588 6,333,872 

ดอกเบียคา้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 27,112,336 25,785,329 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 115,034,469 112,184,055 615,590 1,447,338 

เงินปันผลคา้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 230,507,419 - 

 177,705,733 153,558,539 313,054,963 33,746,237 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 255,555,054 214,995,565 313,054,963 33,746,237 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

37 

9 ลูกหนีชาวไร่ - สุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีชาวไร่ 957,079,608 1,069,923,413 77,557,589 84,235,373 

หัก ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (88,650,852) (79,856,878) (77,557,589) (73,935,373) 

 868,428,756 990,066,535 - 10,300,000 

 

ลูกหนีชาวไร่ สามารถวเิคราะหต์ามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดูการผลิตปี 2561/2562 132,166,504 - - - 

ฤดูการผลิตปี 2560/2561 650,331,390 330,475,436 - - 

ฤดูการผลิตปี 2559/2560 54,461,147 585,507,302 - - 

ฤดูการผลิตปี 2558/2559 21,059,584 39,866,684 - - 

ฤดูการผลิตปี 2557/2558 16,874,739 24,292,941 - - 

ฤดูการผลิตปี 2556/2557 2,744,812 3,330,282 - - 

ฤดูการผลิตปี 2555/2556 917,993 1,221,331 - - 

ฤดูการผลิตปี 2554/2555 965,850 994,064 - - 

ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555 77,557,589 84,235,373 77,557,589 84,235,373 

 957,079,608 1,069,923,413 77,557,589 84,235,373 

หัก ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (88,650,852) (79,856,878) (77,557,589) (73,935,373) 

 868,428,756 990,066,535 - 10,300,000 

 

ลูกหนีชาวไร่ - บุคคลทีเกียวขอ้งกนั สามารถวเิคราะหต์ามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดูการผลิตปี 2561/2562 474,138 - - - 

ฤดูการผลิตปี 2560/2561 727,902 109,815 - - 

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

 1,202,040 2,076,507 - - 
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10 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

วตัถุดิบ 32,673,276 22,560,685 - - 

สินคา้สาํเร็จรูป 901,766,586 471,554,404 - - 

สินคา้ซือมาเพอืขาย 84,049,651 38,475,748 - - 

สินคา้ระหวา่งผลิต 8,197,714 8,832,622 - - 

วสัดุโรงงาน 39,849,552 46,311,257 - - 

 1,066,536,779 587,734,716 - - 

หัก  ค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้เก่าและเสือมคุณภาพ     

- วตัถุดิบ (732,420) (823,450) - - 

- สินคา้ซือมาเพอืขาย (1,351,181) (1,445,260) - - 

- สินคา้ระหวา่งผลิต (3,325,016) (3,480,569) - - 

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

 (5,764,541) (6,105,203) - - 

 1,060,772,238 581,629,513 - - 

 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในตน้ทุนขายเป็นจาํนวน  

4,120.39 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 3,519.55 ลา้นบาท) 

 

11 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีกรมสรรพากร 9,269,886 5,018,992 - - 

ภาษีซือขอคืน - 32,798,062 4,007,324 7,772,496 

ภาษีซือยงัไม่ถึงกาํหนด 7,442,547 5,515,473 16,648 40,679 

อืนๆ 40,000 4,912,555 977,852 145,334 

 16,752,433 48,245,082 5,001,824 7,958,509 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

จาํนวนทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

 วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

บริษทัร่วม 1,227,127,544 1,194,706,818 

ณ วันที 31 ธันวาคม 1,227,127,544 1,194,706,818 

 

จาํนวนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 บาท 
  

บริษทัร่วม 32,420,725 

ณ วันที 31 ธันวาคม 32,420,725 

 

ลกัษณะของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

 สถานทีประกอบ สัดส่วนของ   

 ธุรกจิ/ประเทศที ส่วนได้เสียทางตรง ลกัษณะ  

ชือกจิการ จดทะเบียนจัดตงั (ร้อยละ) ความสัมพนัธ์ วิธีการวัดมูลค่า 
     

กองทุนรวมโครงสร้างพนืฐาน ประเทศไทย 33.05 บริษทัร่วม วธีิส่วนไดเ้สีย 

   โรงไฟฟ้ากลุ่มนาํตาลบุรีรัมย ์     

 

กลุ่มกิจการไม่มีหนีสินทีอาจเกิดขึนซึงเกียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วม 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษัทร่วมทีมีสาระสําคัญ 

 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม โดยสรุป 

 

 กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน 

 โรงไฟฟ้ากลุ่มนําตาลบุรีรัมย์ 

 พ.ศ. 2560 

 บาท 
  

สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,849,283 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 118,406,239 

สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 126,255,522 
  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,586,000,000 
  

หนีสินหมุนเวียน  

หนีสินหมุนเวียนอืน 2,884,181 

หนีสินหมุนเวียนรวม 2,884,181 
  

สินทรัพย์สุทธิ 3,709,371,341 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

41 

12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษัทร่วมทีมีสาระสําคัญ (ต่อ) 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคมโดยสรุป 

 

 กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน 

 โรงไฟฟ้ากลุ่มนําตาลบุรีรัมย์ 

 พ.ศ. 2560 

 บาท 
  

รายไดด้อกเบีย 114,410,069 

รายไดร้วม 114,410,069 

ค่าใชจ่้ายรวม (10,864,363) 

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 825,635 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 104,371,341 

 

ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจาํนวนทีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม (ซึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมดงักล่าว) 

และปรับปรุงเกียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและบริษทัร่วม 

 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

 

การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 

 

 กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน 

 โรงไฟฟ้ากลุ่มนําตาลบุรีรัมย์ 

 พ.ศ. 2560 

 บาท 
  

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี - 

การซือเงินลงทุน 3,605,000,000 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 104,371,341 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสินปี 3,709,371,341 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (ร้อยละ 33.05) 1,223,873,226 

ผลต่างของราคาซือหน่วยลงทุน 3,254,318 

มูลค่าตามบัญชี 1,227,127,544 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 บาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - 

ลงทุนในบริษทัร่วม 1,194,706,819 

ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 32,420,725 

ราคาตามบญัชีปลายปี 1,227,127,544 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนําตาลบุรีรัมย์ 

 

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทั นาํตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ไดซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง

พนืฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนาํตาลบุรีรัมย ์(“กองทุนรวมฯ”) เป็นจาํนวน รวมทงัสิน 115,672,228 หน่วย ทีราคาระหว่าง 10.30 - 10.70 บาท

ต่อหน่วย รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,194,706,818.40 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 33.05 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทงัหมดของ

กองทุนฯ ทีมีการเสนอขายต่อสาธารณะ 

 

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี 1,445,476,600 1,280,477,600 

ลงทุนเพมิขึน - 164,999,000 

ราคาตามบญัชีปลายปี 1,445,476,600 1,445,476,600 

 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึงจดทะเบียนจดัตงัในประเทศไทยทงัหมดทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

ชือบริษัท ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน เงินปันผลรับ 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

บริษทั โรงงานนาํตาลบุรีรัมย ์จาํกดั 1,050 1,050 99.90 99.90 1,049 1,049 189 - 

บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จาํกดั  71 71 99.99 99.99 70 70 - - 

บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั และบริษทัยอ่ย 136 136 99.99 99.99 136 136 31 - 

   - บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั 170 170 99.99 99.99 - - - - 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั 160 160 99.99 99.99 160 160 - - 

บริษทั โรงงานนาํตาลชาํนิ จาํกดั 5 5 99.99 99.99 5 5 - - 

บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จาํกดั 15 15 99.99 99.99 15 15 10 - 

