
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับ 
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวม
และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจากผล 
การสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ
ตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าข้ึน 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 

สง่า  โชคนิติสวสัดิ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11251 
กรุงเทพมหานคร 
14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  



บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 



บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 161,168,942 229,068,711 6,531,836 18,193,199
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5, 21 203,994,598 255,555,054 89,264,103 313,054,963
รายไดค้า้งรับ - สาํนกังานกองทุนออ้ย 6 486,211,902 - - -
และนํ้าตาลทราย  

ลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ 7, 21 659,145,577 868,428,756 - -
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 1,999,867,855 1,060,772,238 - -
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 (ค) - - 62,000,000 120,000,000

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11, 21 (ง) 52,165,355 224,921,212 - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 28,027,600 16,752,433 3,073,030 5,001,824

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,590,581,829 2,655,498,404 160,868,969 456,249,986

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 2,066,184 2,136,915 658,408 729,140
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 1,233,079,689 1,227,127,544 1,194,706,818 1,194,706,818
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 1,450,476,300 1,445,476,600
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 21 (ค) - - 2,235,006,415 2,259,654,765
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ 11 273,572,301 308,242,107 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 4,931,853,783 4,810,700,305 26,375,097 23,154,842
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 26,392,517 26,231,454 11,504,143 11,046,137
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 181,196,284 194,433,310 13,456,504 20,008,746
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,845,917 8,368,062 463,800 499,811

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,666,006,675 6,577,239,697 4,932,647,485 4,955,276,859

รวมสินทรัพย์ 10,256,588,504 9,232,738,101 5,093,516,454 5,411,526,845

กรรมการ   ________________________________

วนัท่ี         ________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13, 21 342,387,320 716,121,941 94,217,908 44,705,951

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและอ่ืน ๆ 14 2,672,295,270 1,136,304,878 244,000 90,688,878

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอ่ืน ๆ

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 383,950,851 450,385,877 - -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัร่วม

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 212,358,501 172,589,789 - -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 - - 198,000,000 198,000,000

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 11,921,719 10,872,088 2,262,723 1,611,748

ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6,842,567 7,721,815 2,357,926 2,399,177

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 28,530,045 30,889,265 - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,690,959 24,530,790 1,794,130 6,429,546

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,673,977,232 2,549,416,443 298,876,687 343,835,300

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอ่ืน ๆ - สุทธิ 14 750,139,889 805,266,914 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัร่วม - สุทธิ 14 3,264,867,339 3,356,799,640 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย - สุทธิ 14 - - 2,548,119,162 2,548,119,162

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 14 14,156,270 14,433,900 7,012,472 5,350,331

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน - สุทธิ 36,448,766 34,285,227 12,754,242 11,996,787

4,065,612,264 4,210,785,681 2,567,885,876 2,565,466,280

7,739,589,496 6,760,202,124 2,866,762,563 2,909,301,580

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

ข้อมูลทางการเงินรวม

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้น
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บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญัจาํนวน 812,099,845 หุน้ 

   มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

   (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 

   หุน้สามญัจาํนวน 812,100,000 หุน้ 

   มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 15 812,099,845 812,100,000 812,099,845 812,100,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 812,099,845 หุน้ 

   มูลค่าชาํระแลว้เตม็จาํนวนหุน้ละ 1 บาท

   (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 :

   หุน้สามญัจาํนวน 812,099,845 หุน้ 

    มูลค่าชาํระแลว้เตม็จาํนวนหุน้ละ 1 บาท) 812,099,845 812,099,845 812,099,845 812,099,845

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 954,665,813 954,665,813 954,665,813 954,665,813

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

  - สาํรองตามกฎหมาย 17 51,760,392 51,760,392 51,760,392 51,760,392

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 696,783,270 652,547,941 408,156,231 683,571,019

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 71,610 128,196 71,610 128,196

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,515,380,930 2,471,202,187 2,226,753,891 2,502,225,265

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,618,078 1,333,790 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,516,999,008 2,472,535,977 2,226,753,891 2,502,225,265

10,256,588,504 9,232,738,101 5,093,516,454 5,411,526,845

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,155,432,467 1,963,311,355 - -
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (1,763,290,196) (1,486,293,234) - -

กําไรขั้นต้น 392,142,271 477,018,121 - -
รายไดอ่ื้น 18 22,791,386 37,919,234 53,850,427 52,526,573
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 24,379,014 384,135 (3,322) 9,759

ค่าใชจ่้ายในการขาย (122,502,867) (55,708,059) - -
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (96,381,323) (79,854,138) (38,220,676) (33,213,691)
ตน้ทุนทางการเงิน (102,073,137) (54,931,189) (44,962,190) (15,581,925)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 22,367,416 - - -

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 140,722,760 324,828,104 (29,335,761) 3,740,716
ภาษีเงินได้ 19 (14,570,297) (58,739,817) 73,298 (739,395)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 126,152,463 266,088,287 (29,262,463) 3,001,321

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย (74,977) 12,349 (74,977) 12,349
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
   ในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 14,995 (2,470) 14,995 (2,470)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (59,982) 9,879 (59,982) 9,879

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 126,092,481 266,098,166 (29,322,445) 3,011,200

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 126,037,647 265,822,953 (29,262,463) 3,001,321
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 114,816 265,334 - -

126,152,463 266,088,287 (29,262,463) 3,001,321

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 125,977,665 265,832,832 (29,322,445) 3,011,200
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 114,816 265,334 - -

126,092,481 266,098,166 (29,322,445) 3,011,200

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 20 0.155 0.327 (0.036) 0.004

