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งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน 

เฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  

• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ

และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  

ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเร่ืองการการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  

ลูกหน้ีชาวไร่ และการประเมินมูลค่าต้นทุนค่าวตัถุดิบ - ราคาค่าอ้อย เป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบและได้นําเร่ืองนําเร่ืองน้ีมา

พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี 

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองน้ี 



 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนีช้าวไร่ 
 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ขอ้ 2.6 เร่ืองนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีการคา้

และลูกหน้ีชาวไร่ และ ขอ้ 10 เร่ืองลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ  
 

กลุ่มกิจการมีลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ และลูกหน้ีชาวไร่ไม่หมุนเวียน

ในงบการเงินรวม มูลค่า 598.55 ลา้นบาท และ 27.11 ลา้นบาท 

ตามลําดับ  ซ่ึงคิดเป็น ร้อยละ 6.09 ของสินทรัพย์ทั้ งหมด  

โดยผูบ้ริหารมีนโยบายในการประเมินความสามารถในการ

ชําระหน้ีของลูกหน้ีชาวไร่และกําหนดความเหมาะสมของ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีชาวไร่ ซ่ึงอา้งอิงจากยอดท่ีเกิน

กาํหนดชาํระ ประสบการณ์ในการชาํระเงินในอดีต หลกัทรัพย ์

คํ้ าประกันและท่ีคาดว่าจะได้รับชําระเงินในอนาคต ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - 

ลูกหน้ีชาวไร่ทั้งหมด 84.02 ลา้นบาท  
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคาํนวณเบ้ืองต้นจากมูลค่าของลูกหน้ี

ชาวไร่ท่ีคา้งชาํระเกินกาํหนดเวลาชาํระเงินมากกวา่ 2 ปี หกัดว้ย

มูลค่าของหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัซ่ึงเปรียบเทียบจากราคาตลาด

กับมูลค่าตามบัญชี และมีการประเมินราคาใหม่ในแต่ละปี 

นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัพิจารณามูลค่าลูกหน้ีชาวไร่ท่ีคา้งชาํระ

เกินกําหนดเวลาในรายท่ียอดหน้ีมีมูลค่าสูงเป็นรายบุคคล  

โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในการชาํระเงินในอดีต โอกาส 

ท่ีจะได้รับชําระเงิน และปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ตามความเหมาะสมในแต่ละปี 
 

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญในเร่ืองน้ี เน่ืองจากมูลค่าของค่าเผื่อ 

หน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวมีสาระสําคญั และเก่ียวขอ้งกบัการใช้

ดุลยพินิจของผู ้บริหารในการพิจารณาความสมเหตุสมผล 

ของสมมุติฐานท่ีใชใ้นการพิจารณามูลค่าของหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั

และความสามารถในการชาํระหน้ีในอนาคต 

ขา้พเจา้ได้ประเมินความเหมาะสมของการประมาณการค่าเผื่อ 

หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีชาวไร่ ดงัน้ี 

 

• สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัความเหมาะสมและหลกัเกณฑ ์

ในการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 

• ทดสอบความน่าเช่ือถือของรายงานการวิเคราะห์อายลูุกหน้ี

ชาวไร่ท่ีนํามาใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการประมาณการ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้มูลการรับชาํระเงินจาก 

ลูกหน้ีชาวไร่ในอดีต รวมถึงโอกาสท่ีจะไดรั้บชาํระในอนาคต

และพิจารณาเหตุผลของผูบ้ริหารท่ีใชใ้นการประมาณการ

ความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีคา้ง

ชาํระเกินกาํหนดท่ีพิจารณาเป็นรายบุคคล และ 

 

• ทดสอบมูลค่าของหลักทรัพย์ค ํ้ าประกันแต่ละชนิดโดย

เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภายนอกท่ีน่าเช่ือถือและ

สามารถเปรียบเทียบกนัไดก้บัราคาตลาด 

 

จากวธีิการทดสอบของขา้พเจา้ขา้งตน้ ขา้พเจา้พบวา่การประมาณการ

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีชาวไร่ มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล

ในอดีตและมีความสมเหตุสมผลตามหลกัฐานท่ีมีอยู ่

 

  



 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การประเมินมูลค่าต้นทุนค่าวตัถุดบิ - ราคาค่าอ้อย 
 

 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ขอ้ 2.7 เร่ืองนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือ 

และ ขอ้ 11 เร่ืองสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

กลุ่มกิจการมีสินคา้คงเหลือมูลค่าสุทธิจาํนวน 1,337.51 ลา้นบาท 

ซ่ึงประกอบด้วยวตัถุดิบมูลค่าสุทธิจํานวน 36.15 ล้านบาท 

ผูบ้ริหารไดป้ระเมินการคาํนวณตน้ทุนค่าวตัถุดิบของราคาค่าออ้ย

ซ่ึงคํานวณมาจากราคาตลาดท่ีประกาศโดยรัฐบาลสําหรับ 

ฤดูการผลิตปีก่อนหน้า และประมาณการราคาสําหรับฤดูการ

ผลิตปีปัจจุบนั โดยประมาณการราคาดงักล่าวมาจากแหล่งขอ้มูล

ภายนอกท่ีเช่ือถือได้ในอุตสาหกรรมนํ้ าตาล และใช้ดุลยพินิจ 

ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอ้สมมุติฐาน เช่น อุปสงค์และอุปทาน 

ของป ริมาณ นํ้ าตาลทั้ งภายใน ป ระเท ศและต่างป ระเท ศ  

ราคานํ้ าตาลตลาดโลกล่วงหน้า เป็นต้น เพื่อนํามาใช้ในการ

ประมาณการตน้ทุนวตัถุดิบดงักล่าว 

 

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองน้ี เน่ืองจากมูลค่าสินคา้คงเหลือมี

จาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสําคญั และเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจ

ของผูบ้ริหารในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมุติฐาน

ท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าของตน้ทุนวตัถุดิบ   

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมของมูลค่าตน้ทุนค่าวตัถุดิบ-

ราคาค่าออ้ย ดงัน้ี 

 

• สอบถามผูบ้ริหารเพื่อทาํความเขา้ใจในวธีิการปฏิบติัทางบญัชี 

ลกัษณะของรายการในการคาํนวณต้นทุนค่าวตัถุดิบ และ 

หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการคํานวณ รวมถึง ความสมํ่ าเสมอ 

ในการใชห้ลกัเกณฑ ์

• ทดสอบความถูกตอ้ง และความเหมาะสมของขอ้มูลท่ีนาํมาใช้

ในการประเมินมูลค่า รวมถึงทดสอบการคาํนวณ 

• ทดสอบความสมเหตุสมผลของสมมุติฐานท่ีผู ้บริหาร 

ใชใ้นการประเมินมูลค่าตน้ทุนวตัถุดิบ โดยเปรียบเทียบกบั

ขอ้มูลภายนอกท่ีน่าเช่ือถือ ขา้พเจา้พิจารณาวา่ มีความสอดคลอ้ง

กับข้อมูลในอดีต ข้อมูลปัจจุบัน และกลุ่มอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกนั 

 

จากวธีิการทดสอบของขา้พเจา้ขา้งตน้ ขา้พเจา้พบวา่ขอ้สมมุติฐานท่ี

ผูบ้ริหารใช้ในการคาํนวณต้นทุนวตัถุดิบมีความสมเหตุสมผล

ตามหลกัฐานท่ีมีอยู ่

  



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ี 

ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้  

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร

เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อให้สามารถจดัทาํ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 

ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ 

การดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน

ของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 

การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ท่ี มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์ 

อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  

 



 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ง 

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 

และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจาก 

การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง

ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชี

ท่ีไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย

อยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตขอ้มูลในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

หรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบติังาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้

ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง 

การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ

ได้ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 

อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 



 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า

ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  

 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

สง่า  โชคนิติสวสัดิ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11251 

กรุงเทพมหานคร 

27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 



บริษทั นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 179,126,261 229,068,711 15,830,327 18,193,199
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8, 32 360,413,837 255,555,054 214,607,562 313,054,963
รายไดค้า้งรับ - สาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย 9 301,507,431 - - -
ลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ 10, 32 598,552,754 868,428,756 - -
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 11 1,337,505,832 1,060,772,238 - -
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 32 (ค) - - 144,000,000 120,000,000
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16, 32 (ง) 134,926,615 224,921,212 - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 12 58,483,589 16,752,433 4,472,347 5,001,824

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,970,516,319 2,655,498,404 378,910,236 456,249,986

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีชาวไร่ไม่หมุนเวยีน 27,105,440 - - -
รายไดค้า้งรับไม่หมุนเวยีน - สาํนกังานกองทุนออ้ย
และนํ้าตาลทราย 9 148,080,796 - - -

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 15 2,052,236 2,136,915 644,461 729,140
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 1,208,109,474 1,227,127,544 1,194,706,819 1,194,706,819
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 1,450,476,300 1,445,476,600
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ 32 (ค) - - 2,221,786,767 2,259,654,765
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ 16, 32 (ง) 272,940,066 308,242,107 - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 17 3,971,127 - 3,971,127 -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 18 5,432,152,570 4,810,700,305 27,810,732 23,154,842
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 19 31,092,103 26,231,454 16,530,690 11,046,137
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 20 162,602,059 194,433,310 12,326,658 20,008,746
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 17,602,992 8,368,062 2,913,702 499,810

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,305,708,863 6,577,239,697 4,931,167,256 4,955,276,859

รวมสินทรัพย์ 10,276,225,182 9,232,738,101 5,310,077,492 5,411,526,845

กรรมการ   ________________________________

วนัท่ี         ________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 86 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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บริษทั นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 22 343,161 - - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21, 32 817,893,134 716,121,941 180,492,000 44,705,951
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและอ่ืนๆ 22, 32 (จ) 2,617,912,052 1,136,304,878 748,000 90,688,878