บริษทั นาํตาลทุนบุรีรัมย ์จาํกดั 10 10 99.99 99.99 10 10 - - 

รวม เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      1,445 1,445 230 - 

 

14 เงนิลงทุนระยะยาวอืน - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

หลกัทรัพยเ์ผอืขาย - ตราสารทุน 585,784 566,720 585,784 566,720 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิมขึน 141,181 19,064 141,181 19,064 

 726,965 585,784 726,965 585,784 
     

เงินลงทุนทวัไป - ตราสารทุน 1,409,950 1,409,950 2,175 2,175 
     

เงนิลงทุนระยะยาวอืน - สุทธิ 2,136,915 1,995,734 729,140 587,959 

 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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14 เงนิลงทุนระยะยาวอืน - สุทธิ (ต่อ) 

 

รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุน หลกัทรัพย์  

 ทัวไป เผือขาย รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  1,409,950 585,784 1,995,734 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเพมิขึน - 141,181 141,181 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  1,409,950 726,965 2,136,915 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 เงินลงทุน หลกัทรัพย์  

 ทัวไป เผือขาย รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,175 585,784 587,959 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเพมิขึน - 141,181 141,181 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 2,175 726,965 729,140 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพยเ์ผือขายใช้ราคาเสนอซือล่าสุดทีอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการ

สุดทา้ยของวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ซึงจดัเป็นขอ้มูลระดบั 1 ของลาํดบัชนัมูลค่ายติุธรรม 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่ - สุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาว     

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 224,921,212 175,765,724 - - 

เงินให้กูย้มืระยะยาว - สุทธิ 308,242,107 203,031,477 - - 

 533,163,319 378,797,201 - - 

 

การเปลียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่ มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดยกมา 378,797,201 206,598,380 - - 

เงินให้กูย้มืเพมิ 282,400,440 268,348,233 - - 

รับคืนเงินกูย้มื (128,034,322) (96,149,412) - - 

ยอดคงเหลือ 533,163,319 378,797,201 - - 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่มอีตัราดอกเบียร้อยละ 7.02 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 7.02 - 7.15 ต่อปี) 

 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่ - บุคคลทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาว     

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 490,395 999,860 - - 

 

 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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16 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 งบการเงินรวม 

 ทีดนิและ อาคารและ  เครืองมืออุปกรณ์ เครืองตกแต่ง    

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครืองจักร และเครืองมือ ติดตังและ  สินทรัพย์  

 ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ การเกษตร อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559         

ราคาทุน 153,045,203 848,602,372 2,325,607,950 67,971,654 109,416,472 115,963,679 1,162,353,383 4,782,960,713 

หัก  ค่าเสือมราคาสะสม (2,631,105) (77,119,033) (329,854,399) (23,387,436) (31,751,549) (53,627,887) - (518,371,409) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 150,414,098 771,483,339 1,995,753,551 44,584,218 77,664,923 62,335,792 1,162,353,383 4,264,589,304 
         

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 150,414,098 771,483,339 1,995,753,551 44,584,218 77,664,923 62,335,792 1,162,353,383 4,264,589,304 

ซือสินทรัพย ์ 40,279,689 2,098,565 46,390,762 6,384,335 13,506,145 12,873,173 554,933,226 676,465,895 

โอนสินทรัพยเ์ขา้ (ออก) 48,342,462 219,007,846 1,331,533,154 14,845,761 15,276,331 - (1,629,005,554) - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (1,175,717) - (969,674) - - (4,700,615) - (6,846,006) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (46,330) (23,081) (525,989) - (595,400) 

ขาดทุนจากดอ้ยค่า - - (33,202,236) - - - (682,804) (33,885,040) 

การจดัประเภทรายการใหม่ - สุทธิ (883,876) (8,306,256) 61,313,616 (3,095,402) (48,724,931) - - 303,151 

ค่าเสือมราคา (3,086,159) (36,048,231) (140,732,006) (13,584,424) (12,398,829) (9,555,289) - (215,404,938) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 233,890,497 948,235,263 3,260,087,167 49,088,158 45,300,558 60,427,072 87,598,251 4,684,626,966 
         

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         

ราคาทุน 240,491,636 1,058,908,805 3,773,270,451 85,236,934 81,085,501 115,335,010 88,281,055 5,442,609,392 

หัก ค่าเผอืการดอ้ยค่า - - (33,202,236) - - - (682,804) (33,885,040) 

     ค่าเสือมราคาสะสม (6,601,139) (110,673,542) (479,981,048) (36,148,776) (35,784,943) (54,907,938) - (724,097,386) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 233,890,497 948,235,263 3,260,087,167 49,088,158 45,300,558 60,427,072 87,598,251 4,684,626,966 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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16 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงินรวม 

    เครืองมือ     

 ทีดนิและ อาคารและ  อุปกรณ์และ เครืองตกแต่ง    

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครืองจักร เครืองมือ ติดตังและ  สินทรัพย์  

 ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ การเกษตร อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 233,890,497 948,235,263 3,260,087,167 49,088,158 45,300,558 60,427,072 87,598,251 4,684,626,966 

ซือสินทรัพย ์ 67,363,323 2,339,924 23,798,692 14,223,311 11,476,255 15,745,910 283,311,251 418,258,666 

โอนสินทรัพยเ์ขา้ (ออก) 2,167,023 59,498,240 183,262,125 1,548,960 3,485,586 - (249,961,934) - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (2,198,793) - (1,057) (1,430,537) - (3,630,387) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (3,331,527) (20,092,049) (1,894,643) (571,255) - (6,536,305) (32,425,779) 

ค่าเสือมราคา (4,215,669) (41,569,154) (169,974,926) (16,931,379) (13,695,592) (9,742,441) - (256,129,161) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 299,205,174 965,172,746 3,274,882,216 46,034,407 45,994,495 65,000,004 114,411,263 4,810,700,305 

         

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         

ราคาทุน 310,021,982 1,115,814,228 3,913,241,230 89,453,964 89,921,191 127,481,920 115,094,067 5,761,028,582 

หัก ค่าเผอืการดอ้ยค่า - - - - - - (682,804) (682,804) 

 ค่าเสือมราคาสะสม (10,816,808) (150,641,482) (638,359,014) (43,419,557) (43,926,696) (62,481,916) - (949,645,473) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 299,205,174 965,172,746 3,274,882,216 46,034,407 45,994,495 65,000,004 114,411,263 4,810,700,305 

 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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16 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 สินทรัพยคิ์ดเป็นราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 48.93 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 57.78 ลา้นบาท) รวมอยูใ่นหนีสินสัญญาเช่าซือ 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจาํนวน 51.93 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 35.95 ลา้นบาท) ไดต้ดัค่าเสือมราคาหมดแลว้ทงัจาํนวนแต่ยงัคงใชง้านอยู ่

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์คิดเป็นราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 1,812.05 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 1,967.38 ลา้นบาท) ไดน้าํไปวางเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุฯ ขอ้ 20) 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตน้ทุนการกูย้มืจาํนวน 3.44 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 20.24 ลา้นบาท) เกิดจากเงินกูย้มื และไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์วมอยู่ในรายการซือสินทรัพย ์โดยมีอตัราดอกเบีย

ร้อยละ 5.15 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 5.78 - 5.90) 

 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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16 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อาคารและ เครืองตกแต่ง    

 ส่วนปรับปรุง ติดตังและ  สินทรัพย์  

 อาคาร อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559      

ราคาทุน 14,737,764 2,525,978 28,110,913 - 45,374,655 

หัก  ค่าเสือมราคาสะสม (8,090,185) (1,049,333) (24,670,286) - (33,809,804) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,647,579 1,476,645 3,440,627 - 11,564,851 
      

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559      

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 6,647,579 1,476,645 3,440,627 - 11,564,851 