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3,464,109,317 4,122,658,911 - -
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (2,616,077,489) (2,970,045,040) - -

กําไรขั้นต้น 848,031,828 1,152,613,871 - -
รายไดอ่ื้น 18 52,606,724 67,087,438 141,289,121 106,997,262
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 26,464,863 12,882,351 (10,914) 9,759

ค่าใชจ่้ายในการขาย (235,286,797) (156,277,609) - -
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (200,050,427) (172,255,129) (77,016,109) (68,490,483)
ตน้ทุนทางการเงิน (199,332,444) (105,540,025) (89,481,894) (32,169,335)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 39,497,092 - - -

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 331,930,839 798,510,897 (25,219,796) 6,347,203
ภาษีเงินได้ 19 (43,782,918) (134,841,130) (6,566,388) (1,036,464)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 288,147,921 663,669,767 (31,786,184) 5,310,739

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย (70,732) 23,451 (70,732) 23,451
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
   ในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 14,146 (4,690) 14,146 (4,690)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (56,586) 18,761 (56,586) 18,761

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 288,091,335 663,688,528 (31,842,770) 5,329,500

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 287,863,933 663,046,517 (31,786,184) 5,310,739
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 283,988 623,250 - -

288,147,921 663,669,767 (31,786,184) 5,310,739

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 287,807,347 663,065,278 (31,842,770) 5,329,500
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 283,988 623,250 - -

288,091,335 663,688,528 (31,842,770) 5,329,500

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 20 0.354 0.816 (0.039) 0.007

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอื่น
จัดสรรแล้ว - ของส่วนของเจ้าของ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน สํารอง การปรับมูลค่ายุติธรรม รวมส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี
ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

หุน้ปันผล 16 135,349,845 - - (135,349,845) - - - -
เงินปันผลจ่าย 16 - - - (15,038,930) - (15,038,930) - (15,038,930)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 663,046,517 18,761 663,065,278 623,250 663,688,528

ยอดคงเหลือปลายงวด 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 812,099,845 954,665,813 39,680,867 933,486,499 34,012 2,739,967,036 1,454,017 2,741,421,053

ยอดคงเหลือต้นงวด 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 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

เงินปันผลจ่าย 16 - - - (243,628,604) - (243,628,604) - (243,628,604)
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น - - - - - - 300 300
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 287,863,933 (56,586) 287,807,347 283,988 288,091,335

ยอดคงเหลือปลายงวด 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 812,099,845 954,665,813 51,760,392 696,783,270 71,610 2,515,380,930 1,618,078 2,516,999,008

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

กําไรสะสม
ข้อมูลทางการเงนิรวม 
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอื่น

จัดสรรแล้ว - ของส่วนของเจ้าของ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน สํารอง การปรับมูลค่ายุติธรรม

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

หุน้ปันผล 16 135,349,845 - - (135,349,845) - -

เงินปันผลจ่าย 16 - - - (15,038,930) - (15,038,930)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 5,310,739 18,761 5,329,500

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 812,099,845 954,665,813 39,680,867 584,400,422 34,012 2,390,880,959

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 812,099,845 954,665,813 51,760,392 683,571,019 128,196 2,502,225,265

เงินปันผลจ่าย 16 - - - (243,628,604) - (243,628,604)

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (31,786,184) (56,586) (31,842,770)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 812,099,845 954,665,813 51,760,392 408,156,231 71,610 2,226,753,891

 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 331,930,839 798,510,897 (25,219,796) 6,347,203
รายการปรับปรุงกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

  - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12 140,813,428 123,814,526 1,481,241 1,109,249
- ดอกเบ้ียรับ 18 (43,743,590) (49,540,508) (73,399,753) (73,323,334)
- เงินปันผลรับ 18 (204,680) (153,510) (33,544,947) -
- (กลบัรายการ) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 5, 7 (1,208,498) (5,224,547) (979,758) (2,698,280)
- ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 8 64,251,848 (257,484) - -
- (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,581,443) 282,316 (469,293) 590
- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,340,469 1,375,707 - -
- ตน้ทุนทางการเงิน 199,332,444 105,540,025 89,481,894 32,169,335
- ส่วนแบ่ง (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (39,497,092) - - -
- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,670,925 1,897,660 824,774 651,371

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 662,104,650 976,245,082 (41,825,638) (35,743,866)

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
  - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 52,038,934 (285,462,431) 31,957,825 (864,965)

- รายไดค้า้งรับ - สาํนกังานกองทุนออ้ย 6 (486,211,902) - - -
และนํ้าตาลทราย

- ลูกหน้ีชาวไร่ 210,013,199 48,086,139 979,758 2,698,280
  - สินคา้คงเหลือ (1,003,347,465) (726,633,430) - -
  - สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (11,275,167) 23,662,539 1,928,794 1,444,188

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (9,477,855) 2,553,463 36,011 134,900
  - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (347,221,228) (15,669,865) 4,902,009 3,195,832

- หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (8,839,831) (4,488,841) (4,635,416) (7,626,413)
- จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,386,634) (6,460,727) (108,570) (2,798,189)

  - หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - (856,000) - -

เงินสด (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (943,603,299) 10,975,929 (6,765,227) (39,560,233)
- จ่ายภาษีเงินได้ (32,890,966) (5,018,326) - (1,096,993)
- จ่ายดอกเบ้ีย (225,728,491) (106,911,572) (44,934,849) (32,085,774)