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 384,135,916 450,385,877 - -
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัร่วม

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22, 32 (ฉ) 202,512,995 172,589,789 - -
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22, 32 (ช) - - 376,000,000 198,000,000
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 10,893,729 10,872,088 2,313,356 1,611,748
ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 7,495,294 7,721,815 2,605,538 2,399,177
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,462,099 30,889,265 - -
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 23 14,415,779 24,530,790 3,282,078 6,429,546

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,062,064,159 2,549,416,443 565,440,972 343,835,300

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ - สุทธิ 22 487,792,626 805,266,914 - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัร่วม - สุทธิ 22, 32 (ฉ) 3,177,323,563 3,356,799,640 - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย - สุทธิ 22, 32 (ช) - - 2,370,119,162 2,548,119,162
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 22 10,497,447 14,433,900 5,842,066 5,350,331
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 24 38,040,201 34,285,227 13,331,406 11,996,787

3,713,653,837 4,210,785,681 2,389,292,634 2,565,466,280

7,775,717,996 6,760,202,124 2,954,733,606 2,909,301,580

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 86 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน
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บริษทั นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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) 25 812,099,845 812,100,000 812,099,845 812,100,000

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

  - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 27 56,601,140 51,760,392 56,601,140 51,760,392

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 675,700,077 652,547,941 531,916,635 683,571,019

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 60,453 128,196 60,453 128,196

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 2,499,127,328 2,471,202,187 2,355,343,886 2,502,225,265

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,379,858 1,333,790 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,500,507,186 2,472,535,977 2,355,343,886 2,502,225,265

10,276,225,182 9,232,738,101 5,310,077,492 5,411,526,845

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 86 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 5,555,969,176 5,740,443,011 - -

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (4,508,873,193)    (4,428,224,954)    - -
 

กําไรขั้นต้น 1,047,095,983 1,312,218,057 - -

รายไดอ่ื้น 28 253,049,160 151,720,484 425,840,143 508,961,801

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 35,793,513 3,591,619 (10,914) 9,759

ค่าใชจ่้ายในการขาย (321,610,076) (193,671,029) - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (388,305,625) (411,053,917) (140,930,720) (148,045,752)

ตน้ทุนทางการเงิน (385,994,757) (283,777,311) (180,384,517) (125,472,233)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 71,854,032 32,420,725 - -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 311,882,230 611,448,628 104,513,992 235,453,575

ภาษีเงินได้ 30 (40,213,584) (86,034,878) (7,699,024) 6,137,934

กําไรสําหรับปี 271,668,646 525,413,750 96,814,968 241,591,509

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 86 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไรสําหรับปี (ต่อ) 271,668,646 525,413,750 96,814,968 241,591,509

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 - (10,909,588) - (4,019,683)

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน - 2,181,918 - 803,937

- (8,727,670) - (3,215,746)

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย (84,679) 141,181 (84,679) 141,181

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

   ของเงินลงทุนเผือ่ขาย 16,936 (28,236) 16,936 (28,236)

(67,743)            112,945 (67,743) 112,945

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (67,743)            (8,614,725) (67,743) (3,102,801)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 271,600,903 516,799,025 96,747,225 238,488,708

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 271,621,488 524,725,886 96,814,968 241,591,509

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 47,158 687,864 - -

271,668,646 525,413,750 96,814,968 241,591,509

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 271,553,745 516,115,331 96,747,225 238,488,708

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 47,158 683,694 - -

271,600,903 516,799,025 96,747,225 238,488,708

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 31 0.33 0.65 0.12 0.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 86 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ

จัดสรรแล้ว - การปรับ รวมส่วนของ

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม มูลค่ายุติธรรม ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย 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

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2560

หุน้ปันผล 25, 26 135,349,845 - - (135,349,845) - - - -

เงินปันผลจ่าย 26 - - - (136,853,832) - (136,853,832) (180,671) (137,034,503)

สาํรองตามกฎหมาย 27 - - 12,079,525 (12,079,525) - - - -

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

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่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. 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

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2561

เงินปันผลจ่าย 26 - - - (243,628,604) - (243,628,604) (1,390) (243,629,994)

สาํรองตามกฎหมาย 27 - - 4,840,748 (4,840,748) - - - -

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น - - - - - - 300 300

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 271,621,488 (67,743) 271,553,745 47,158 271,600,903

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 812,099,845 954,665,813 56,601,140 675,700,077 60,453 2,499,127,328 1,379,858 2,500,507,186

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 86 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม

กําไรสะสม
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ

จัดสรรแล้ว - การปรับ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสํารองตาม มูลค่ายุติธรรม

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี 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
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2560
หุน้ปันผล 25, 26 135,349,845 - - (135,349,845) - -
เงินปันผลจ่าย 26 - - - (136,853,832) - (136,853,832)
สาํรองตามกฎหมาย 27 - - 12,079,525 (12,079,525) - -
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 238,375,763 112,945 238,488,708

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 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 วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 812,099,845 954,665,813 51,760,392 683,571,019 128,196 2,502,225,265
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2561
เงินปันผลจ่าย 26 - - - (243,628,604) - (243,628,604)
สาํรองตามกฎหมาย 27 - - 4,840,748 (4,840,748) - -
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 96,814,968 (67,743) 96,747,225

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 812,099,845 954,665,813 56,601,140 531,916,635 60,453 2,355,343,886

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 86 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษทั นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 311,882,230 611,448,628 104,513,992 235,453,575
รายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 18, 19, 29 289,555,157 259,098,486 3,191,159 2,506,464
- ดอกเบ้ียรับ 28 (82,887,779) (100,750,755) (147,516,523) (165,197,408)
- เงินปันผลรับ 28 (204,680) (153,510) (203,790,892) (230,507,419)
- (กลบัรายการ) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 8, 10 (5,947,375) 5,385,453 (8,014,525) 3,622,216
- ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 11 12,271,688 (340,662) - -
- (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,581,442) 779,452 (469,293) 590
- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,164,417 25,889,474 5 5,274
- ตน้ทุนทางการเงิน 385,994,757 283,777,311 180,384,517 125,472,233
- ส่วนแบ่ง (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 (71,854,032) (32,420,725) - -
- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 24 5,132,990 3,795,319 1,649,550 1,302,744

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์

และหน้ีสินดาํเนินงาน 853,525,931 1,056,508,471 (70,052,010) (27,341,731)
การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน

   - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (103,545,050) (37,150,968) 40,014,352 (47,474,300)
- รายไดค้า้งรับ - สาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ้าตาลทราย 9 (301,507,431) - - -
- ลูกหน้ีชาวไร่ 274,509,644 112,843,805 7,527,533 6,677,784

   - สินคา้คงเหลือ (289,005,282) (478,802,063) - -
   - สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (25,423,096) 31,492,649 4,838,936 2,956,685

- ลูกหน้ีชาวไร่ไม่หมุนเวียน (27,105,440) - - -
- รายไดค้า้งรับไม่หมุนเวียน -สาํนกังานกองทุนออ้ย
และนํ้าตาลทราย (148,080,796) - - -

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (9,234,930) 9,228,386 (2,413,892) (342,910)
   - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 92,212,246 67,965,640 533,624 (1,615,779)
   - หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,115,011) 8,780,550 (3,147,468) (1,910,894)

- จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 24 (1,604,537) (5,277,997) (108,570) (2,279,839)
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - (856,000) - -

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 304,626,248 764,732,473 (22,807,495) (71,330,984)
- จ่ายภาษีเงินได้ (49,100,622) (56,301,683) (4,309,459) (2,781,823)
- จ่ายดอกเบ้ีย (376,287,312) (238,117,150) (45,162,874) (91,044,618)

กระแสเงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (120,761,686) 470,313,640 (72,279,828) (165,157,425)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 86 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 82,887,779 100,750,755 94,347,515 163,870,401
รับเงินปันผล 91,076,782 153,510 315,879,941 -
จ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 - (1,194,706,819) - (1,194,706,819)
จ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - (4,999,700) -
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 32 (ค) - - 255,867,998 2,345,008,987
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 32 (ค) - - (242,000,000) (1,976,800,000)
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ 16 226,452,097 128,034,322 - -
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ 16 (101,155,459) (282,400,440) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17 (3,971,127) - (3,971,127) -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,700,935 2,916,355 1,588,785 468
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (907,204,434) (399,252,127) (11,246,497) (4,084,572)

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (11,707,336) (3,444,007) - -

กระแสเงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (620,920,763) (1,647,948,451) 405,466,915 (666,711,535)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
และอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 22 1,481,950,335 (573,948,277) (89,940,878) (913,264,277)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ 22 - 289,000,000 - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและอ่ืนๆ 22 (383,724,249) (925,219,463) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัร่วม 22 - 3,539,747,642 - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัร่วม 22 (149,552,871) (10,358,213) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย 22 - - - 2,746,119,162
เงินสดจ่ายชาํระหุน้กู้ 22 - (850,000,000) - (850,000,000)
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (13,155,023) (10,971,251) (2,011,259) (571,846)
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั

จากส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม 300 - - -
จ่ายเงินปันผล (243,778,493) (136,892,935) (243,597,822) (136,712,264)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  691,739,999 1,321,357,503 (335,549,959) 845,570,775

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพิม่ขึน้สุทธิ (49,942,450) 143,722,692 (2,362,872) 13,701,815
คงเหลือตน้ปี 229,068,711 85,346,019 18,193,199 4,491,384

คงเหลือปลายปี 179,126,261 229,068,711 15,830,327 18,193,199

รายการทีไ่ม่กระทบเงนิสด

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,240,211 10,541,840 3,204,602 6,504,143
หุน้ปันผล 25, 26 - 135,349,845 - 135,349,845

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 86 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท น ้ ำตำลบุรีรัมย ์จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ซ่ึงจดัตั้งข้ึนและด 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” 
 

กำรประกอบกำรธุรกิจของกลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
 

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

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543  
ซ่ึงหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำร
ก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์่ำด้วยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลกัทรัพย ์
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงินยกเวน้
เร่ืองท่ีอธิบำยในนโยบำยกำรบญัชีในล ำดบัต่อไป 
 

กำรจดัท ำงบกำรเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและ
กำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบติัรวมทั้งก ำหนดให ้
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเร่ืองกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซบัซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนยัส ำคญัต่อ 
งบกำรเงินรวมตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 4 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับรอบ

ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเก่ียวขอ้งกบั 
กลุ่มกิจกำร 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินไดร้อตดับญัชี
กรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีมีจ ำนวนต ่ำกวำ่มูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพยใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรมมีมูลค่ำต ่ำกว่ำฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
จะถือวำ่มีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีเกิดข้ึน 

- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยใ์นมูลค่ำ
ท่ีสูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกัดเก่ียวกับแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใช้ประโยชน์สินทรัพย ์
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้
รอตดับญัชีจะตอ้งน ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใชห้ักภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลบัรำยกำรของผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีนั้น 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียท่ีถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย  
ตำมขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดป้ระเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญั 
ต่อกลุ่มกิจกำร ยกเวน้เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูล  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั

ใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 
ก) สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงจะ

มีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำ
มำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและ
กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
   (ปรับปรุง 2560) 

 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
   (ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์
   (ปรับปรุง 2560) 

 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18  เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
   (ปรับปรุง 2560)  
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรว่ำ รำยไดจ้ะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือบริกำร 
ไดโ้อนไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมไดน้ ำมำใชแ้ทนแนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
 
กำรรับรู้รำยไดต้อ้งปฏิบติัตำมหลกักำรส ำคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
1) ระบุสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
2) ระบุแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญำ 
3) ก ำหนดรำคำของรำยกำรในสญัญำ 
4) ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัแต่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติั และ 
5) รับรู้รำยไดข้ณะท่ีกิจกำรเสร็จส้ินกำรปฏิบติัตำมแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั

ใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

ก) สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงจะ
มีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำ
มำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัจำกวธีิปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
 
• สินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัแต่น ำมำขำยรวมกนั จะตอ้งรับรู้รำยกำรแยกกนั และกำรใหส่้วนลดหรือกำรให้

ส่วนลดภำยหลงั จำกรำคำตำมสญัญำจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสินคำ้หรือบริกำร 
• รำยไดอ้ำจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วข้ึนกว่ำกำรรับรู้รำยไดภ้ำยใตม้ำตรฐำนปัจจุบนั หำกส่ิงตอบแทนมีควำมผนัแปร

ดว้ยเหตุผลบำงประกำร (เช่น เงินจูงใจ กำรให้ส่วนลดภำยหลงั ค่ำธรรมเนียมท่ีก ำหนดจำกผลกำรปฏิบติังำน 
ค่ำสิทธิ ควำมส ำเร็จของผลงำน เป็นตน้) - จ ำนวนเงินขั้นต ่ำของส่ิงตอบแทนผนัแปรจะตอ้งถูกรับรู้รำยได ้
หำกไม่ไดมี้ควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญัท่ีจะกลบัรำยกำร 

• จุดท่ีรับรู้รำยไดอ้ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม : รำยไดบ้ำงประเภทท่ีในปัจจุบนัรับรู้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง  
ณ วนัส้ินสุดสญัญำอำจจะตอ้งเปล่ียนเป็นรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงอำยสุญัญำ หรือในกรณีตรงกนัขำ้ม 

• มีขอ้ก ำหนดใหม่ท่ีเฉพำะเจำะจงส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรใหสิ้ทธิ กำรรับประกนั ค่ำธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีไม่สำมำรถ
เรียกคืนได ้และสญัญำฝำกขำย 

• เน่ืองจำกเป็นมำตรฐำนฉบบัใหม่จึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพิ่มมำกข้ึน 
 
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัตำมมำตรฐำน
กำรบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำดโดยมีขอ้อนุโลม 
หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั กบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

ข) มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 22 

เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ำย 
   ล่วงหนำ้ 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 มีกำรอธิบำยใหช้ดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 
- กำรวดัมูลค่ำของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระดว้ยเงินสด กิจกำรตอ้งไม่น ำเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิ 

ซ่ึงอยูน่อกเหนือเง่ือนไขทำงตลำดมำพิจำรณำในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
ท่ีช ำระดว้ยเงินสด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ แต่ตอ้งน ำมำปรับปรุงจ ำนวนผลตอบแทนท่ีรวมอยูใ่นจ ำนวนท่ีวดัมูลค่ำ
ของหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกรำยกำรดงักล่ำว 

- เม่ือกิจกำรตอ้งหกัจ ำนวนภำระผกูพนัภำษีเงินไดข้องพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์และ
น ำส่งภำษีท่ีหกัไวด้งักล่ำวซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรจ่ำยโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยตรำสำรทุนทั้งหมด เสมือนวำ่ไม่มีลกัษณะของกำรช ำระดว้ยยอดสุทธิ 

- กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับปรุงเง่ือนไขของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์เปล่ียนกำรจดัประเภทจำกกำรจ่ำย
ช ำระดว้ยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระดว้ยตรำสำรทุน 

 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 ไดมี้กำรอธิบำยใหช้ดัเจนวำ่กิจกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต ์และกิจกำรท่ีมี
ลกัษณะคลำ้ยคลึงกนัท่ีสำมำรถเลือกวิธีกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ดว้ยวิธีมูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำรตอ้งเลือกวธีิกำรน้ีในแต่ละบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรคร้ังแรก
ของบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

21 

2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั

ใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
ข) มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 ไดมี้กำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรโอนอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปยงับญัชีอ่ืนๆ 
หรือโอนจำกบญัชีอ่ืนๆ มำเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจะท ำไดก้็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำนของ
อสังหำริมทรัพยน์ั้ นโดยมีหลักฐำนสนับสนุน กำรเปล่ียนแปลงในกำรใช้งำนจะเกิดข้ึนเม่ืออสังหำริมทรัพย ์
เขำ้เง่ือนไข หรือส้ินสุดกำรเขำ้เง่ือนไขของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน กำรเปล่ียนแปลงในควำมตั้งใจเพียงอยำ่งเดียว
ไม่เพียงพอท่ีจะสนบัสนุนวำ่เกิดกำรโอนเปล่ียนประเภทของสินทรัพยน์ั้น 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 22 ไดใ้ห้หลกัเกณฑ์วำ่ควรใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัใดมำใช้
ส ำหรับกำรรับรู้มูลค่ำเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย ์ค่ำใช้จ่ำยหรือรำยได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรจ่ำยช ำระหรือรับช ำระ 
ส่ิงตอบแทนล่วงหน้ำท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ โดยก ำหนดให้ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีกิจกำรรับรู้สินทรัพย ์
ท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ หรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น รำยไดรั้บล่วงหน้ำ ท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยหรือ 
รับช ำระส่ิงตอบแทนล่วงหนำ้นั้น กรณีท่ีมีกำรจ่ำยส่ิงตอบแทนล่วงหนำ้หลำยงวดใหใ้ชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
กำรรับรู้สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินหรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินในแต่ละงวดของกำรจ่ำยส่ิงตอบแทนล่วงหนำ้ 

 
ค) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี

ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำ
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
    ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั

ใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
ค) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี

ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำ
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะน ำมำใชแ้ทนและยกเลิกมำตรฐำนกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของธนำคำรและสถำบนักำรเงิน 

    ท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรแสดง
รำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจำ้ของ และกำรหักกลบสินทรัพยท์ำงกำรเงินกบัหน้ีสิน
ทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีใชก้บักำรจดัประเภทเคร่ืองมือทำงกำรเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
เพื่อจดัเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน และตรำสำรทุน รวมถึงกำรจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล  
ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถำนกำรณ์ท่ีท ำใหสิ้นทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตอ้งหกักลบกนั 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดให้กิจกำรตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ชง้บกำรเงินสำมำรถประเมินเก่ียวกบัควำมมีนยัส ำคญัของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินของกิจกำร และลกัษณะและระดับของควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ท่ีกิจกำรเปิดรับระหวำ่งรอบระยะเวลำรำยงำนและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทั้งแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง
ดงักล่ำว 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั

ใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
ค) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี

ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำ
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ
กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 
- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีแบ่งออกเป็นสำมประเภท 
ไดแ้ก่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
โดยข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสด
ตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำรสำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่สำมำรถโอนไปเป็นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

- หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสินทำงกำรเงิน 
ท่ีตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือกิจกำรเลือกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม 
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเขำ้เง่ือนไขท่ีก ำหนด 

- ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ำดว้ยวธีิมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
 

- ข้อก ำหนดกำรด้อยค่ำกล่ำวถึงกำรบัญชีส ำหรับผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อ สินทรัพย ์
ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ย
วธีิมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำ และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกภำระผกูพนัวงเงิน
สินเช่ือและสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิตข้ึนก่อน กิจกำรตอ้ง
พิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในคุณภำพเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นสำมระดบั ในแต่ละระดบัจะก ำหนด
วธีิกำรวดัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำและกำรค ำนวณวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ี
กำรคำ้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองคป์ระกอบ
เก่ียวกับกำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ จะใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (simplified approach)  
ในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

ค) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำ
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ
กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

- กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงผลกระทบในงบกำรเงิน ซ่ึงเกิดจำกกิจกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงของกิจกำรท่ีใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรจดักำรฐำนะเปิดท่ีเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอำจ
ส่งผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน (หรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตรำสำรทุน 
ท่ีกิจกำรเลือกแสดงกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีกำรดงักล่ำวมีเป้ำหมำย 
ในกำรแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียงภำยใต้กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงเพื่อให้เกิด 
ควำมเขำ้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ ให้ควำมชัดเจนเก่ียวกับวิธีกำรทำงบัญชีท่ีเก่ียวกับกำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ โดยใหแ้นวทำงในกำรระบุควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเขำ้เง่ือนไข 
ให้แนวทำงเก่ียวกับเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงในกำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ ว่ำสำมำรถถือโดยกิจกำรใดๆภำยในกลุ่มกิจกำรมิใช่เฉพำะเพียงบริษทัใหญ่เท่ำนั้น และให้แนวทำง 
ในกำรท่ีจะระบุมูลค่ำท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่จำกส่วนของเจำ้ของไปยงัก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับทั้งเคร่ืองมือ
ป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน ใหข้อ้ก ำหนด
ทำงบัญชีส ำหรับกรณีท่ีกิจกำรออกตรำสำรทุนให้แก่เจำ้หน้ีเพื่อช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินทั้ งหมดหรือบำงส่วน  
กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำตรำสำรทุนท่ีออกให้แก่เจำ้หน้ีด้วยมูลค่ำยุติธรรม กิจกำรตอ้งตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงิน
ทั้งหมดหรือบำงส่วนเม่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 ผลต่ำงระหวำ่งมูลค่ำ
ตำมบญัชีของหน้ีสินทำงกำรเงิน (หรือบำงส่วนของหน้ีสินทำงกำรเงิน) ท่ีช ำระและมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรทุน 
ท่ีออกตอ้งรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินฉบบัเหล่ำน้ี
มำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

(1) บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยหมำยถึงกิจกำร (ซ่ึงรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่มกิจกำร 
มีกำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้เกิดผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนจำกกำรใชอ้  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่
วนัท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวม
นบัจำกวนัท่ีกลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตำมวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส ำหรับกำรซ้ือบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ำยช ำระให้แก่เจำ้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนได้เสีย 
ในส่วนของเจำ้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจกำร ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระตำมขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน มูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุได้
ท่ีไดม้ำ และหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนในกำรรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวมธุรกิจ
แต่ละคร้ัง กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำยติุธรรม หรือมูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิ 
ท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสดัส่วนของหุน้ท่ีถือ โดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
ส่วนเกินของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจท่ีมำกกว่ำมูลค่ำยติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำ ตอ้งรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อน
กำรรวมธุรกิจ นอ้ยกวำ่มูลค่ำรำคำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้ำเน่ืองจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรม 
จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 
 
กิจกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหว่ำงกนั ยอดคงเหลือและก ำไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำร ขำดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำสินทรัพยท่ี์โอนระหว่ำงกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ 
นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 
รำยช่ือของบริษทัยอ่ยหลกัของกลุ่มกิจกำรและผลกระทบทำงกำรเงินจำกกำรซ้ือและกำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ยไดแ้สดงไวใ้น
หมำยเหตุขอ้ 14 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

(2) รำยกำรกบัส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

กลุ่มกิจกำรปฏิบติัต่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจำ้ของกลุ่มกิจกำรส ำหรับกำรซ้ือ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้และมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมำ 
ในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมจะถูก
บนัทึกในส่วนของเจำ้ของ 
 

(3) กำรจ ำหน่ำยบริษทัย่อย 
 

เม่ือกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุม ส่วนไดเ้สียในกิจกำรท่ีเหลืออยูจ่ะวดัมูลค่ำใหม่โดยใชร้ำคำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยติุธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่ำตำมบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่ำของเงินลงทุน เพื่อวตัถุประสงค์
ในกำรวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูใ่นรูปของบริษทัร่วม กิจกำรร่วมคำ้ หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ส ำหรับ 
ทุกจ ำนวนท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนวำ่กลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

(4) บริษัทร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือกำรท่ี กลุ่มกิจกำรถือหุน้ 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหวำ่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย
ในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม 
 

(5) กำรบันทึกเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย 
 

ภำยใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
ในภำยหลงัวนัท่ีไดม้ำดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของผูไ้ดรั้บกำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำรรวมถึงค่ำควำมนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 

ถำ้ส่วนไดเ้สียของเจำ้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำรท่ีเคยรับรู้ 
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขำ้ก ำไรหรือขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจำ้ของท่ีลดลง ก ำไรและขำดทุนจำกกำรลด
สดัส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 

ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรได้มำจะรวมไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน และ 
ส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีเกิดข้ึนภำยหลังกำรได้มำจะรวมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของ 
กำรเปล่ียนแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้ จะปรับปรุงกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขำดทุนของ 
กลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมนั้นซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สีย
ระยะยำวใดๆซ่ึงโดยเน้ือหำแลว้ ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วม กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ 
ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับวำ่จะจ่ำยหน้ีแทนบริษทัร่วม 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

(5) กำรบันทึกเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกส้ินรอบระยะเวลำบญัชีวำ่มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงวำ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ หำกมี
ขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยเปรียบเทียบมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนกบัมูลค่ำตำมบญัชี
ของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปท่ีส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบก ำไรขำดทุน 
 

รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับริษทัร่วมจะตดับญัชีตำมสัดส่วนเท่ำท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียใน
บริษทัร่วมนั้น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท ำนองเดียวกนั  เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนวำ่สินทรัพย ์
ท่ีโอนระหว่ำงกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ ำเป็นเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชี 
ของกลุ่มกิจกำร ก ำไรและขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 

(6) งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
ตน้ทุนจะมีกำรปรับเพื่อสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่ตอ้ง
จ่ำย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี 

 

2.4 กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 

(ก) สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 
 

รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจกำรถูกวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงินของสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจหลกั
ท่ีบริษทัด ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนและสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินของบริษทั 
 

(ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 

รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำรหรือวนัท่ีตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระท่ี
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดว้ยอตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
 

เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วย ในทำงตรงขำ้ม 
กำรรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของ
ก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
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2.5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 

 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม และ 
เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยไุม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีได้มำ และเงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของ
หน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
2.6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีช้ำวไร่ 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ยค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  
ซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้
เปรียบเทียบกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
 
ลูกหน้ีชำวไร่แสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยในกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจำรณำจำกระยะเวลำท่ี 
คำ้งช ำระหน้ีของลูกหน้ี ประวติักำรช ำระหน้ี หลกัประกนั และกำรคำดกำรณ์เก่ียวกบักำรรับช ำระหน้ีในอนำคตของลูกหน้ีแต่ละรำย 
โดยกลุ่มกิจกำรจะตั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเตม็จ ำนวน (หลงัหกัมูลค่ำประเมินของหลกัประกนัของลูกหน้ี) ลูกหน้ีจะถูกตดัจ ำหน่ำย
ออกจำกบญัชีเม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 
 

2.7 สินค้ำคงเหลือ 
 
สินคำ้คงเหลือแสดงดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนของสินคำ้ค ำนวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั  
 
ตน้ทุนของกำรซ้ือประกอบดว้ยรำคำซ้ือ และค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้และค่ำขนส่ง  
หักดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินท่ีได้รับคืน ตน้ทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ย 
ค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนทำงตรง และค่ำโสหุย้ในกำรผลิต ซ่ึงเป็นส่วนตำมเกณฑก์ำรด ำเนินงำนตำมปกติ แต่ไม่รวม
ตน้ทุนกำรกูย้มื 
 
มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บประมำณจำกรำคำปกติท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจหักดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นเพื่อให้สินคำ้นั้นส ำเร็จรูป 
รวมถึงค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำส ำหรับสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพตำมควำมจ ำเป็น 
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2.8 เงนิลงทุนอ่ืน 

 
กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เป็น 2 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเผือ่ขำย และ 2. เงินลงทุนทัว่ไป 
กำรจดัประเภทข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผูก้  ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุน
และทบทวนกำรจดัประเภทอยำ่งสม ่ำเสมอ  
 
(1) เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริมสภำพคล่องหรือเม่ืออตัรำดอกเบ้ีย

เปล่ียนแปลง ได้แสดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ำยบริหำรแสดงเจตจ ำนงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลำ 
นอ้ยกวำ่ 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กจ็ะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน หรือเวน้แต่กรณีท่ีฝ่ำยบริหำร
มีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งขำยเพื่อเพิ่มเงินทุนด ำเนินงำนจึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
 

(2) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับ 
 
เงินลงทุนทั้ง 2 ประเภทรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีใหไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงเงินลงทุน
นั้นรวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำรำยกำร 
 
เงินลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนวดัตำมรำคำเสนอซ้ือท่ีอำ้งอิงจำกตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท ำกำรสุดท้ำยของวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยอ้ำงอิงรำคำเสนอซ้ือล่ำสุดจำกตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขำยรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
เงินลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
 
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่เงินลงทุนนั้นอำจมีกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน หำกรำคำตำม
บญัชีของเงินลงทุนสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรวมไวใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งมูลค่ำยติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบกบัรำคำตำม
บญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตรำสำรหน้ีหรือตรำสำรทุนชนิด
เดียวกนัออกไปบำงส่วน  รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของรำคำตำมบญัชีจำก
จ ำนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2.9 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

อสังหำริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำของสินทรัพยห์รือทั้ง
สองอยำ่ง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้ำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจดัประเภทเป็น อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน รวมถึงอสังหำริมทรัพย์
ท่ีอยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำงหรือพฒันำเพื่อเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในอนำคต 
 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวธีิรำคำทุน รวมถึงตน้ทุนในกำรท ำรำยกำร  
 

กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเขำ้เป็นมูลค่ำบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท ำก็ต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มกิจกำรจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และตน้ทุนสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทั้งหมด
จะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีกำรเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน จะตดัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนท่ีถูก
เปล่ียนแทนออก  
 

หลงัจำกกำรรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีรำคำทุน หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ 
 

ท่ีดินไม่มีกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนอ่ืน ๆ จะค ำนวณตำมวิธีเส้นตรง เพื่อท่ีปันส่วนรำคำ
ทุนตลอดประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

 

2.10 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์รับรู้เร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน และต่อมำแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ตน้ทุน
เร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสมเม่ือตน้ทุนนั้น
เกิดข้ึนและคำดวำ่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกิจกำรและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ และ
จะมีกำรตดัรำยกำรช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออกดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือของช้ินส่วนนั้น มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูก
เปล่ียนแทนท่ีจะถูกตดัรำยกำรออกส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืนๆ กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไร
หรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ท่ีดินไม่มีคิดค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยอ่ื์นค ำนวณดว้ยวิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ท่ีได้
ประมำณกำรไวข้องสินทรัพยแ์ต่ละชนิด ดงัต่อไปน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 - 30 ปี 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 2 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 30 ปี 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์และเคร่ืองมือทำงกำรเกษตร 2 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3 - 20 ปี 
ยำนพำหนะ 5 - 10 ปี 
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2.10 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
ใหเ้หมำะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนทนัที 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำก 
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก ำไร (ขำดทุน) อ่ืนสุทธิในก ำไรหรือขำดทุน 

 
2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
2.11.1 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 
สิทธิกำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมำจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนโดยค ำนวณจำกตน้ทุนในกำรไดม้ำและกำรด ำเนินกำร
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถน ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ในระยะเวลำ 5 ปี 
 

2.11.2 สิทธิในกำรใช้สำยส่งไฟฟ้ำ 
 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้รับสิทธิในกำรใช้สำยส่งไฟฟ้ำ ได้บันทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนและตัดจ ำหน่ำยตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เป็นเวลำ 20 ปี 

 
2.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพยท่ี์มีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น เคร่ืองหมำยกำรคำ้และใบอนุญำต) ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบ 
กำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีวำ่รำคำ
ตำมบญัชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำ 
ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยเทียบกบัมูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพย ์
จะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพย์
ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกเคร่ืองหมำยกำรคำ้และใบอนุญำตซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้ จะถูกประเมินควำมเป็นไปได้
ท่ีจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.13 สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 

 
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำนั้น 
ถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบนัทึกในงบ
ก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 
 
สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำม
สญัญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ 
 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งอยู ่
โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะ
บนัทึกในงบก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำเพื่อท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของ
หน้ีสินทรัพยท่ี์เหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยุ
ของสญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 

 
2.14 สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มกจิกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 

 
สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสญัญำเช่ำทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรับ รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำ
ระยะยำวรับรู้ตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำโดยใชว้ิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกจะ
รวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำลูกหน้ีสญัญำเช่ำทำงกำรเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และตดัค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจกำรซ่ึงมีลกัษณะ
คลำ้ยคลึงกนั รำยไดค่้ำเช่ำ (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
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2.15 เงนิกู้ยืม 

 
เงินกูย้มืและหุน้กูรั้บรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้มืและหุน้กู้
วดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหวำ่งเงิน (หกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำร
ท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพื่อช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื 
 
ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งินกูม้ำจะรับรู้เป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูใ้นกรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกูบ้ำงส่วน
หรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทัง่มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลกัฐำนท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะใช้วงเงิน
บำงส่วนหรือทั้งหมด ค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับกำรใหบ้ริกำรสภำพคล่องและจะตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำ
ของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 
12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
2.15.1 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 
ต้นทุนกำรกู้ยืมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์เข้ำเง่ือนไขต้องน ำมำรวมเป็น 
ส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จ ำเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรเตรียม
สินทรัพยน์ั้นให้อยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขำย กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้ืมเป็นรำคำทุนของ
สินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ ท่ีจ  ำเป็นในกำรเตรียมสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขใหอ้ยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะ
ใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำยไดเ้สร็จส้ินลง 
 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนท่ีเกิดจำกกำรน ำเงินกูย้ืมท่ีกูม้ำโดยเฉพำะ ท่ียงัไม่ไดน้ ำไปเป็นรำยจ่ำยของสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขไป
ลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวก่อน ตอ้งน ำมำหกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีสำมำรถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์
 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ย 

• ดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกเงินกูย้มืระยะยำว รวมทั้งภำษีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูกู้ต้อ้งรับภำระ 
• จ ำนวนท่ีตดับญัชีรำยจ่ำยท่ีเก่ียวกบักำรจดักำรกูย้มื 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดข้ึน  
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2.16 ภำษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี 
 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของ
เจำ้ของ ในกรณีน้ี ภำษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใช้
ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินงำนอยู ่และเกิดรำยไดเ้พื่อเสียภำษี ผูบ้ริหำรจะประเมิน
สถำนะของกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏิบติัข้ึนอยูก่บักำรตีควำม 
และจะตั้งประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ 
 
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีตั้งเต็มจ ำนวนตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำคำตำม
บญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน  
 
อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสิน 
ท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนทั้งทำงบญัชีหรือ 
ทำงภำษี ภำษีเงินได้รอตดับัญชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี และกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบังคบัใช้อยู่ หรือท่ีคำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำ 
จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 
ท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจกำรไดต้ั้งภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลต่ำงชัว่ครำวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เวน้แต่
กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่วำ่จะไม่เกิดข้ึนภำยในระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย 
ท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีและ
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัโดยกำรเรียกเก็บเป็น
หน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

35 

2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.17 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
กลุ่มกิจกำรได้จัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนในหลำยรูปแบบ กลุ่มกิจกำรมีทั้ งโครงกำรสมทบเงินและโครงกำร
ผลประโยชน์ 
 
ส ำหรับโครงกำรสมทบเงิน กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนัทำงกฎหมำย
หรือภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินเพิ่มเม่ือไดจ่้ำยเงินสมทบไปแลว้ ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ำยให้
พนกังำนทั้งหมดส ำหรับกำรให้บริกำรจำกพนกังำนทั้งในอดีตและปัจจุบนั กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยสมทบให้กบักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
ซ่ึงบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของ พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบ
จะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระส ำหรับเงินสมทบจ่ำยล่วงหนำ้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวำ่จะมี
กำรไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก ำหนดจ่ำย 
 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชนคื์อโครงกำรผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยท่ีุไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก ำหนดจ ำนวนเงินผลประโยชน์
ท่ีพนกังำนจะไดรั้บเม่ือเกษียณอำย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลำยปัจจยั เช่น อำย ุจ ำนวนปีท่ีใหบ้ริกำรและค่ำตอบแทน 
 
หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ วนัท่ี 
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนหกัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำร ภำระผกูพนัน้ีค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี 
ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสด
ออกในอนำคต โดยใช้อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำลท่ีมีก ำหนดเวลำใกล้เคียงกับระยะเวลำของหน้ีสินดังกล่ำว 
โดยประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยในอนำคตนั้นประมำณกำรจำกเงินเดือนพนกังำน อตัรำกำรลำออก อตัรำกำรตำย 
อำยงุำน และปัจจยัอ่ืน  
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนและจะรับรู้ในส่วนของเจำ้ของผำ่น
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 
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2.18 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 
กลุ่มกิจกำรจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสิน (ยกเวน้เร่ืองผลประโยชน์พนักงำน) เป็นภำระผูกพนัในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือ 
ตำมขอ้ตกลงท่ีจดัท ำไวอ้นัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะ
ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรตอ้งสูญเสียทรัพยำกรออกไปและตำมประมำณกำรท่ีน่ำเช่ือถือของจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำย ในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำร 
คำดวำ่จะไดรั้บคืนประมำณกำรหน้ีสินท่ีเป็นรำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บคืน กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำก เม่ือคำดวำ่จะไดรั้บ
รำยจ่ำยนั้นคืนอยำ่งแน่นอน 
 
ในกรณีท่ีมีภำระผกูพนัท่ีคลำ้ยคลึงกนัหลำยรำยกำร กลุ่มกิจกำรก ำหนดควำมน่ำจะเป็นท่ีจะสูญเสียทรัพยำกรเพื่อจ่ำยช ำระภำระผูกพนั
เหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผูกพนัทั้งประเภท แมว้่ำควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มกิจกำร 
จะสูญเสียทรัพยำกรเพื่อช ำระภำระผกูพนับำงรำยกำรท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่ำ   
 
กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยท่ีคำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 
โดยใชอ้ตัรำก่อนภำษีซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเส่ียงเฉพำะของ
หน้ีสินท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู ่กำรเพิ่มข้ึนของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำ จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ำย 
 

2.19 กำรรับรู้รำยได้ 
 
การขายสินค้าและการให้บริการ 
รำยไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ีท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มกิจกำร
โดยเป็นจ ำนวนเงินท่ีสุทธิจำกเงินคืนและส่วนลด และไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มกิจกำรส ำหรับงบกำรเงินรวม รำยไดจ้ำกกำร
ขำยสินคำ้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร
รับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแก่ลูกคำ้แลว้ 
 
ดอกเบ้ียรับและเงินปันผล 
รำยไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  ส่วนรำยไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน  
 
รายได้อ่ืน 
รำยไดอ่ื้นบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

2.20 กำรจ่ำยเงนิปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ำยไปผูถื้อหุน้ของของบริษทัจะรับรู้ในดำ้นหน้ีสินในงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.21 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน 
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ
ส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 
กลุ่มกิจกำรน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนโดยแสดงส่วนงำนธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในกำรรำยงำน โดยพิจำรณำจำก
โครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของกลุ่มกิจกำรเป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดส่วนงำน (ดูรำยละเอียดใน 
หมำยเหตุขอ้ 6) 
 