ซือสินทรัพย ์ - 4,175,153 2,132,224 69,840 6,377,217 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (525,989) - (525,989) 

การจดัประเภทรายการใหม่ - สุทธิ - (56,814) - - (56,814) 

ค่าเสือมราคา (262,245) (658,908) (804,111) - (1,725,264) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 6,385,334 4,936,076 4,242,751 69,840 15,634,001 
      

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559      

ราคาทุน 14,737,764 6,000,671 24,534,077 69,840 45,342,352 

หัก  ค่าเสือมราคาสะสม (8,352,430) (1,064,595) (20,291,326) - (29,708,351) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,385,334 4,936,076 4,242,751 69,840 15,634,001 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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16 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อาคารและ เครืองตกแต่ง    

 ส่วนปรับปรุง ติดตังและ  สินทรัพย์  

 อาคาร อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560      

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 6,385,334 4,936,076 4,242,751 69,840 15,634,001 

ซือสินทรัพย ์ - 1,136,043 8,375,727 40,734 9,552,504 

โอนสินทรัพยเ์ขา้ (ออก) 69,840 - - (69,840) - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์-สุทธิ - (1,057) - - (1,057) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์– สุทธิ - (5,274) - - (5,274) 

ค่าเสือมราคา (269,053) (712,492) (1,043,787) - (2,025,332) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 6,186,121 5,353,296 11,574,691 40,734 23,154,842 

      

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560      

ราคาทุน 14,807,604 7,105,788 32,909,804 40,734 54,863,930 

หัก  ค่าเสือมราคาสะสม (8,621,483) (1,752,492) (21,335,113) - (31,709,088) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,186,121 5,353,296 11,574,691 40,734 23,154,842 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 สินทรัพยคิ์ดเป็นราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 9.62 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 1.48 ลา้นบาท) รวมอยูใ่นหนีสินสัญญาเช่าซือ 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจาํนวน 15.67 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 12.83 ลา้นบาท) ไดต้ดัค่าเสือมราคาหมดแลว้ทงัจาํนวนแต่ยงัคงใชง้านอยู ่



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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16 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม แสดงไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเสือมราคาทีดิน อาคารและอุปกรณ์     

   - ตน้ทุนขาย 231,492,881 192,647,937 - - 

   - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24,636,280 22,757,001 2,025,332 1,725,264 

 256,129,161 215,404,938 2,025,332 1,725,264 

 

17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรม  สิทธิการใช้ สินทรัพย์  

 คอมพวิเตอร์ สิทธิบัตร สินทรัพย์ ระหว่างติดตงั รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559      

ราคาทุน 6,935,790 - 12,567,324 - 19,503,114 

หัก  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,826,857) - (461,376) - (2,288,233) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,108,933 - 12,105,948 - 17,214,881 

      

สําหรับปีสินสุด       

   วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559      

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,108,933 - 12,105,948 - 17,214,881 

ซือสินทรัพย ์ 3,228,107 82,474 - 9,986,625 13,297,206 

การจดัประเภทรายการใหม่ - สุทธิ (303,151) - - - (303,151) 

ค่าตดัจาํหน่าย (1,821,694) (6,999) (629,656) - (2,458,349) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 6,212,195 75,475 11,476,292 9,986,625 27,750,587 

      

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559      

ราคาทุน 10,500,491 82,474 12,567,324 9,986,625 33,136,914 

หัก  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,288,296) (6,999) (1,091,032) - (5,386,327) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,212,195 75,475 11,476,292 9,986,625 27,750,587 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรม  สิทธิการใช้ สินทรัพย์  

 คอมพวิเตอร์ สิทธิบัตร สินทรัพย์ ระหว่างติดตงั รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

สําหรับปีสินสุด      

   วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560      

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 6,212,195 75,475 11,476,292 9,986,625 27,750,587 

ซือสินทรัพย ์ 1,140,881 - - 309,311 1,450,192 

ค่าตดัจาํหน่าย (2,333,148) (8,241) (627,936) - (2,969,325) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 5,019,928 67,234 10,848,356 10,295,936 26,231,454 

      

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560      

ราคาทุน 11,641,372 82,474 12,567,324 10,295,936 34,587,106 

หัก  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (6,621,444) (15,240) (1,718,968) - (8,355,652) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,019,928 67,234 10,848,356 10,295,936 26,231,454 

 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 โปรแกรม สินทรัพย์  

 คอมพวิเตอร์ ระหว่างติดตัง รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559    

ราคาทุน - - - 

หัก  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - - - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ - - - 

    

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - - - 

ซือสินทรัพย ์ 535,700 9,986,625 10,522,325 

การจดัประเภทรายการใหม่ - สุทธิ 56,814 - 56,814 

ค่าตดัจาํหน่าย (88,081) - (88,081) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 504,433 9,986,625 10,491,058 

    

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    

ราคาทุน 1,236,160 9,986,625 11,222,785 

หัก  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (731,727) - (731,727) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 504,433 9,986,625 10,491,058 

    

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 504,433 9,986,625 10,491,058 

ซือสินทรัพย ์ 726,900 309,311 1,036,211 

ค่าตดัจาํหน่าย (481,132) - (481,132) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 750,201 10,295,936 11,046,137 

    

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    

ราคาทุน 1,963,060 10,295,936 12,258,996 

หัก  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,212,859) - (1,212,859) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 750,201 10,295,936 11,046,137 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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18 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีทีจะใชป้ระโยชน ์     

   เกินกวา่ 12 เดือน 194,465,359 195,366,705 20,040,795 10,671,441 

 194,465,359 195,366,705 20,040,795 10,671,441 
     

หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ     

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีทีจะจ่ายชาํระเกินกว่า     

   12 เดือน (32,049) (3,813) (32,049) (3,813) 

 (32,049) (3,813) (32,049) (3,813) 
     

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 194,433,310 195,362,892 20,008,746 10,667,628 

 

รายการเคลือนไหวของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที 1 มกราคม 195,362,892 201,943,621 10,667,628 11,115,609 

เพมิ (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน (3,083,264) (6,197,339) 8,565,417 (312,428) 

เพมิ (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอืน 2,153,682 (383,390) 775,701 (135,553) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 194,433,310 195,362,892 20,008,746 10,667,628 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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18 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงันี 

 

  งบการเงินรวม 

  ภาระผูกพนั  ค่าเผือ   ค่าเผือ   

  ผลประโยชน์ ค่าเผือ การลดมูลค่า ผลขาดทุน  การด้อยค่า สินทรัพย์  

 ค่าเสือมราคา พนักงาน หนีสงสัยจะสูญ สินค้าคงเหลือ สะสมทางภาษี รายได้รอตัดบัญชี ของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ          

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 162,132,172 6,136,449 11,712,698 1,221,041 2,935,451 9,457 6,777,008 4,442,429 195,366,705 

เพมิ (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จ (1,992,367) 83,041 9,965,164 (68,133) (2,935,451) - (6,640,447) (1,495,071) (3,083,264) 

เพมิในกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - 2,181,918 - - - - - - 2,181,918 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 160,139,805 8,401,408 21,677,862 1,152,908 - 9,457 136,561 2,947,358 194,465,359 

          

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 175,891,385 6,335,930 9,560,191 351,136 3,403,586 479,257 - 5,937,500 201,958,985 

เพมิ (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จ (13,759,213) 180,096 2,152,507 869,905 (468,135) (469,800) 6,777,008 (1,495,071) (6,212,703) 

ลดในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอืน - (379,577) - - - - - - (379,577) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 162,132,172 6,136,449 11,712,698 1,221,041 2,935,451 9,457 6,777,008 4,442,429 195,366,705 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับรายการผลขาดทุนสะสมทางภาษีทีจะยกไปรับรู้ไม่เกินจาํนวนทีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนนั    