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,202,222,756) (100,953,969) (51,700,076) (72,743,000)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 43,743,590 49,540,508 45,224,949 64,395,131
รับเงินปันผล 33,749,627 153,510 253,552,785 -
จ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - (4,999,700) -
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - 173,648,350 604,589,689
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ 11 215,276,982 19,275,818 - -
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - (91,000,000) (209,671,710)
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ 11 (7,851,319) (144,219,559) - -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,700,936 1,916,355 1,588,785 467
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (263,248,185) (191,095,425) (3,074,392) (1,537,575)

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ (1,963,335) (1,466,731) - -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 22,408,296 (265,895,524) 374,940,777 457,776,002

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
และอ่ืนๆเพิ่มข้ึน (ลดลง) 14 1,535,990,392 365,383,421 (90,444,878) (346,396,579)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
และอ่ืน ๆ 14 - 289,000,000 - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
และอ่ืน ๆ 14 (121,562,051) (180,176,501) - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัร่วม 14 (52,163,589) - - -
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (6,604,410) (5,297,643) (891,486) (139,076)
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั
จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 300 - - -

จ่ายเงินปันผล (243,745,951) (15,038,930) (243,565,700) (15,038,930)

1,111,914,691 453,870,347 (334,902,064) (361,574,585)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพิม่ขึน้สุทธิ (67,899,769) 87,020,854 (11,661,363) 23,458,417
คงเหลือตน้งวด 229,068,711 85,346,019 18,193,199 4,491,384

คงเหลือปลายงวด 161,168,942 172,366,873 6,531,836 27,949,801

รายการท่ีไม่กระทบเงนิสด
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือเพิ่มข้ึนจากการซ้ือ
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,376,411 3,245,630 3,204,602 115,560
หุน้ปันผล 16 - 135,349,845 - 135,349,845

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

10
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั น ้ ำตำลบุรีรัมย ์จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจดัตั้งข้ึน
และด ำเนินกิจกำรในประเทศไทย และมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้ดงัน้ี 
 
ส ำนกังำนใหญ่ : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 237 หมู่ 2 ต ำบลหินเหลก็ไฟ อ ำเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 
 
ส ำนกังำนสำขำ : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10400 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 
กำรประกอบกำรธุรกิจของกลุ่มกิจกำร สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  
 
1) ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
2) ธุรกิจจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 
3) ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
4) ธุรกิจอ่ืน ๆ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 
พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 
 
 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ขอ้มูลทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ และ
งบกระแสเงินสด) ไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย 
ฉบับท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบย่อ บริษัทได้เปิดเผย 
หมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินเพิ่มเติมตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์
ท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน  
ใหใ้ชข้อ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำ
งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั
กำรแสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้
 

2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง 
 
ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12  เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
   (ปรับปรุง 2560)  
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่มีผลกระทบ 
ท่ีมีนยัส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้หข้อ้ก ำหนดส ำหรับกำรรับรู้รำยได ้โดยใหใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัน้ีแทนมำตรฐำนต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

 
หลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรวำ่  
 
• รำยไดจ้ะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรไดโ้อนไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมไดถู้กน ำมำใช้

แทนแนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
• กิจกำรรับรู้รำยไดเ้พื่อแสดงกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรท่ีสญัญำใหลู้กคำ้ในจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทน 

ท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรนั้นๆ  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
กิจกำรรับรู้รำยไดต้ำมหลกักำรส ำคญัตำมขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
• ขั้นตอนแรก : ระบุสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
• ขั้นท่ีสอง : ระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญำ 
• ขั้นท่ีสำม : ก ำหนดรำคำของรำยกำร 
• ขั้นท่ีส่ี : ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญำ 
• ขั้นท่ีหำ้ : รับรู้รำยไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
 
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัตำมมำตรฐำน
กำรบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำดโดยมีขอ้อนุโลม 
หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม กลุ่มกิจกำรจะเร่ิมน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรกส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหำรก ำลงัอยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบในรำยละเอียดจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
 

3 กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำร
ประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและ
แหล่งท่ีมำของขอ้มูลท่ีส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยู่มำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนท่ีรำยงำนอ้ำงอิงจำกรำยงำนภำยในของกลุ่มกิจกำรซ่ึงถูกสอบทำนโดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  
คือประธำนกรรมกำรบริหำรซ่ึงเป็นผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำน 
 
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดพ้ิจำรณำแลว้วำ่ส่วนงำนท่ีรำยงำนมีดงัน้ี 
 

1. ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
2. ธุรกิจจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 
3. ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
4. ธุรกิจอ่ืนๆ 

 
ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนใชก้ ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน 
 
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่ำใชจ่้ำยส่วนกลำง 
 
ข้อมูลเกีย่วกบัภูมิศำสตร์ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 รำยกำรขำยกับลูกค้ำภำยนอกส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 54.94 ของกลุ่มกิจกำรเป็นกำรขำย
ต่ำงประเทศ โดยรำยกำรขำยต่ำงประเทศส่วนใหญ่มำจำกประเทศในแถบเอเชีย นอกจำกน้ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของกลุ่มกิจกำร 
อยูใ่นประเทศไทย 
 
ลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีรำยได้จำกกำรขำยกับลูกคำ้ภำยนอกรำยใดรำยหน่ึงท่ีมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกลุ่มกิจกำร จึงมิได้มี       
กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
 
 
 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มกิจกำร แสดงดงัน้ี  
 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย       

 

น ำ้ตำลทรำยและ
กำกน ำ้ตำล 

ธุรกจิจ ำหน่ำย 
วสัดุกำรเกษตร 

ธุรกจิผลติและ 
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ำ้ ธุรกจิอ่ืนๆ รวม รำยกำรระหว่ำงกนั ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
               