3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 
 
กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรย่อมมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงได้แก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึง ควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน ควำมเส่ียงดำ้นมูลค่ำยติุธรรมอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นกระแสเงินสดอนัเกิดจำก 
กำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงดำ้นรำคำ) ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือและควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง แผนกำร
จดักำรควำมเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจกำร จึงมุ่งเนน้ควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวธีิกำรลดผลกระทบท่ีท ำใหเ้สียหำย
ต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้ 
 
3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 
เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศจึงย่อมมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงเกิดจำก 
สกุลเงินท่ีหลำกหลำย โดยมีสกุลเงินหลกัเป็นเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐฯ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเกิดข้ึนจำกรำยกำร
ธุรกรรมในอนำคต กลุ่มกิจกำรใช้สัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 
 

3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
รำยไดแ้ละกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบักำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำด ธุรกรรม
ทั้งหมดท่ีใชอ้นุพนัธ์ดำ้นอตัรำดอกเบ้ียตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินก่อนเขำ้ท ำรำยกำร กลุ่มกิจกำรไม่มีสินทรัพย์
ท่ีตอ้งอำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียอยำ่งมีนยัส ำคญั กลุ่มกิจกำรสำมำรถระดมทุนโดยกำรกูย้มืระยะยำวดว้ยอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตวัอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพื่อท ำให้
เช่ือมัน่ไดว้ำ่ไดข้ำยสินคำ้และให้บริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม โดยกลุ่มกิจกำรมีนโยบำยจ ำกดั
วงเงินกำรท ำธุรกรรมกบัสถำบนักำรเงินแต่ละแห่งอยำ่งเหมำะสม 
 

3.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  
 
กำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องอยำ่งรอบคอบหมำยถึงกำรด ำรงไวซ่ึ้งเงินสดและหลกัทรัพยท่ี์มีตลำดรองรับอยำ่งเพียงพอ 
ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอและควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมเส่ียง ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มกิจกำร
ตั้งเป้ำหมำยจะด ำรงควำมยดืหยุน่ในกำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงินสินเช่ือให้มีควำมเพียงพอ เน่ืองจำกลกัษณะปกติ
ทำงธุรกิจของกลุ่มกิจกำรมีกระแสเงินสดเขำ้ออกเป็นจ ำนวนเงินค่อนขำ้งสูง 
 

3.2 ปัจจัยควำมเส่ียงด้ำนรำคำวตัถุดบิและผลติภัณฑ์ 
 

3.2.1 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลทรำยและรำคำอ้อย 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำตำลทรำยและรำคำอ้อย เน่ืองจำกอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ ำตำล 
ในประเทศไทยเป็นอุตสำหกรรมท่ีถูกควบคุมและก ำกบัดูแลจำกภำครัฐ ผ่ำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำยภำยใต้
พระรำชบญัญติัออ้ยและน ้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 โดยมีกำรจดัสรรส่วนแบ่งรำยไดสุ้ทธิของระบบระหวำ่งเกษตรกรชำวไร่ออ้ย
และโรงงำนน ้ ำตำลภำยใตร้ะบบแบ่งปันผลประโยชน์ โดยเกษตรกรชำวไร่ออ้ยจะไดรั้บส่วนแบ่งรำยไดร้้อยละ 70 ซ่ึงคือ
รำคำออ้ย และโรงงำนจะไดรั้บส่วนแบ่งรำยไดร้้อยละ 30 ซ่ึงคือผลตอบแทนกำรผลิต 
 
รำยไดสุ้ทธิของระบบออ้ยและน ้ ำตำลทรำยค ำนวณจำกรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยภำยในประเทศ และรำยไดจ้ำก
กำรจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยต่ำงประเทศ หกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยของอุตสำหกรรมออ้ยและน ้ำตำลทรำย โดยในปัจจุบนัสดัส่วนน ้ำตำล
ส่งออกเทียบกบัน ้ำตำลขำยภำยในประเทศประมำณ 70:30  
 
ทั้งน้ีรำคำจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยจะเป็นไปตำมกลไกกำรคำ้เสรี 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 
3.3 กำรบัญชีส ำหรับอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ 

 
กลุ่มกิจกำรเป็นคู่สัญญำในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงส่วนมำกจะประกอบดว้ยสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่รับรู้ในงบกำรเงินในวนัเร่ิมแรกและจะรับรู้เม่ือครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำช่วยป้องกนักลุ่มกิจกำรจำกควำมเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนดว้ยกำรก ำหนด
อตัรำท่ีจะใชรั้บสินทรัพยห์รืออตัรำท่ีจะจ่ำยหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ จ ำนวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงจำกจ ำนวนเงินท่ีจะไดรั้บ
จำกสินทรัพยห์รือท่ีจะตอ้งจ่ำยช ำระหน้ีสินจะน ำไปหกักลบกบัมูลค่ำของสัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง รำยกำรก ำไร
และขำดทุนจำกอนุพนัธ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเงินกู้ยืมจะน ำมำหักกลบกนัในกำรน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงอยู่ในตน้ทุน 
ทำงกำรเงินในงบก ำไรขำดทุน ส่วนรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกอนุพนัธ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรคำ้ปกติจะน ำมำหกักลบกนัในกำร
น ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงอยูใ่นรำยไดอ่ื้น - สุทธิในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 

3.4 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
กำรวิเครำะห์เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูล
สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
• ขอ้มูลระดบัท่ี 1 : รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 : ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลรำคำ) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำ) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
• ขอ้มูลระดบัท่ี 3 : ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถ

สังเกตได)้ 
 

4 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำน และกำรใชดุ้ลยพินิจไดมี้กำรประเมินทบทวนอยำ่งต่อเน่ืองและอยูบ่นพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีต
และปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 
 

4.1 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีก้ำรค้ำ และลูกหนีช้ำวไร่ 
 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำ 
จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้ง หลกัประกนั และสภำวะเศรษฐกิจ 
ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
 
กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยในกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจำรณำจำกระยะเวลำท่ีคำ้งช ำระหน้ีของลูกหน้ี โดยบริษทัจะตั้งค่ำเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญเตม็จ ำนวน (หลงัหกัมูลค่ำประเมินของหลกัประกนัของลูกหน้ี) 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 
 

4.2 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรของอำยกุำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกส ำหรับอำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มกิจกำร 
โดยฝ่ำยบริหำรจะมีกำรทบทวนค่ำเส่ือมรำคำเม่ืออำยกุำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรในงวดก่อน 
หรือมีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ช้งำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช้  และกลุ่มกิจกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีวำ่รำคำตำมบญัชีอำจสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน  
 

4.3 ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของกำรประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนข้ึนอยู่กบัหลำยปัจจยัท่ีใช้ในกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัอตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน อตัรำกำรตำย และอตัรำ 
กำรลำออก กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ี จะมีผลต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 
กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปีซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสด
ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ในกำรก ำหนดอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมดงักล่ำว กลุ่มกิจกำรใชอ้ตัรำ
ดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบำลท่ีมีอำยคุรบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งช ำระของหน้ีสินค่ำตอบแทนพนกังำน 
 
รำยละเอียดสมมติฐำนท่ีส ำคญัอ่ืนๆ เปิดเผยอยูใ่นหมำยเหตุขอ้ 24 

 
4.4 ประมำณกำรรำคำวตัถุดบิ 

 
กลุ่มกิจกำรรับซ้ือออ้ยส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2560/2561โดยใช้ประกำศรำคำออ้ยขั้นตน้ของฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ตำมประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำย ลงวนัท่ี 13 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงปรับด้วยระดบัควำมหวำนของออ้ยท่ีรับซ้ือใน 
กำรบนัทึกค่ำออ้ยและเจำ้หน้ีค่ำออ้ยส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 และจนถึงวนัท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบกำรเงินน้ี 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำยยงัไม่ไดป้ระกำศรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 
 
กลุ่มกิจกำรรับซ้ือออ้ยส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2561/2562โดยใช้ประกำศรำคำออ้ยขั้นตน้ของฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 ตำมประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ ำตำลทรำย ลงวนัท่ี 6 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงปรับด้วยระดับควำมหวำนของอ้อยท่ีรับซ้ือใน 
กำรบนัทึกค่ำออ้ยและเจำ้หน้ีค่ำออ้ยส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 และจนถึงวนัท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบกำรเงินน้ี 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำยยงัไม่ไดป้ระกำศรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 เน่ืองจำกยงัไม่
ส้ินสุดฤดูกำรผลิต 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

41 

5 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของบริษทันั้นเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของ 
กลุ่มกิจกำรเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ี
เหมำะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพื่อลดภำระหน้ีสิน 
 

6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนท่ีรำยงำนอ้ำงอิงจำกรำยงำนภำยในของกลุ่มกิจกำรซ่ึงถูกสอบทำนโดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  
ซ่ึงก็คือประธำนกรรมกำรท่ีบริหำรและเป็นผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผล
กำรปฏิบติังำนของส่วนงำน 
 
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดพ้ิจำรณำแลว้วำ่ส่วนงำนท่ีรำยงำนมีดงัน้ี 
 
- ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
- ธุรกิจจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 
- ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
- ธุรกิจอ่ืนๆ 
 
ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนใชก้ ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน 
 
นโยบำยกำรบญัชีส ำหรับส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชีท่ีกล่ำวไวใ้นหัวขอ้สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่ำใชจ่้ำยส่วนกลำง 
 