 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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18 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงินรวม 

 การปรับมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผือขาย 

 บาท 
  

หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ  

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 3,813 

เพมิในกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 28,236 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 32,049 

  

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 15,364 

ลดในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จ (30,728) 

เพมิในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอืน 19,177 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 3,813 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ภาระผูกพัน   

 ผลประโยชน์ 

พนักงาน 

ค่าเผือหนีสงสัย 

จะสูญ รวม 

 บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ    

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 2,138,935 8,532,506 10,671,441 

เพมิ (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จ (63,679) 8,629,096 8,565,417 

ลดในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอืน  803,937 - 803,937 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 2,879,193 17,161,602 20,040,795 

    

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 2,223,165 8,907,808 11,130,973 

เพมิ (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จ 47,510 (375,302) (327,792) 

ลดในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอืน  (131,740) - (131,740) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 2,138,935 8,532,506 10,671,441 

 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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18 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 การปรับมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผือขาย 

 บาท 
  

หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ  

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 3,813 

เพมิในกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 28,236 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 32,049 

  

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 15,364 

ลดในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จ (30,728) 

เพมิในกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 19,177 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 3,813 

 

19 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หนีการคา้ - กิจการอืน 331,795,937 190,360,481 - - 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 479,703 - - 

เจา้หนีอืน - กิจการอืน 105,425,640 190,880,183 3,405,340 3,122,386 

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 310,282 8,030,865 244,406 2,457,709 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ - กิจการอืน 148,201,218 186,672,219 - - 

ดอกเบียคา้งจ่าย - กิจการอืน 4,356,140 8,052,916 - 5,376,370 

ดอกเบียคา้งจ่าย - กิจการทีเกียวขอ้ง 49,356,937 - 39,803,985 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการอืน 72,606,499 12,443,873 1,252,220 796,082 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4,069,288 5,434,332 - - 

 716,121,941 602,354,572 44,705,951 11,752,547 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

58 

20 เงินกู้ยืม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ส่วนของหมุนเวียน     

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 1,131,740,878 1,710,253,155 89,940,678 1,003,953,155 

เงินกูย้มืระยะสันอืนๆ 4,564,000 - 748,000 - 

ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี     

   - สถาบนัการเงิน 448,001,141 506,335,246 - - 

   - บริษทัร่วม 172,589,789 - - - 

   - บริษทัยอ่ย - - 198,000,000 - 

   - อืนๆ 2,384,736 2,336,082 - - 

   - หนีสินตามสัญญาเช่าซือ 10,872,088 10,105,057 1,611,748 251,802 

หุน้กู ้ - 850,000,000 - 850,000,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 422,159,900 - - 

เงินกูย้มืหมุนเวยีนรวม 1,770,152,632 3,501,189,440 290,300,626 1,854,204,957 
     

ส่วนของไม่หมุนเวียน     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 797,799,091 951,188,467 - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัร่วม - สุทธิ 3,356,799,640 - - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย - สุทธิ - - 2,548,119,162 - 

เงินกูย้มืระยะยาวอืนๆ - สุทธิ 7,467,823 9,852,559 - - 

หนีสินตามสัญญาเช่าซือ - สุทธิ 14,433,900 15,630,342 5,350,331 777,980 

เงินกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 4,176,500,454 976,671,368 2,553,469,493 777,980 
     

รวมเงินกู้ยืม 5,946,653,086 4,477,860,808 2,843,770,119 1,854,982,937 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินกูย้มืของกลุ่มกิจการทงัหมดเป็นสกุลเงินบาท 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินคาํประกนัโดยทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีมีราคาตามบญัชีสุทธิ

จาํนวน 1,812.05 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 1,967.38 ลา้นบาท) (หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 
 

ภายใตเ้งือนไขสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้กาํหนดทีกาํหนดไว ้เช่น การดาํรงสัดส่วนการถือหุ้น 

การดาํรงสัดส่วนหนีสินต่อทุน การดาํรงสัดส่วนความสามารถในการชาํระหนี การคงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยของบริษทัใหญข่องกลุ่มกิจการ เป็นตน้  
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยไดม้ีการจดัประเภทเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหนึงทีผิดเงือนไขในสัญญาเงินกู้

เรืองการรักษาอตัราส่วนหนีสินต่อทุนและอัตราส่วนความสามารถในการชาํระหนี เป็นหนีสินไม่หมุนเวียน เนืองจากบริษัทย่อย

สามารถปฏิบติัตามเงือนไขในสัญญาเงินกูเ้รืองการรักษาอตัราส่วนหนีสินต่อทุนและอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

เงนิกู้ยืมระยะสัน 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมระยะสันเป็นตวัแลกเงินและตวัสัญญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงินจาํนวน 1,131.74  ลา้นบาท 

ในงบการเงินรวม และจาํนวน 89.94 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอตัราดอกเบียอยูที่ร้อยละ 2.70 - 4.53 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : 

จาํนวน 1,710.25 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจาํนวน 1,003.95 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอตัราดอกเบียอยูที่ร้อยละ 

2.70 - 4.53 ต่อปี  

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ยืมระยะสันอืนเป็นเงินกู ้ยืมไม่มีดอกเบียจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งหนึง และคาํประกันโดย

กรรมการบริษทั 

 

เงินกู้ยืมระยะยาว 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม 

 

เมอืวนัที 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั และ บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดเ้ขา้ทาํสัญญา

โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (“สัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิฯ”) และสัญญาตกลงดาํเนินการกบักองทุนรวม

โครงสร้างพนืฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มโรงงานนาํตาลบุรีรัมย ์(กองทุนรวมฯ) ซึงครอบคลุมระยะเวลาตงัแต่วนัที 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง

วนัที 6 เมษายน พ.ศ. 2578 และไดโ้อนสิทธิในรายไดสุ้ทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ เสร็จสินภายใน 

วนัเดียวกนั สัญญาดงักล่าวจะสินสุดในวนัที 6 เมษายน พ.ศ. 2578  

 

ตามเงือนไขในสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิฯ กาํหนดให้มีการชาํระคืนเงินภายใน 2 เดือน นับแต่เดือนทีมีรายไดจ้ากการประกอบ

กิจการโรงไฟฟ้า และเมือครบวนัสินสุดของสัญญาหากมีจาํนวนทีคา้งชาํระแก่กองทุนรวมฯ ตามสัญญาอยู ่ให้ถือว่าภาระหนีสิน

ของกลุ่มกิจการบนส่วนทีคา้งอยูด่งักล่าวเป็นอนัสินสุดลง  

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย 

 

เมือวนัที 4 กันยายน พ.ศ. 2560 บริษัทได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินเพิมเติมจากบริษัทย่อยแห่งเดิม ด้วยวงเงินจาํนวน 140.00 ล้านบาท  

โดยเงินกูด้งักล่าวมีเงือนไขอตัราดอกเบีย และกาํหนดการชาํระคืนเช่นเดียวกนักบัเงินกูก้อ้นแรก 

 

เมอืวนัที 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัทาํสัญญากูย้มืเงินจากบริษทัยอ่ยแห่งหนึง ดว้ยวงเงินจาํนวน 2,606.12 ลา้นบาท เงินกูม้ีอตัรา

ดอกเบียร้อยละ MLR ลบอตัราคงทีต่อปี ซึงบริษทัไดม้ีการเบิกเงินกูด้งักล่าวงวดแรกในวนัเดียวกนั ทงันีเงินกูมี้ระยะเวลาชาํระคืน

ภายใน 19 ปี โดยเริมชาํระคืนงวดแรกภายในวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวอืนๆ 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมระยะยาวอืนเป็นเงินกูย้ืมเงินจากสํานักงานกองทุนออ้ยและนาํตาลทราย จาํนวน 9.85 ลา้นบาท 