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร               
   -  ในประเทศ 428 409 378 288 305 178 73 31 1,184 906 (437) (248) 747 658 

   -  ต่ำงประเทศ 1,408 1,305 - - - - - - 1,408 1,305 - - 1,408 1,305 

รวม 1,836 1,714 378 288 305 178 73 31 2,592 2,211 (437) (248) 2,155 1,963 

               
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน               
   ตำมส่วนงำน 157 336 55 45 139 84 6 (1) 357 464 35 13 392 477 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร             (172) (97) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (102) (55) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน 
   บริษทัร่วม             22 - 

ภำษีเงินได ้             (14) (59) 

ก ำไรส ำหรับงวด             126 266 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มกิจกำร แสดงดงัน้ี (ต่อ) 
 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 
 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย ธุรกจิจ ำหน่ำย ธุรกจิผลติและ     

 น ำ้ตำลทรำยและกำกน ำ้ตำล วสัดุกำรเกษตร จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ำ้ ธุรกจิอ่ืนๆ รวม รำยกำรระหว่ำงกนั ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร               
   -  ในประเทศ 947 1,065 603 595 636 510 214 154 2,400 2,324 (839) (675) 1,561 1,649 
   -  ต่ำงประเทศ 1,903 2,474 - - - - - - 1,903 2,474 - - 1,903 2,474 

รวม 2,850 3,539 603 595 636 510 214 154 4,303 4,798 (839) (675) 3,464 4,123 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 354 725 89 88 285 280 33 18 761 1,111 87 42 848 1,153 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร             (356) (248) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (199) (106) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม             39 - 
ภำษีเงินได ้             (44) (135) 

ก ำไรส ำหรับงวด             288 664 
               
 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย ธุรกจิจ ำหน่ำย ธุรกจิผลติและ     

 น ำ้ตำลทรำยและกำกน ำ้ตำล วสัดุกำรเกษตร จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ำ้ ธุรกจิอ่ืนๆ รวม รำยกำรระหว่ำงกนั ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
               
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 1,877 933 138 126 7 9 - - 2,022 1,068 (22) (7) 2,000 1,061 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 3,045 2,933 102 109 1,634 1,671 166 113 4,947 4,826 (15) (15) 4,932 4,811 
สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 1,687 2,032 611 622 5,205 5,025 5,038 5,390 12,541 13,069 (9,216) (9,708) 3,325 3,361 

สินทรัพยร์วม  6,609 5,898 851 857 6,846 6,705 5,204 5,503 19,510 18,963 (9,253) (9,730) 10,257 9,233 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน - สุทธิ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 89,461,074 48,648,870 - - 
คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 1,798,439 2,027,649 - - 
คำ้งช ำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 645,364 73,710 - - 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน 19,259,967 19,738,447 8,250,423 8,250,423 
 111,164,844 70,488,676 8,250,423 8,250,423 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (19,259,977) (19,738,455) (8,250,423) (8,250,423) 
 91,904,867 50,750,221 - - 
     
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 11,839,475 27,099,100 - - 
คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 35,902,575 - - - 

 47,742,050 27,099,100 - - 

     
ลูกหน้ีอ่ืน     
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรอ่ืน 50,562,438 52,293,627 - - 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 659,402 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 901,056 9,718,235 - 48,030 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90,000 - 22,001,789 54,771,588 
เงินทดรองจ่ำย 4,920,852 - - - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 7,873,335 115,034,469 1,475,594 615,590 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 55,287,140 27,112,336 
เงินปันผลคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 10,499,580 230,507,419 
 64,347,681 177,705,733 89,264,103 313,054,963 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 203,994,598 255,555,054 89,264,103 313,054,963 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

 

19 

6 รำยได้ค้ำงรับ - ส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย 
 
รำยไดค้ำ้งรับจำกส ำนักงำนกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยเป็นเงินชดเชยท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บชดเชยจำกกองทุนออ้ยและ
น ้ ำตำลทรำย เน่ืองจำกในฤดูกำลผลิตปี 2560/2561 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มกิจกำรคำดวำ่รำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยจะต ่ำกว่ำรำคำออ้ยขั้นตน้ 
ซ่ึงตำมพระรำชบญัญติัออ้ยและน ้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 มำตรำ 56 ก ำหนดให้ในกรณีท่ีรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิต
และจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยขั้นสุดทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำออ้ยขั้นตน้และผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยขั้นตน้ให้กองทุน
จ่ำยเงินชดเชยให้แก่โรงงำนเท่ำกบัส่วนต่ำงดงักล่ำว อยำ่งไรก็ตำม กำรประมำณกำรรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยยงัมีควำมไม่แน่นอนจำก
ปัจจยัต่ำงๆ ในอนำคต เช่น รำคำขำยและอตัรำแลกเปล่ียน เป็นตน้ ท ำใหร้ำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยท่ีจะประกำศอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวน
ท่ีประมำณกำรไว ้
 

7 ลูกหนีช้ำวไร่ - สุทธิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีชำวไร่      
   - บุคคลอ่ืน 746,207,817 955,877,568 76,577,831 77,557,589 
   - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 858,592 1,202,040 - - 

 747,066,409 957,079,608 76,577,831 77,557,589 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (87,920,832) (88,650,852) (76,577,831) (77,557,589) 

 659,145,577 868,428,756 - - 
 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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7 ลูกหนีช้ำวไร่ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีชำวไร่ - บุคคลอ่ืน สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 510,656,444 131,692,366 - - 
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 96,122,677 649,603,488 - - 
ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 23,872,126 54,461,147 - - 
ฤดูกำรผลิตปี 2558/2559 19,704,944 21,059,584 - - 
ฤดูกำรผลิตปี 2557/2558 14,733,842 16,874,739 - - 