ข้อมูลเกีย่วกบัภูมิศำสตร์ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ .ศ. 2561 รำยกำรขำยกับลูกค้ำภำยนอกส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 57.72 ของกลุ่มกิจกำรเป็นกำรขำย
ต่ำงประเทศ โดยรำยกำรขำยต่ำงประเทศส่วนใหญ่มำจำกประเทศในแถบเอเชีย นอกจำกน้ี สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของกลุ่มกิจกำร
อยูใ่นประเทศไทย  
 
ลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีรำยไดจ้ำกรำยกำรขำยกบัลูกคำ้ภำยนอกรำยใดรำยหน่ึงท่ีมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มกิจกำร จึงมิไดมี้กำร
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มกิจกำร แสดงดงัน้ี 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
  หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย ธุรกจิจ ำหน่ำย ธุรกจิผลติและ     
 น ำ้ตำลทรำยและกำกน ำ้ตำล วสัดุกำรเกษตร จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ำ้ ธุรกจิอ่ืนๆ รวม รำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงนิรวม 

 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 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร               
   -  ในประเทศ 1,402 1,728 727 740 974 815 285 238 3,388 3,521 (1,039) (903) 2,349 2,618 
   -  ต่ำงประเทศ 3,207 3,122 - - - - - - 3,207 3,122 - - 3,207 3,122 

รวม 4,609 4,850 727 740 974 815 285 238 6,595 6,643 (1,039) (903) 5,556 5,740 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 350 788 93 99 410 230 39 43 892 1,160 155 152 1,047 1,312 
รำยไดอ่ื้น             253 152 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร             (674) (601) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (386) (284) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม             72 32 
ภำษีเงินได ้             (40) (86) 

ก ำไรส ำหรับปี             272 525 

               
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม                
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 1,220 933 113 126 7 9 1 - 1,341 1,068 (3) (7) 1,338 1,061 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  - สุทธิ 3,431 2,933 105 109 1,608 1,713 303 71 5,447 4,826 (15) (15) 5,432 4,811 
สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 2,020 2,032 513 622 5,299 5,025 5,310 5,390 13,142 13,069 (9,636) (9,708) 3,506 3,361 

สินทรัพยร์วม  6,671 5,898 731 857 6,914 6,747 5,614 5,461 19,930 18,963 (9,654) (9,730) 10,276 9,233 
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7 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินสดในมือ 440,000 410,000 80,000 80,000 
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 178,686,261 228,658,711 15,750,327 18,113,199 
 179,126,261 229,068,711 15,830,327 18,193,199 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำมมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักร้อยละ 
0.38 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.38 ต่อปี) 

 
8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน - สุทธิ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 80,272,312 48,648,870 - - 
คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 5,989,284 2,027,649 - - 
คำ้งช ำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 668,528 73,710 - - 
คำ้งช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน 18,424,714 19,738,447 7,763,431 8,250,423 
 105,354,838 70,488,676 7,763,431 8,250,423 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (18,424,722) (19,738,455) (7,763,431) (8,250,423) 
 86,930,116 50,750,221 - - 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 54,916,556 27,099,100 - - 
คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 6,153,449 - - - 
คำ้งช ำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 16,142 - - - 
 61,086,147 27,099,100 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน     
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรอ่ืน 52,940,876 52,293,627 3,507 - 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,161,886 659,402 6,955,000 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 482,413 9,718,235 - 48,030 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 768,423 - 5,983,236 54,771,588 
เงินทดรองจ่ำย 330,000 - - - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 123,713,976 115,034,469 2,966,105 615,590 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 80,281,344 27,112,336 
เงินปันผลคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 118,418,370 230,507,419 
 212,397,574 177,705,733 214,607,562 313,054,963 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 360,413,837 255,555,054 214,607,562 313,054,963 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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9 รำยได้ค้ำงรับ - ส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย 
 

รำยไดค้ำ้งรับจำกส ำนักงำนกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยเป็นเงินชดเชยท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บชดเชยจำกกองทุนออ้ยและ
น ้ำตำลทรำย ซ่ึงประกอบดว้ยผลต่ำงรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยต ่ำกวำ่รำคำออ้ยขั้นตน้ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำย 
และเงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย เน่ืองจำกในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มกิจกำร
คำดวำ่รำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยจะต ่ำกว่ำรำคำออ้ยขั้นตน้ ซ่ึงตำมพระรำชบญัญติัออ้ยและน ้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 มำตรำ 56 ก ำหนดให้
ในกรณีท่ีรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยขั้นสุดทำ้ยต ่ำกวำ่รำคำออ้ยขั้นตน้และผลตอบแทน
กำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยขั้นตน้ใหก้องทุนจ่ำยเงินชดเชยใหแ้ก่โรงงำนเท่ำกบัส่วนต่ำงดงักล่ำว อยำ่งไรก็ตำม กำรประมำณกำร
รำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยยงัมีควำมไม่แน่นอนจำกปัจจยัต่ำงๆ ในอนำคต เช่น รำคำขำยและอตัรำแลกเปล่ียน เป็นตน้ ท ำให้รำคำออ้ย 
ขั้นสุดทำ้ยท่ีจะประกำศอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรได้บันทึกรำยได้ค้ำงรับส ำหรับเงินชดเชยค่ำอ้อยในงบกำรเงินรวมด้วยผลต่ำง 
รำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำออ้ยขั้นตน้อยูใ่นส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียน และบนัทึกเงินชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยเป็นส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบกำรเงินรวม 
 

10 ลูกหนีช้ำวไร่ - สุทธิ 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
ลูกหน้ีชำวไร่     
   - บุคคลอ่ืน 677,255,984 939,084,435 70,030,056 77,557,589 
   - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,313,980 17,995,173 - - 
 682,569,964 957,079,608 70,030,056 77,557,589 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (84,017,210) (88,650,852) (70,030,056) (77,557,589) 
 598,552,754 868,428,756 - - 
 

ลูกหน้ีชำวไร่บุคคลอ่ืน สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 84,098,910 - - - 
ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 466,105,500 130,215,544 - - 
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 12,351,894 634,582,199 - - 
ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 12,898,951 54,166,125 - - 
ฤดูกำรผลิตปี 2558/2559 15,697,985 21,059,584 - - 
ฤดูกำรผลิตปี 2557/2558 11,817,381 16,874,739 - - 
ฤดูกำรผลิตก่อนปี 2557/2558 74,285,363 82,186,244 70,030,056 77,557,589 
 677,255,984 939,084,435 70,030,056 77,557,589 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (84,017,210) (88,650,852) (70,030,056) (77,557,589) 
 593,238,774 850,433,583 - - 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10 ลูกหนีช้ำวไร่ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีชำวไร่ - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 3,164,043 - - - 
ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 2,149,937 1,950,960 - - 
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 - 15,749,191 - - 
ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 - 295,022 - - 

 5,313,980 17,995,173 - - 

 
11 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

วตัถุดิบ 36,762,018 32,673,276 - - 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 1,216,829,562 901,766,586 - - 
สินคำ้ซ้ือมำเพื่อขำย 36,824,331 84,049,651 - - 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 14,111,742 8,197,714 - - 
วสัดุโรงงำน 50,436,432 39,849,552 - - 

 1,354,964,085 1,066,536,779 - - 

หกั ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ     
     

 สินคำ้เก่ำและเส่ือมสภำพ     
- วตัถุดิบ (613,480) (732,420) - - 
- สินคำ้ซ้ือมำเพื่อขำย - (1,351,181) - - 
- สินคำ้ระหวำ่งผลิต (2,814,693) (3,325,016) - - 
- วสัดุโรงงำน (1,125,414) (355,924) - - 
     

 มูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บต ่ำกวำ่รำคำทุน     
- สินคำ้ส ำเร็จรูป (13,482,642) - - - 

 (18,036,229) (5,764,541) - - 

สินคำ้ระหวำ่งทำง 577,976 - - - 

 1,337,505,832 1,060,772,238 - - 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ท่ีรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยและรวมอยูใ่นตน้ทุนขำยเป็นจ ำนวน  
4,338.83 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 4,120.39 ลำ้นบำท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรบนัทึกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ - น ้ำตำลทรำยดิบเทกอง ให้เท่ำกบัมูลค่ำ
สุทธิที่คำดว่ำจะไดร้ับเป็นจ ำนวนเงิน 13.37 ลำ้นบำท เน่ืองจำกรำคำขำยน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์ก หมำยเลข 11 ปรับตวั
ลดลงท ำใหมู้ลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บต ่ำกวำ่รำคำทุน โดยประมำณจำกรำคำขำยท่ีคำดวำ่จะไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำย 
ในกำรขำยท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อให้ขำยสินคำ้นั้นได ้ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไดบ้นัทึกค่ำเผื่อดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนขำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

12 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 53,096,478 9,269,886 4,309,459 - 
ภำษีซ้ือขอคืน - - - 4,007,324 
ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนด 4,965,999 7,442,547 162,888 16,648 

อ่ืนๆ 421,112 40,000 - 977,852 

 58,483,589 16,752,433 4,472,347 5,001,824 

 
13 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

 
จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 วธีิส่วนได้เสีย วธีิรำคำทุน 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัร่วม 1,208,109,474 1,227,127,544 1,194,706,819 1,194,706,819 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 1,208,109,474 1,227,127,544 1,194,706,819 1,194,706,819 
 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

47 

13 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จมีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

บริษทัร่วม 71,854,032 32,420,725 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 71,854,032 32,420,725 
 

ลกัษณะของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 สถำนที่ประกอบ สัดส่วนของ   
 ธุรกจิ/ประเทศที ่ ส่วนได้เสียทำงตรง ลกัษณะ  

ช่ือกจิกำร จดทะเบียนจัดตั้ง (ร้อยละ) ควำมสัมพนัธ์ วธีิกำรวดัมูลค่ำ 
     

กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน ประเทศไทย 33.05 บริษทัร่วม วธีิส่วนไดเ้สีย 
   โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรัมย ์     
 