(พ.ศ. 2559 : 12.19 ลา้นบาท) มีอัตราดอกเบียอยู่ทีร้อยละ 2 ต่อปี  (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 2 ต่อปี) ทงันีเงินกูย้ืมมีระยะเวลาชาํระคืน 

ภายใน 4 ปี 

 

หุ้นกู้ 

 

เมอืวนัที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดมี้การจ่ายชาํระหุน้กูซึ้งครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน โดยชาํระคืนตามมูลค่า

ทีตราไวแ้ละดอกเบียรวมเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 609.30 ลา้นบาท 

 

เมือวนัที 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้มีการจ่ายชาํระเงินหุ้นกู้ซึงครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม โดยชาํระคืนตามมูลค่า 

ทีตราไวแ้ละดอกเบียรวมเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 255.80 ลา้นบาท 

 

การเคลือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกู ้(ไม่รวมหนีสินตามสัญญาเช่าซือ) สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย

รายละเอียดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดยกมา 2,741,872,254 2,544,491,156 850,000,000 850,000,000 

รับเงินกูย้มืเพมิ 3,828,747,642 502,238,640 2,746,119,162 - 

จ่ายคืนเงินกูย้มื (1,785,577,676) (304,857,542) (850,000,000) - 

ยอดคงเหลือ 4,785,042,220 2,741,872,254 2,746,119,162 850,000,000 

 

ความเสียงจากอตัราดอกเบียของเงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้(ไม่รวมหนีสินตามสัญญาเช่าซือ) มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

เงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้     

   - อตัราคงที 275,260,109 1,262,188,640 2,746,119,162 850,000,000 

   - อตัราลอยตวั 4,509,782,111 1,479,683,614 - - 

รวม 4,785,042,220 2,741,872,254 2,746,119,162 850,000,000 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัต่อไปนี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 3.27 3.18 2.95 3.18 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.75 5.02 - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย - - 6.55 - 

เงินกูย้มืระยะยาวอืนๆ 2.00 2.00 - - 

หุน้กู ้ - 4.69 - 4.69 

 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกู ้(ไม่รวมหนีสินตามสัญญาเช่าซือ) มีดงัต่อไปนี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดใน 1 ปี 622,975,666 1,780,831,228 198,000,000 850,000,000 

ครบกาํหนดเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,687,705,744 932,095,890 712,000,000 - 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 2,474,360,810 28,945,136 1,836,119,162 - 

 4,785,042,220 2,741,872,254 2,746,119,162 850,000,000 

 

วงเงินกู้ยืม 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีวงเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศรวมทงัสินจาํนวน  

1,860.20 ลา้นบาท ซึงมีอตัราดอกเบียอา้งอิงตามอตัราตลาด โดยกลุ่มกิจการมีวงเงินตามสัญญาเงินกูย้มืดงักล่าวทียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็น

จาํนวน 613.14 ลา้นบาท 

 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

หนีสินตามสัญญาเช่าซือ - สุทธิ 

 

ภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขนัตาํตามสัญญาเช่าซือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม มีดงันี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี  รวม ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี  รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ผลรวมของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจา่ยทงัสิน       

   ตามสัญญาเช่าซือ 12,064,738 15,411,632 27,476,370 2,005,476 5,897,677 7,903,153 

หัก  ดอกเบียตามสัญญาเช่าซือรอตดับญัชี (1,192,650) (977,732) (2,170,382) (393,728) (547,346) (941,074) 

 10,872,088 14,433,900 25,305,988 1,611,748 5,350,331 6,962,079 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี  รวม ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี  รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ผลรวมของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจา่ยทงัสิน       

   ตามสัญญาเช่าซือ 11,314,708 16,560,341 27,875,049 273,580 808,200 1,081,780 

หัก  ดอกเบียตามสัญญาเช่าซือรอตดับญัชี (1,209,651) (929,999) (2,139,650) (21,778) (30,220) (51,998) 

 10,105,057 15,630,342 25,735,399 251,802 777,980 1,029,782 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะสันทีมีอตัราดอกเบียคงทีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีเนืองจากระยะเวลาครบกาํหนดทีสัน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอืนๆ ทีมีอตัราดอกเบียลอยตวั มีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกับราคาตามบญัชี ส่วนเงินกูย้ืม

ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกูที้มีอตัราดอกเบียคงที มีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกับราคาตามบญัชี เนืองจากอตัราดอกเบีย

ปัจจุบนัของเงินกูย้มืทีมีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนใกลเ้คียงกบัเงินกูย้มืของกลุ่มกิจการ มีอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียคงทีทีระบุ

ตามสัญญา ซึงมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบั 2 ของลาํดบัชนัมูลค่ายติุธรรม 

 

21 หนีสินหมุนเวียนอืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีมูลค่าเพมิคา้งจ่าย 8,157,202 - - - 

ภาษีขายทียงัไม่ถึงกาํหนด 6,951,600 3,653,597 3,583,188 2,663,436 

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 7,412,518 10,543,173 2,846,358 5,677,004 

อืนๆ 2,009,470 1,553,470 - - 

 24,530,790 15,750,240 6,429,546 8,340,440 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน     
     

ส่วนของหมุนเวียน     

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี     

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,721,815 9,343,087 2,399,177 3,423,149 
     

ส่วนของไม่หมุนเวียน     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 34,285,227 23,237,045 11,996,787 7,930,227 

 42,007,042 32,580,132 14,395,964 11,353,376 
     

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 3,795,319 4,086,703 1,302,744 1,351,782 
     

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั     

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 10,909,588 (1,897,886) 4,019,683 (658,706) 

 

รายการเคลือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมือเกษียณอายใุนระหวา่งปีมีดงัต่อไปนี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดยกมาตน้ปี 32,580,132 32,793,290 11,353,376 11,969,450 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,572,024 2,640,985 877,123 829,582 

ตน้ทุนดอกเบีย 1,223,295 1,445,718 425,621 522,200 

ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (5,277,997) (2,401,975) (2,279,839) (1,309,150) 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั     

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 10,909,588 (1,897,886) 4,019,683 (658,706) 

ยอดคงเหลือสินปี 42,007,042 32,580,132 14,395,964 11,353,376 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีใช ้มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคิดลด ร้อยละ 3.08   ร้อยละ 3.48 ร้อยละ 3.08   ร้อยละ 3.48 

อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 4.43       ร้อยละ 3.47 ร้อยละ 4.43       ร้อยละ 3.47 

อตัราการลาออกตามช่วงอายขุองพนกังาน ร้อยละ 0 - 12 ร้อยละ 0 - 14 ร้อยละ 0 - 12   ร้อยละ 0 - 14 

 

 งบการเงนิรวม 

 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 

 การเปลยีนแปลงในข้อสมมติ การเพมิขึนของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมต ิ

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

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 4.4 ลดลง ร้อยละ 4.0 เพมิขึน ร้อยละ 4.7 เพมิขึน ร้อยละ 4.0 

อตัราการเพมิขึน       

   ของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 เพมิขึน ร้อยละ 4.6 เพมิขึน ร้อยละ 4.0 ลดลง ร้อยละ 4.3 ลดลง ร้อยละ 3.8 

อตัราการหมุนเวียน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 4.6 ลดลง ร้อยละ 4.0 เพมิขึน ร้อยละ 4.9 เพมิขึน ร้อยละ 4.3 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 

 การเปลยีนแปลงในข้อสมมติ การเพมิขึนของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมต ิ

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

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 4.3 ลดลง ร้อยละ 4.1 เพมิขึน ร้อยละ 4.6 เพมิขึน ร้อยละ 4.4 