ฤดูกำรผลิตก่อนปี 2557/2558 81,117,784 82,186,244 76,577,831 77,557,589 

 746,207,817 955,877,568 76,577,831 77,557,589 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (87,920,832) (88,650,852) (76,577,831) (77,557,589) 

 658,286,985 867,226,716 - - 

 
ลูกหน้ีชำวไร่ - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 858,592 474,138 - - 
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 - 727,902 - - 

 858,592 1,202,040 - - 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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8 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

วตัถุดิบ 31,489,399 32,673,276 - - 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 1,903,379,547 901,766,586 - - 
สินคำ้ซ้ือมำเพื่อขำย 81,971,891 84,049,651 - - 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 8,207,082 8,197,714 - - 

วสัดุโรงงำน 44,836,325 39,849,552 - - 

 2,069,884,244 1,066,536,779 - - 

     
หกั  ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ     
           สินคำ้เก่ำและเส่ือมคุณภำพ     

             - วตัถุดิบ (4,375,735) (732,420) - - 

             - สินคำ้ซ้ือมำเพื่อขำย (1,351,181) (1,351,181) - - 

             - สินคำ้ระหวำ่งผลิต (3,262,470) (3,325,016) - - 

             - วสัดุโรงงำน (1,147,592) (355,924) - - 

           มูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บต ่ำกวำ่รำคำทุน     

             - สินคำ้ส ำเร็จรูป (59,879,411) - - - 

 (70,016,389) (5,764,541) - - 

 1,999,867,855 1,060,772,238 - - 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรบนัทึกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ - น ้ ำตำลทรำยดิบเทกอง ให้เท่ำกบัมูลค่ำ
สุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับเป็นจ ำนวนเงิน 59.88 ล้ำนบำท เน่ืองจำกรำคำขำยน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์ก หมำยเลข 11 ลดลง  
ท ำให้มูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับต ่ำกว่ำรำคำทุน โดยประมำณจำกรำคำขำยท่ีคำดว่ำจะได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรขำยท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อให้ขำยสินคำ้นั้นได ้ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไดบ้นัทึกค่ำเผื่อดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนขำยในขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
 
 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 
ลกัษณะของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
 

ช่ือกจิกำร 

สถำนที่ประกอบ
ธุรกจิ/ประเทศที ่
จดทะเบียนจัดตั้ง 

สัดส่วนของ 
ส่วนได้เสียทำงตรง 

(ร้อยละ) 
ลกัษณะ 

ควำมสัมพนัธ์ วธีิกำรวดัมูลค่ำ 
     

กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน  
   โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรัมย ์

ประเทศไทย 33.05 บริษทัร่วม วธีิส่วนไดเ้สีย 

 
กลุ่มกิจกำรไม่มีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วม 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 รวม 

 บำท 
  

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 1,227,127,544 
เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม (33,544,947) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วม 39,497,092 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 1,233,079,689 

 
กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรัมย์ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 บริษทั น ้ ำตำลบุรีรัมย ์จ ำกัด (มหำชน) มีเงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำ 
กลุ่มน ้ ำตำลบุรีรัมย ์(“กองทุนรวมฯ”) เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 115,672,228 หน่วย รวมเป็นจ ำนวนเงิน 1,233,079,689 บำท คิดเป็น
สดัส่วนกำรลงทุนร้อยละ 33.05 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ท่ีมีกำรเสนอขำยต่อสำธำรณะ 
 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

 

23 

10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีงบแสดงฐำนะกำรเงินระหวำ่งกำล มีดงัต่อไปน้ี 
 

  
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561  บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด  1,445,476,600 

ลงทุนเพิ่มข้ึน  4,999,700 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด  1,450,476,300 

 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้ งในประเทศไทยทั้ งหมดท่ีแสดงในขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช ำระแล้ว สัดส่วนกำรถือหุ้น วธีิรำคำทุน เงนิปันผลรับ 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
         

บริษทั โรงงำนน ้ำตำลบุรีรัมย ์จ ำกดั 1,050 1,050 99.90 99.90 1,049 1,049 - 189 
บริษทั บุรีรัมยวิ์จยัและพฒันำออ้ย จ ำกดั  71 71 99.99 99.99 70 70 - - 
บริษทั บุรีรัมยเ์พำเวอร์พลสั จ ำกดั 160 160 99.99 99.99 160 160 - - 
บริษทั โรงงำนน ้ำตำลช ำนิ จ ำกดั 5 5 99.99 99.99 5 5 - - 
บริษทั ปุ๋ยตรำกญุแจ จ ำกดั 15 15 99.99 99.99 15 15 - 10 
บริษทั น ้ำตำลทุนบุรีรัมย ์จ ำกดั 10 10 99.99 99.99 10 10 - - 
บริษทั ชูกำร์เคน อีโคแวร์ จ ำกดั 5 - 99.99        - 5 - - - 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังำน จ ำกดั และบริษทัยอ่ย 136 136 99.99 99.99 136 136 - 31 

- บริษทั บุรีรัมยเ์พำเวอร์ จ ำกดั 170 170 99.99 99.99 - - - - 

รวม เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      1,450 1,445 - 230 