อตัราการเพมิขึน       

   ของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 เพมิขึน ร้อยละ4.5 เพมิขึน ร้อยละ 4.1 ลดลง ร้อยละ 4.3 ลดลง ร้อยละ 3.8 

อตัราการหมุนเวียน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 4.5 ลดลง ร้อยละ 3.8 เพมิขึน ร้อยละ 4.8 เพมิขึน ร้อยละ 4.1 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นีอา้งอิงจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติ ขณะทีให้ขอ้สมมติอืนคงที ในทางปฏิบติัสถานการณ์

ดงักล่าวยากทีจะเกิดขึน และการเปลียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวท้ีมีต่อการเปลียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ธีิเดียวกบัการคาํนวณหนีสินบาํเหน็จบาํนาญที

รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้

คาํนวณดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)) 

 

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติทีใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลียนแปลงจากปีก่อน 
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22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการมีความเสียงทีเกียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เมอืเกษียณอายทีุกาํหนดไว ้โดยความเสียงทีมีนยัสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

 

การเปลียนแปลงในอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริงของพนัธบตัร 

 

อตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบาล ทีลดลงจะทาํให้หนีสินของโครงการเพมิสูงขึน 

 

ระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 17  ปี (พ.ศ. 2559 : 15 ปี) 

 

กลุ่มกิจการใชก้ระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ

 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมอืเกษียณอายทีุกาํหนดไว ้: 

 

 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชนเ์มอืเกษียณอาย ุ- พ.ศ. 2560 8.53 7.58 52.53 68.64 
     

ผลประโยชนเ์มอืเกษียณอาย ุ- พ.ศ. 2559 10.19 5.40 39.21 54.80 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชนเ์มอืเกษียณอาย ุ- พ.ศ. 2560 2.53 2.76 18.52 23.81 
     

ผลประโยชนเ์มอืเกษียณอาย ุ- พ.ศ. 2559 3.66 1.09 15.31 20.06 
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23 ทุนเรือนหุ้น 

 ทุนจดทะเบียน ทุนทีออกและชําระแล้ว 

 จํานวนหุ้น 

สามัญ 

จํานวนหุ้น

สามัญ 

 

มูลค่าหุ้นสามัญ 

ส่วนเกนิ 

มูลค่าหุ้นสามัญ 

 หุ้น หุ้น บาท บาท 
     

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 676,750,000 676,750,000 676,750,000 954,665,813 

การออกหุน้จากหุน้ปันผล 135,349,845 135,349,845 135,349,845 - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 812,099,845 812,099,845 812,099,845 954,665,813 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หุ้นสามัญจดทะเบียนมีจาํนวน 812,099,845 หุ้น (พ.ศ. 2559 : จาํนวน 676,750,000 หุ้น) มูลค่าตราไว ้

หุน้ละ 1 บาท (พ.ศ. 2559 : มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) หุ้นทีออกเป็นหุน้ทีชาํระเตม็มูลค่าแลว้จาํนวน 812,099,845 หุน้ ซึงบริษทัได้

รายงานจาํนวนหุน้สามญัทีจดัสรรเป็นหุ้นปันผลจริงจาํนวน 135,349,845 หุน้ แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรียบร้อยแลว้เมือ

วนัที 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

เมือวนัที 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั

จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 676,750,000 บาท เป็น 812,100,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 135,350,000 หุ้น มูลค่า 

ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่าจาํนวน 135,350,000 บาท เพอืรองรับสาํหรับการจ่ายหุน้ปันผล 

 

24 เงินปันผลจ่าย 

 

เมอืวนัที 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ครังที 7/2560 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับ

ผลการดาํเนินงานงวดวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาทต่อหุน้ สาํหรับหุน้สามญั

จาํนวน 812,099,845 หุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 121,814,901.75 บาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 8 กันยายน 

พ.ศ. 2560 

 

เมือวนัที 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2560 ผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผล 

การดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2559 ในรูปของเงินสดและหุน้ปันผลในอตัรา 0.22222222222 บาทต่อหุน้ โดยแบ่งจ่ายเงินปันผลดงันี  

 

ก) จ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.02222222222 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่าจาํนวน 15,038,889 บาท และ 

ข) จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นมูลค่าการจ่ายปันผลเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น 

รวมเป็นหุ้นสามญัทีออกใหม่จาํนวน 135,350,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทงันีในกรณีทีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษ

หุน้เดิมหลงัจากการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท  
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24 เงินปันผลจ่าย (ต่อ) 

 

โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมอืวนัที 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยเงินปันผลจ่ายจริงเป็นจาํนวนดงัต่อไปนี 

 

ก) จ่ายเป็นเงินสด รวมเป็นจาํนวนเงิน 15,038,930 บาท และ 

ข) จ่ายเป็นหุน้ปันผล รวมเป็นหุน้สามญัทีออกใหม่จาํนวน 135,349,845 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

เมือวนัที  21 เมษายน พ.ศ. 2559 ทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับ 

ผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท จาํนวน 676,750,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าจาํนวน 148,885,000 บาท 

โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมอืวนัที 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

25 สํารองตามกฎหมาย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที 1 มกราคม 39,680,867 25,669,147 39,680,867 25,669,147 

จดัสรรระหวา่งปี 12,079,525 14,011,720 12,079,525 14,011,720 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  51,760,392 39,680,867 51,760,392 39,680,867 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักส่วน

ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนีไม่สามารถนําไป

จ่ายเงินปันผลได ้
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26 รายได้อืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบียรับ 100,750,755 47,224,855 165,197,408 179,199,606 

เงินปันผลรับ 153,510 153,510 230,507,419 - 

รายไดบ้ริการอืน - - 112,300,000 79,000,000 

กลบัรายการค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 3,587,440 353,630 178,920 353,630 

รายไดเ้งินชดเชยจากลูกคา้เนืองจาก     

   การผดิสัญญาขายนาํตาล 649,872 1,635,219 - - 

รายไดเ้งินชดเชยค่าสินไหมทดแทน 34,900,043 35,029,985 - - 

อืนๆ 11,678,864 10,827,990 778,054 645,426 

 151,720,484 95,225,189 508,961,801 259,198,662 

 

27 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

รายการบางรายการทีรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน สามารถนาํมาแยกตามลกัษณะไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 3,315,467,479 2,749,293,645 1,952,597 1,942,733 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  259,098,486 217,863,287 2,506,464 1,813,345 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 211,510,954 181,434,150 759,640 694,087 

ค่าขนส่ง 170,647,492 141,412,240 - - 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 424,759,768 383,000,227 104,582,763 95,372,021 

ค่ารักษาเสถียรภาพ ค่าธรรมเนียมวจิยั     

   และเงินนาํส่งกองทุนออ้ยและนาํตาลทราย 365,411,842 363,015,778 364,800 385,900 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - 33,885,040 - - 

 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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28 ภาษีเงินได้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั:     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษี     

สาํหรับปี (82,951,614) (23,090,126) (2,399,247) (10,994,921) 

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน (82,951,614) (23,090,126) (2,399,247) (10,994,921) 
     

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี:     

รายการทีเกิดจากผลแตกต่างชวัคราว (3,038,264) (6,197,339) 8,537,181 (312,428) 

รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (3,028,264) (6,197,339) 8,537,181 (312,428) 
     

ภาษีเงินได้ (86,034,878) (29,287,465) 6,137,934 (11,307,349) 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับกาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินทีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไร 

ทางบญัชีคูณกบัภาษีของประเทศทีบริษทัใหญ่ตงัอยู ่โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 611,448,628 142,608,352 235,453,575 53,731,966 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20     

   (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) (122,289,726) (28,521,670) (47,090,715) (10,746,393) 
     

ผลกระทบ:     

   รายไดท้ีไม่ตอ้งเสียภาษี 73,331,105 78,120,200 63,690,377 937,368 

   ค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถหกัภาษี (37,076,257) (78,885,995) (10,461,728) (1,498,324) 

ภาษีเงินได้ (86,034,878) (29,287,465) 6,137,934 (11,307,349) 

 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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29 กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย 

ถ่วงนาํหนกัทีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหว่างปี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

ส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุน้     

   ของบริษทัใหญ ่(บาท) 524,725,886 113,082,955 241,591,509 42,424,617 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียทีถือโดยผูถื้อหุ้น     

   ระหวา่งปี (หุน้) 812,099,845 812,099,845 812,099,845 812,099,845 

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 0.65 0.14 0.30 0.05 

 

บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปีทีนาํเสนอรายงาน 

 

30 รายการกบักจิการทีเกยีวข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็น 

โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัทีทาํหน้าทีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการทีเป็น

บริษทัย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึงถือหุ้นทีมีสิทธิ 

ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษัท ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั 

ตลอดทงัสมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการทีเกียวขอ้งกบับุคคลเหล่านนั 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนือหาของ

ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ได้แก่ บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จาํกัด ซึงถือหุ้นในอตัราร้อยละ 50 (พ.ศ. 2559 : 

ร้อยละ 50) 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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30 รายการกบักจิการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 

ก) รายการค้ากบักจิการทีเกยีวข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายการค้ากบับริษัทร่วม     

ดอกเบียจ่าย 116,372,829 - - - 
     

รายการค้ากบับริษัทย่อย     

เงินปันผลรับ - - 230,507,419 - 

ดอกเบียรับ - - 164,717,922 178,615,304 

รายไดอื้น - - 112,343,780 116,543,780 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 2,216,418 2,284,327 
     

รายการค้ากบักจิการทีเกยีวข้องกนัอืน ๆ     

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 3,125,069,962 2,282,717,363 - - 

รายไดอื้น 2,719,050 240,000 90,616 - 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 3,695,560 3,635,692 - - 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 102,802,929 10,611,572 - - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - 120,370 - - 

 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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30 รายการกบักจิการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ข) ยอดค้างชําระทีเกดิจากการซือและขายสินค้าและบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

กิจการทีเกียวขอ้งกนัอืนๆ  27,099,100 12,734,049 - - 
     

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

บริษทัยอ่ย - - 81,883,924 32,119,201 

กิจการทีเกียวขอ้งกนัอืนๆ 659,402 3,456,974 - - 

 659,402 3,456,974 81,883,924 32,119,201 
     

ลูกหนีชาวไร่ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

กิจการทีเกียวขอ้งกนัอืนๆ 1,202,040 2,076,507 - - 
     

เงินปันผลคา้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

บริษทัยอ่ย - - 230,507,419 - 
     

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

กิจการทีเกียวขอ้งกนัอืนๆ  - 479,703 - - 
     

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

บริษทัยอ่ย - - 40,042,403 4,624,234 

บริษทัร่วม 49,356,937 - - - 

กิจการทีเกียวขอ้งกนัอืนๆ 4,379,570 13,465,197 5,988 103,242 

 53,736,507 13,465,197 40,048,391 4,727,476 
     



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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30 รายการกบักจิการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ค) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

- ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาว     

      ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 120,000,000 95,000,000 

- เงินให้กูย้มืระยะยาว - สุทธิ - - 2,259,654,765 2,652,863,752 

 - - 2,379,654,765 2,747,863,752 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยมีอตัราดอกเบียร้อยละ 5.78 - 6.55 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 

5.78 - 5.90 ต่อปี) 

 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

- ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาว     

      ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 490,395 999,860 - - 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่มอีตัราดอกเบียร้อยละ 7.02 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 7.02 

- 7.15 ต่อปี) 

 

จ) เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว     

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 172,589,789 - - - 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 3,356,799,640 - - - 

 3,529,389,429 - - - 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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30 รายการกบักจิการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ฉ) เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว     

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 198,000,000 - 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ - - 2,548,119,162 - 

 - - 2,746,119,162 - 

 

ช) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน 50,377,803 48,437,080 23,955,968 22,272,080 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 718,091 771,740 332,423 325,750 

 51,095,894 49,208,820 24,288,391 22,597,830 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารรวมเงินเดือน ค่าเบียประชุมและผลตอบแทนอืน  

 

ซ) สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงในกลุ่มกิจการทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าผ่านบริษทั 

คา้ผลผลิตนาํตาล จาํกดั ซึงเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีมูลค่าตามสัญญาเป็นจาํนวน 1.60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2559 : 

20.40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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31 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน  

 

ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน ลูกหนีการคา้ ลูกหนีระยะสันอืน เจา้หนีการคา้ เจา้หนีระยะสันอืน 

และเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเนืองจากมีระยะเวลาครบกาํหนดทีสัน 

 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีมีอตัราดอกเบียลอยตวั มูลค่ายติุธรรมมีมูลค่า

ใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีเนืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระสาํคญั 

 

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของหุน้กูใ้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปนี 

 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

หุน้กู ้ - 850,000,000 - 853,393,097 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มูลค่ายติุธรรมของหุน้กูค้าํนวณโดยใชร้าคาเสนอขายสุดทา้ยทีอา้งอิงจากสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 

ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ซึงจดัเป็นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชนัมูลค่ายติุธรรม 

 

32 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 

บริษทัยอ่ยไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริม

การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ทีไดรั้บรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับกาํไรสําหรับปีทีไดจ้ากการประกอบ

กิจการทีไดรั้บการส่งเสริม โดยมีกาํหนด 8 ปีนบัตงัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากกิจการทีไดรั้บการส่งเสริม ตามรายละเอียด ดงันี 

 

บัตรส่งเสริม 

เลขท ี

 

มาตราทไีด้รับสิทธปิระโยชน์ 

 

ลงวนัท ี

 

ประเภทกจิการทส่ีงเสริม 

วนัทเีริมมี

รายได้ 

 

วนัหมดอาย ุ
      

2003(1) / 2554 25,26,28,31,34,35 17 ส.ค. 2554 ผลิตไฟฟ้าจากเชือเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 11 พ.ค .2555 11 พ.ค. 2563 

1006(1) / 2558 25,26,28,31,34,35 5 ม.ค. 2558 ผลิตไฟฟ้าจากเชือเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 7 เม.ย. 2558 7 เม.ย. 2566 

59-0604-1-00-1-0 25,26,28,31,34,35 4 พ.ค. 2559 ผลิตไฟฟ้าจากเชือเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2567 

 

นอกจากนีตามบตัรส่งเสริมเลขที 2003(1) / 2554, 1006(1) / 2558 และ 59-0604-1-00-1-0 บริษทัย่อยไดสิ้ทธิในการลดหย่อนภาษีเงิน

ไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ กาํหนด 5 ปีนบัจากวนัทีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดห้มดอาย ุ
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33 ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกดิขึน 

 

(ก) ภาระผูกพันทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

รายจ่ายฝ่ายทุนเกียวกบัภาระผกูพนัทีเป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่รับรู้ในงบการเงิน ดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 73,763,165 19,123,833 - - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,892,515 2,614,760 1,892,515 2,614,760 

 75,655,680 21,738,593 1,892,515 2,614,760 

 

(ข) ภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการ 

 

สัญญาบริการทีไม่สามารถยกเลิกไดเ้กียวกบัการไดรั้บบริการจากบุคคลภายนอกมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคต 

ดงันี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 21,388,720 - 4,072,560 - 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 66,210,767 - 2,361,600 - 