 
บริษัท ชูกำร์เคน อโีคแวร์ จ ำกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม พ.ศ. 2561 บริษทั ชูกำร์เคน อีโคแวร์ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพำณิชยด์ว้ยทุนจดทะเบียน
รวม 5,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท ซ่ึงไดช้ ำระเต็มจ ำนวนแลว้ บริษทัไดล้งทุน 
ในหุน้สำมญัของบริษทั ชูกำร์เคน อีโคแวร์ จ ำกดั ในสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 99.99 คิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 4,999,700 บำท  
 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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11 เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหนีช้ำวไร่ - สุทธิ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 52,165,355 224,921,212 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว - สุทธิ 273,572,301 308,242,107 - - 

 325,737,656 533,163,319 - - 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดยกมำ 533,163,319 378,797,201 - - 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่ม 7,851,319 282,400,440 - - 

รับคืนเงินกูย้มื (215,276,982) (128,034,322) - - 

ยอดยกไป 325,737,656 533,163,319 - - 
 

12 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ที่ดนิ อำคำร สินทรัพย์ ที่ดนิ อำคำร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

 บำท บำท บำท บำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่      
   30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561     
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 4,810,700,305 26,231,454 23,154,842 11,046,137 
ซ้ือสินทรัพย ์ 270,929,307 1,658,624 5,553,294 725,700 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (1,119,493) - (1,119,492) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (9,340,469) - - - 

ค่ำเส่ือมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (139,315,867) (1,497,561) (1,213,547) (267,694) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 4,931,853,783 26,392,517 26,375,097 11,504,143 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงมีรำคำตำมบญัชีสุทธิจ ำนวน 1,776.10 ลำ้นบำท (วนัท่ี 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 1,812.05 ลำ้นบำท) ไปวำงเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุขอ้ 14) 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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13 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 157,841,658 331,795,937 - - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 53,735,138 105,425,640 1,688,975 3,405,340 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,692,970 310,282 193,221 244,406 
เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และบริกำร - กิจกำรอ่ืน 8,538,894 148,201,218 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - กิจกำรอ่ืน 4,999,029 4,356,140 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,318,001 49,356,937 84,351,030 39,803,985 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรอ่ืน 74,086,771 72,606,499 6,409,682 1,252,220 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,174,859 4,069,288 1,575,000 - 

 342,387,320 716,121,941 94,217,908 44,705,951 

 
14 เงนิกู้ยืม 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส่วนของหมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 2,270,800,000 1,131,740,878 - 89,940,878 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุขอ้ 21 (จ)) 399,031,270 - - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนๆ 2,464,000 4,564,000 244,000 748,000 
ส่วนของเงินกูร้ะยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี     
   - สถำบนักำรเงิน 381,515,391 448,001,141 - - 
   - บริษทัร่วม (หมำยเหตุขอ้ 21 (ฉ)) 212,358,501 172,589,789 - - 
   - บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุขอ้ 21 (ช)) - - 198,000,000 198,000,000 
   - อ่ืนๆ 2,435,460 2,384,736 - - 

   - หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 11,921,719 10,872,088 2,262,723 1,611,748 

เงินกูย้มืหมุนเวยีนรวม 3,280,526,341 1,770,152,632 200,506,723 290,300,626 

 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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14 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส่วนของไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 745,107,527 797,799,091 - - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัร่วม - สุทธิ  
   (หมำยเหตุขอ้ 21 (ฉ)) 3,264,867,339 3,356,799,640 - - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัยอ่ย - สุทธิ  
   (หมำยเหตุขอ้ 21 (ช)) - - 2,548,119,162 2,548,119,162 
เงินกูย้มืระยะยำวอ่ืนๆ - สุทธิ 5,032,362 7,467,823 - - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 14,156,270 14,433,900 7,012,472 5,350,331 

เงินกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 4,029,163,498 4,176,500,454 2,555,131,634 2,553,469,493 
     

รวมเงนิกู้ยืม 7,309,689,839 5,946,653,086 2,755,638,357 2,843,770,119 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้มืทั้งหมดเป็นสกลุเงินบำท 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินค ้ำประกนัโดยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ท่ีมีรำคำตำมบญัชีสุทธิ
จ ำนวน 1,776.10 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 จ  ำนวน 1,812.05 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุขอ้ 12) 
 
กำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยำว (ไม่รวมหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ) ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิ ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 รวม เฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

ยอดยกมำ 4,785,042,220 2,746,119,162 
จ่ำยคืนเงินกูย้มื (173,725,640) - 

ยอดยกไป 4,611,316,580 2,746,119,162 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีวงเงินตำมสัญญำเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศรวมทั้งส้ินจ ำนวน  
1,860.20 ลำ้นบำท โดยกลุ่มกิจกำรมีวงเงินตำมสญัญำเงินกูย้มืดงักล่ำวท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ ำนวนเงินรวม 732.05 ลำ้นบำท 
 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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15 ทุนเรือนหุ้น 
  ทุนที่ออกและช ำระแล้ว 

 จ ำนวนหุ้น 
จดทะเบียน 

จ ำนวนหุ้น
สำมัญ 

 
หุ้นสำมัญ 

ส่วนเกนิ 
มูลค่ำหุ้นสำมัญ 

 หุ้น หุ้น บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 812,100,000 812,099,845 812,099,845 954,665,813 
กำรลดทุนจดทะเบียน (155) - - - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 812,099,845 812,099,845 812,099,845 954,665,813 

 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของกิจกำร  
จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 812,100,000 บำท เป็น 812,099,845 บำท โดยกำรลดหุน้สำมญัจดทะเบียนจ ำนวน 155 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
1 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 155 บำท ท่ีเหลือจำกกำรออกหุ้นเพื่อรองรับส ำหรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 
โดยบริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนรำยกำรดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 หุ้นสำมญัจดทะเบียนมีจ ำนวน 812,099,845 หุ้น (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 812,100,000 หุ้น) 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท)  
 