เกินกวา่ 5 ปี 11,474,167 - - - 

 99,073,654 - 6,434,160 - 

 

(ค) ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาขายสินค้า 

 

ณ วัน ที  31 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 บ ริษัทย่อยแห่งหนึงมีภาระผูกพันเกียวกับสัญญาขายนําตาลทีย ังไม่ได้ส่งมอบ 

จาํนวน 181,981 เมตริกตนั (พ.ศ. 2559 : 63,944 เมตริกตัน) ทีช่วงราคา 12,388 - 19,388 บาทต่อเมตริกตัน (พ.ศ. 2559 :  

ช่วงราคา 15,862 - 20,911 บาทต่อเมตริกตนั) และยงัไม่ไดก้าํหนดราคา 156,500 เมตริกตนั (พ.ศ. 2559 : 61,630 เมตริกตนั)

โดยอา้งอิงราคาจากราคานาํตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก หมายเลข 11 หรือราคานาํตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 

ตามงวดทีมีการส่งมอบ  



บริษัท นําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

77 

33 ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกดิขึน (ต่อ) 

 

(ง) ภาระผูกพันเกยีวกบัสัญญาซือขายไฟฟ้า 

 

เมือวนัที 20 กันยายน พ.ศ. 2559 บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อย ไดแ้กไ้ขเพิมเติมสัญญาซือขายไฟฟ้ากับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพือเปลียนวิธีการคาํนวณปริมาณพลงังานไฟฟ้าและการชาํระเงินค่าซือขายไฟฟ้าเป็นวิธี 

“Feed-in Tariff” (FiT) สัญญาซือขายไฟฟ้าเดิมมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เริมตงัแต่วนัที 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ

สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีกครังละ 5 ปี การแก้ไขสัญญาซือขายไฟฟ้าดังกล่าวมีผลทาํให้อายุสัญญาคงเหลือ 12 ปี  

5 เดือน โดยการคาํนวณดว้ยวธีิ FiT ซึงมีผลยอ้นหลงัตงัแต่วนัที 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาซือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 

20 ปี เริมตงัแต่วนัที 7 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยภายใตเ้งือนไขตามสัญญาซือขายไฟฟ้าบริษทัย่อยและ กฟภ. ตอ้งปฏิบติัตาม

เงือนไขการซือขายไฟฟ้าตามระบุในสัญญา 

 

(จ) หนังสือคาํประกนัจากธนาคาร 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการทีบริษัทย่อยได้ให้สถาบันการเงินในประเทศ 

ออกหนังสือสัญญาคาํประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพือคาํประกันการใชไ้ฟฟ้า เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 6.20 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2559 : 4.60 ลา้นบาท) 

 

34 เหตุการณ์ภายหลงัวันทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

การจดทะเบียนของบริษัทย่อย 

 

เมือวนัที 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตงักบักระทรวงพาณิชย ์ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท 

แบ่งออกเป็น 50,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่คือ บริษทั นาํตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 
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34 เหตุการณ์ภายหลงัวันทีในงบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

 

การประกาศบังคับใช้กฎหมายใหม่ตามแนวทางบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและนําตาลทราย 

 

เมือวนัที 16 มกราคม พ.ศ. 2561 สํานักงานคณะกรรมการออ้ยและนาํตาลทรายไดป้ระกาศใช้กฎหมายใหม่ ซึงมีผลบงัคบัใชท้นัที

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบร่างกฎหมายตามแนวทางบริหารจดัการอุตสาหกรรมออ้ยและนาํตาลทราย 

ซึงมีสาระสําคญัเป็นการยกเลิกการกาํหนดราคาจาํหน่ายนาํตาลทรายภายในประเทศและยกเลิกการกาํหนดโควตานาํตาลทรายโดย

สรุปไดด้งันี 

 

1. ยกเลิกการกาํหนดราคาจาํหน่ายนาํตาลทรายภายในประเทศ ทาํให้โรงงานนาํตาลสามารถจาํหน่ายนาํตาลไดโ้ดยเสรี โดยไม่

มีการกาํหนดราคาบงัคบั แต่จะถูกควบคุมโดยกลไกการคา้จากกระทรวงพาณิชยเ์พือคุม้ครองผูบ้ริโภคภายในประเทศให้

ไดรั้บราคาทีเป็นธรรมและเป็นไปตามกลไกทางการคา้ปกติ 

2. ยกเลิกการกําหนดนําตาลทรายโควตา ก. โควตา ข. และโควตา ค. โดยโรงงานนําตาลสามารถจาํหน่ายนําตาลทราย

ภายในประเทศหรือส่งออกนอกประเทศไดโ้ดยเสรี แต่ตอ้งแจง้ขออนุญาตขนยา้ยนาํตาลเพอืออกใบกาํกบัการขนยา้ย เพอืให้

ทราบปริมาณการจาํหน่ายและนาํมาใชค้าํนวณรายไดข้องระบบ 

3. ยกเลิกการกาํหนดปริมาณนาํตาลทรายโควตา ข. ทีทุกโรงงานตอ้งส่งมอบใหก้บับริษทั ออ้ยและนาํตาลไทย จาํกดั โดยทุก

สมาคมโรงงานตอ้งจดัสรรปริมาณนําตาลทีตอ้งส่งมอบให้กบับริษัท ออ้ยและนาํตาลไทย จาํกัด อย่างเป็นธรรม และให้

โรงงานนาํตาลไปทาํสัญญาส่งมอบนาํตาลใหก้บับริษทั ออ้ยและนาํตาลไทย จาํกดั โดยตรง 

4. โรงงานนาํตาลจะตอ้งมีการสาํรองนาํตาลทรายไวต้ลอดเวลา โดยคาํนวณจากปริมาณการบริโภคนาํตาลในประเทศโดยเฉลีย 

หากเกิดกรณีขาดแคลนนาํตาลทีใช้บริโภคในประเทศ โรงงานนาํตาลจะตอ้งนาํนาํตาลทรายทีสํารองไวอ้อกจาํหน่ายทนัที 

และจะตอ้งผลิตนาํตาลสาํรองกลบัมาให้ครบภายใน 1 เดือนนบัจากวนัทีถูกให้นาํออกไปใช ้

5. การคาํนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจาํหน่ายนาํตาลทราย คาํนวณโดยใช้หลักการเดิม แต่ให้นําราคาที

คณะกรรมการกาํหนดราคาขาย สํารวจมาจากราคานาํตาลทรายตลาดลอนดอนหมายเลข 5 บวกกบัค่าพรีเมียมนาํตาลไทย  

มาใชค้าํนวณราคานาํตาลทรายทีจะจาํหน่ายในประเทศ 

6. นาํตาลทรายทีจาํหน่ายในประเทศ สํานกังานออ้ยและนาํตาลทรายจะมีการสํารวจราคาทีโรงงานนาํตาลไดจ้าํหน่ายจริงเฉลีย 

1 เดือน เพือนาํมาคาํนวณส่วนต่างจากราคานาํตาลทรายตลาดลอนดอนหมายเลข 5 บวกกับไทยพรีเมียม และในเดือนนัน 

โดยโรงงานนาํตาลทีจาํหน่ายนาํตาลภายในประเทศจะตอ้งนาํส่งเงินส่วนต่างเขา้กองทุนออ้ยและนาํตาลทรายเพือคาํนวณ

รายไดข้องระบบต่อไป 

เงินปันผล 

 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 1/2561 วนัที 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิ

ของปี พ.ศ. 2560 สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 812,099,845 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 243,629,953.50 

บาท ทงันี การอนุมติัเสนอให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อทีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2561 เพอืพิจารณาอนุมติั

ต่อไป โดยบริษทัจะจ่ายเงินปันผลภายใน วนัที 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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