16 เงนิปันผลจ่ำย 
 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน พ .ศ. 2560 ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นประจ ำปี พ .ศ. 2560 ผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2559 ในรูปของเงินสดและหุน้ปันผลในอตัรำ 0.22222222222 บำทต่อหุน้ โดยแบ่งจ่ำยเงินปันผลดงัน้ี  
 

ก) จ่ำยเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.02222222222 บำทต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ำจ ำนวน 15,038,889 บำท และ 
ข) จ่ำยเป็นหุ้นปันผลในอตัรำ 5 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นมูลค่ำกำรจ่ำยปันผลเท่ำกบั 0.20 บำทต่อหุ้น 

รวมเป็นหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่จ ำนวน 135,350,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ทั้ งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรำย 
ใดมีเศษหุน้เดิมหลงัจำกกำรจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ำยเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรำหุน้ละ 0.20 บำท  

 
โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 โดยเงินปันผลจ่ำยจริงเป็นจ ำนวนดงัต่อไปน้ี 
 

ก) จ่ำยเป็นเงินสด รวมเป็นจ ำนวนเงิน 15,038,930 บำท และ 
ข) จ่ำยเป็นหุน้ปันผล รวมเป็นหุน้สำมญัท่ีออกใหม่จ ำนวน 135,349,845 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

 
เม่ือวันท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2561 ผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2560 ในอตัรำ 0.30 บำทต่อหุ้น ส ำหรับหุ้นสำมญัจ ำนวน 812,099,845 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
243,629,954 บำท โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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17 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิหลงัจำกหัก 
ส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองน้ีไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงินปันผลได ้
 

18 รำยได้อ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบ้ียรับ 18,987,528 23,714,018 36,770,546 35,650,197 
รำยไดรั้บจำ้งบริกำรอ่ืน - 720,747 16,666,800 16,860,410 
กำรกลบัรำยกำรค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 348,235 1,201,640 104,000 2,000 
เงินปันผลรับ 204,680 153,510 - - 
รำยไดเ้งินชดเชยค่ำสินไหม - 8,397,864 - - 

อ่ืน ๆ 3,250,943 3,731,455 309,081 13,966 

 22,791,386 37,919,234 53,850,427                52,526,573 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบ้ียรับ 43,743,590 49,540,508 73,399,753 73,323,334 
รำยไดรั้บจำ้งบริกำรอ่ืน - 953,425 33,333,600 33,628,771 
กำรกลบัรำยกำรค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 582,470 1,607,802 104,000 22,067 
เงินปันผลรับ 204,680 153,510 33,544,947 - 
รำยไดเ้งินชดเชยค่ำสินไหม - 8,397,864 - - 

อ่ืน ๆ 8,075,984 6,434,329 906,821 23,090 

 52,606,724 67,087,438 141,289,121 106,997,262 

 
19 ภำษีเงนิได้ 

 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้ะหว่ำงกำลส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ไดต้ั้งคำ้งจ่ำยโดยวิธีกำรประมำณ
กำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใช้อตัรำภำษีเดียวกนักบัอตัรำท่ีใช้ในกำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปีท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนในอตัรำ 
ร้อยละ 20  



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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20 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้น
สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกจ ำหน่ำยในระหวำ่งงวด  
 

21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ำกดั ซ่ึงถือหุน้ในอตัรำร้อยละ 50 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รำยกำรค้ำกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยกำรค้ำกบับริษัทร่วม     
   ดอกเบ้ียจ่ำย 66,940,962 - - - 

     
รำยกำรค้ำกบับริษัทย่อย     
   ดอกเบ้ียรับ - - 36,566,973 35,490,723 
   รำยไดอ่ื้น - - 16,677,745 16,677,745 
   ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร - - 675,946 499,879 
   ดอกเบ้ียจ่ำย - - 44,844,499 - 

     
รำยกำรค้ำกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน ๆ     
   รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 1,410,099,421 1,306,238,673 - - 
   รำยไดอ่ื้น 352,991 365,957 - 90,616 
   ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร 257,393 529,800 - - 
   ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 21,062,811 26,066,692 - - 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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21 รำยกำรกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) รำยกำรค้ำกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยกำรค้ำกบับริษัทร่วม     
   เงินปันผลรับ - - 33,544,947 - 
   ดอกเบ้ียจ่ำย 135,200,104 - - - 
     
รำยกำรค้ำกบับริษัทย่อย     
   ดอกเบ้ียรับ - - 72,855,616 73,004,578 
   รำยไดอ่ื้น - - 33,355,490 33,355,490 
   ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร - - 1,284,225 1,178,329 
   ดอกเบ้ียจ่ำย - - 89,196,207 - 
     
รำยกำรค้ำกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน ๆ     
   รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 1,905,982,295 2,476,012,930 - - 
   รำยไดอ่ื้น 449,846 479,976 - 90,616 
   ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร 3,801,937 2,282,139 - - 
   ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 55,813,506 94,651,289 - - 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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21 รำยกำรกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) ยอดค้ำงช ำระที่เกดิจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนีก้ำรค้ำ      

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 47,742,050 27,099,100 - - 

     
ลูกหนีอ่ื้น      
บริษทัยอ่ย - - 77,288,929 81,883,924 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 90,000 659,402 - - 

 90,000 659,402 77,288,929 81,883,924 

     
ลูกหนีช้ำวไร่      

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 858,592 1,202,040 - - 

     
เงนิปันผลค้ำงรับ      

บริษทัยอ่ย - - 10,499,580 230,507,419 

     
เจ้ำหนีอ่ื้น ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยและ     
   ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
บริษทัยอ่ย - - 84,537,681 40,042,403 
บริษทัร่วม 22,318,001 49,356,937 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 20,867,829 4,379,570 1,581,570 5,988 

 43,185,830 53,736,507 86,119,251 40,048,391 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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21 รำยกำรกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อย 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

- ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยำว     
      ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 62,000,000 120,000,000 

- เงินใหกู้ย้มืระยะยำว - สุทธิ - - 2,235,006,415 2,259,654,765 

 - - 2,297,006,415 2,379,654,765 

 
ง) เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหนีช้ำวไร่ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

- ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยำว     

      ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 490,395 - - 

 
จ) เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุข้อ 14) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 399,031,270 - - - 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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21 รำยกำรกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ฉ) เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทร่วม (หมำยเหตุข้อ 14) 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

- ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำว     
      ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 212,358,501 172,589,789 - - 

- เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิ 3,264,867,339 3,356,799,640 - - 

 3,477,225,840 3,529,389,429 - - 

 
ช) เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทย่อย (หมำยเหตุข้อ 14) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

- ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำว     
      ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 198,000,000 198,000,000 

- เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิ - - 2,548,119,162 2,548,119,162 

 - - 2,746,119,162 2,746,119,162 

 
ซ) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,345,248 11,320,992 1,244,748 1,244,748 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 258,005 179,523 119,245 83,105 

 11,603,253 11,500,515 1,363,993 1,327,853 

 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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21 รำยกำรกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ซ) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,118,559 20,131,486 5,488,992 5,488,992 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 516,010 359,046 238,490 166,211 

 20,634,569 20,490,532 5,727,482 5,655,203 

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรรวมเงินเดือน ค่ำเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอ่ืน 
 

ฌ) สัญญำซ้ือขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ผำ่นบริษทั คำ้ผลผลิตน ้ ำตำล 
จ ำกดั ซ่ึงเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีมูลค่ำตำมสัญญำเป็นจ ำนวน 4.45 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 
จ  ำนวน 1.60 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ) 
 

22 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

(ก) ภำระผูกพนัที่เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนเก่ียวกับภำระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมัด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินระหว่ำงกำลแต่ไม่รับรู้ในข้อมูล 
ทำงกำรเงินมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 631,138,633 73,763,165 1,648,686 - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,208,515 1,892,515 1,208,515 1,892,515 

 632,347,148 75,655,680 2,857,201 1,892,515 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

 

35 

22 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

(ข) ภำระผูกพนัภำยใต้สัญญำบริกำร 
 

สัญญำบริกำรท่ีไม่สำมำรถยกเลิกไดเ้ก่ียวกบักำรไดรั้บบริกำรจำกบุคคลภำยนอกมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคต 
ดงัน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 40,436,233 21,388,720 1,903,740 4,072,560 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 71,321,200 66,210,767 1,771,200 2,361,600 
เกินกวำ่ 5 ปี - 11,474,167 - - 

 111,757,433 99,073,654 3,674,940 6,434,160 
 

(ค) ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำขำยสินค้ำที่ยงัไม่ส่งมอบ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภำระผูกพนัเก่ียวกับสัญญำขำยน ้ ำตำลท่ียงัไม่ได้ส่งมอบจ ำนวน 
109,880 เมตริกตนั (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 181,981 เมตริกตนั) ท่ีช่วงรำคำ 9,434 - 18,649 บำทต่อเมตริกตนั 
(วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : ช่วงรำคำ 12,388 - 19,388 บำทต่อเมตริกตนั) และยงัไม่ไดก้ ำหนดรำคำ 72,013 เมตริกตนั 
(วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 156,500 เมตริกตัน) โดยอ้ำงอิงรำคำจำกรำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์ก 
หมำยเลข 11 หรือรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอน หมำยเลข 5 ตำมงวดท่ีมีกำรส่งมอบ 
 

(ง) ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
 

เม่ือวนัท่ี 20 กนัยำยน พ.ศ. 2559 บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังำน จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
กบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เพื่อเปล่ียนวิธีกำรค ำนวณปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำและกำรช ำระเงินค่ำซ้ือขำยไฟฟ้ำเป็นวิธี 
“Feed-in Tariff” (FiT) สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำเดิมมีอำยุสัญญำเป็นระยะเวลำ 5 ปี  เร่ิมตั้ งแต่ว ันท่ี  11 พฤษภำคม พ.ศ. 2555  
และสำมำรถต่อสัญญำออกไปไดอี้กคร้ังละ 5 ปี กำรแก้ไขสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำดงักล่ำวมีผลท ำให้อำยุสัญญำคงเหลือ 12 ปี  
5 เดือน โดยกำรค ำนวณดว้ยวธีิ FiT ซ่ึงมีผลยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนำคม พ.ศ. 2559 
 

บริษทั บุรีรัมยเ์พำเวอร์ จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.)  
เป็นระยะเวลำ 20 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษำยน พ.ศ. 2558 โดยภำยใตเ้ง่ือนไขตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำบริษทัยอ่ยและกฟภ. 
ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำตำมระบุในสญัญำ 
 

(จ) หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท่ีกลุ่มกิจกำรไดใ้ห้สถำบนักำรเงินในประเทศ 
ออกหนังสือสัญญำค ้ ำประกนัแก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเพื่อค ้ ำประกนักำรใช้ไฟฟ้ำเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 6.20 ลำ้นบำท  
(วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 6.20 ลำ้นบำท) 
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