กลุ่มกิจกำรไม่มีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วม 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรับบริษัทร่วมที่มีสำระส ำคญั 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม โดยสรุป 
 กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

 โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรัมย์ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

สินทรัพย์หมุนเวยีน   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7,519,466 7,849,283 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 245,124,078 118,406,239 

สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 252,643,544 126,255,522 
   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,402,000,000 3,586,000,000 
   

หนีสิ้นหมุนเวยีน   
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,816,914 2,884,181 

หน้ีสินหมุนเวยีนรวม 2,816,914 2,884,181 
   

สินทรัพย์สุทธิ 3,651,826,630 3,709,371,341 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรับบริษัทร่วมที่มีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคมโดยสรุป 
 
 กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

 โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรัมย์ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

รำยไดด้อกเบ้ีย 264,175,036 114,410,069 

รำยไดร้วม 264,175,036 114,410,069 

ค่ำใชจ่้ำยรวม (27,291,191) (10,864,363) 
(ขำดทุน) ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน (19,468,556) 825,635 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 217,415,289 104,371,341 

 
ขอ้มูลขำ้งตน้เป็นจ ำนวนท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมดงักล่ำว) 
และปรับปรุงเก่ียวกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและบริษทัร่วม 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหวำ่งขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปกบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัร่วม 
 
 กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

 โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรัมย์ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัต้นปี 3,709,371,341 - 
กำรซ้ือเงินลงทุน - 3,605,000,000 
เงินปันผลจ่ำย (274,960,000) - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 217,415,289 104,371,341 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินปี 3,651,826,630 3,709,371,341 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (ร้อยละ 33.05%) 1,208,109,474 1,223,873,226 
ผลต่ำงของรำคำซ้ือหน่วยลงทุน - 3,254,318 

มูลค่ำตำมบัญชี 1,208,109,474 1,227,127,544 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 1,227,127,544 - 
ลงทุนในบริษทัร่วม - 1,194,706,819 
เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม (90,872,102) - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วม 71,854,032 32,420,725 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 1,208,109,474 1,227,127,544 

 
กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรัมย์ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ ำกดั (มหำชน) มีเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สียในกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน
โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ ำตำลบุรีรัมย ์(“กองทุนรวมฯ”) เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 115,672,228 หน่วย รวมเป็นจ ำนวนเงิน 1,208.11 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 1,227.13 ลำ้นบำท) คิดเป็นสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 33.05 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมฯ  
ท่ีมีกำรเสนอขำยต่อสำธำรณะ 

 
14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 1,445,476,600 1,445,476,600 
ลงทุนเพิ่มข้ึน 4,999,700 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 1,450,476,300 1,445,476,600 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยทั้งหมดท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกช ำระแล้ว สัดส่วนกำรถือหุ้น วธีิรำคำทุน เงนิปันผลรับ 

 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 บุรีรัมยว์ิจยัและพฒันำออ้ย 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 18 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 95 31 

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

รวม เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      1,450 1,445 113 230 

 
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  

 
15 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย - ตรำสำรทุน 726,965 585,784 726,965 585,784 

มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุน (ลดลง) เพิ่มข้ึน (84,679) 141,181 (84,679) 141,181 

 642,286 726,965 642,286 726,965 
     

เงินลงทุนทัว่ไป - ตรำสำรทุน 1,409,950 1,409,950 2,175 2,175 
     

เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ 2,052,236 2,136,915 644,461 729,140 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 เงนิลงทุน หลักทรัพย์  
 ทั่วไป  เผ่ือขำย รวม 

 บำท บำท บำท 
    

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

มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุน (ลดลง) - (84,679) (84,679) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ  1,409,950 642,286 2,052,236 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 เงนิลงทุน หลักทรัพย์  
 ทั่วไป เผ่ือขำย รวม 

 บำท บำท บำท 
    

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

มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุน (ลดลง) - (84,679) (84,679) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 2,175 642,286 644,461 

 
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยใช้รำคำเสนอซ้ือล่ำสุดท่ีอำ้งอิงจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท ำกำร
สุดทำ้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ซ่ึงจดัเป็นขอ้มูลระดบั 1 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหนีช้ำวไร่ - สุทธิ  
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยำว     
     ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 134,926,615 224,921,212 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว - สุทธิ 272,940,066 308,242,107 - - 

 407,866,681 533,163,319 - - 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ยอดยกมำ 533,163,319 378,797,201 - - 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่ม 101,155,459 282,400,440 - - 
รับคืนเงินกูย้มื (226,452,097) (128,034,322) - - 

ยอดยกไป 407,866,681 533,163,319 - - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.02 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 7.02 ต่อปี) 
 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 10,434,000 11,445,376 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว - สุทธิ 12,447,820 10,947,820 - - 

 22,881,820 22,393,196 - - 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   
 ที่ดนิ ที่ดนิ 
 บำท บำท 

   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561   
รำคำทุน - - 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - - 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ - - 

   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ - - 
กำรซ้ือเพิ่มข้ึน 3,971,127 3,971,127 
กำรดอ้ยค่ำ - - 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 3,971,127 3,971,127 

   
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561   
รำคำทุน 3,971,127 3,971,127 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - - 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 3,971,127 3,971,127 
   

มูลค่ำยติุธรรม 4,784,000 4,784,000 

 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรไม่มีอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  
 
มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนอำ้งอิงจำกวิธีเปรียบเทียบกบัขอ้มูลตลำดในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม โดยน ำรำคำขำย
ของท่ีดินท่ีเปรียบเทียบกนัไดใ้นบริเวณใกลเ้คียงกนัมำปรับปรุงดว้ยควำมแตกต่ำงของคุณสมบติัท่ีส ำคญั เช่น ขนำดและสถำนท่ีตั้ง 
มูลค่ำยติุธรรมอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 

 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 งบกำรเงนิรวม 

 ทีด่นิและ อำคำรและ  เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง    
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร และเคร่ืองมือ ติดตั้งและ  สินทรัพย์  
 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ กำรเกษตร อุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560         
รำคำทุน 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 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - - (33,202,236) - - - (682,804) (33,885,040) 

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

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560         
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - 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 
ซ้ือสินทรัพย ์ 67,363,323 2,339,924 23,798,692 14,223,311 11,476,255 15,745,910 283,311,251 418,258,666 
โอนสินทรัพยเ์ขำ้ (ออก) 2,167,023 59,498,240 183,262,125 1,548,960 3,485,586 - (249,961,934) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - (2,198,793) - (1,057) (1,430,537) - (3,630,387) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (3,331,527) (20,092,049) (1,894,643) (571,255) - - (25,889,474) 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ - - - - - - (6,536,305) (6,536,305) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (4,215,669) (41,569,154) (169,974,926) (16,931,379) (13,695,592) (9,742,441) - (256,129,161) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - 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 วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560         
รำคำทุน 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 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - - - - - - (682,804) (682,804) 
 ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (10,816,808) (150,641,482) (638,359,014) (43,419,557) (43,926,696) (62,481,916) - (949,645,473) 
รำคำตำมบญัชี - 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 น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบกำรเงนิรวม 

 ทีด่นิและ อำคำรและ  เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง    
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร และเคร่ืองมือ ติดตั้งและ  สินทรัพย์  
 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ กำรเกษตร อุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - 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 
ซ้ือสินทรัพย ์ 108,455,972 12,704,939 19,257,235 10,781,223 9,942,043 7,464,809 752,228,732 920,834,953 
โอนสินทรัพยเ์ขำ้ (ออก) 8,548,606 28,518,895 274,716,852 1,092,092 605,538 - (313,481,983) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - - (1,119,493) - (1,119,493) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (494,200) (10,659,159) (1) (11,052) (5) - (11,164,417) 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ - สุทธิ 883,877 (883,877) - (292,222) - - - (292,222) 

ค่ำเส่ือมรำคำ (4,696,788) (45,926,569) (196,003,052) (16,256,460) (13,895,149) (10,028,538) - (286,806,556) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 412,396,841 959,091,934 3,362,194,092 41,359,039 42,635,875 61,316,777 553,158,012 5,432,152,570 

         
ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน 427,026,560 1,156,345,936 4,191,739,067 101,316,579 100,407,221 122,714,570 553,840,816 6,653,390,749 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - - - - - - (682,804) (682,804) 

 ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (14,629,719) (197,254,002) (829,544,975) (59,957,540) (57,771,346) (61,397,793) - (1,220,555,375) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 412,396,841 959,091,934 3,362,194,092 41,359,039 42,635,875 61,316,777 553,158,012 5,432,152,570 

 
 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 สินทรัพยท่ี์มีรำคำตำมบญัชีสุทธิจ ำนวน 49.19 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 48.93 ล้ำนบำท) 
รวมอยูใ่นหน้ีสินสญัญำเช่ำซ้ือ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 อำคำรและอุปกรณ์รำคำทุนจ ำนวน 72.28 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 51.93 ลำ้นบำท) ไดต้ดัค่ำ
เส่ือมรำคำหมดแลว้ทั้งจ ำนวนแต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์คิดเป็นรำคำตำมบญัชีสุทธิจ ำนวน 1,715.67 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 
1,812.05 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุขอ้ 22) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ต้นทุนกำรกู้ยืมจ ำนวน 11.71 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 3.44 ล้ำนบำท) เกิดจำกเงินกู้ยืม และ 
ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์วมอยูใ่นรำยกำรซ้ือสินทรัพย ์โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย อยูท่ี่ร้อยละ 5.15 -  5.78 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 5.15) 

 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 อำคำรและ เคร่ืองตกแต่ง    
 ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ  สินทรัพย์  
 อำคำร อุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560      
รำคำทุน 14,737,764 6,000,671 24,534,077 69,840 45,342,352 

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

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

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 6,385,334 4,936,076 4,242,751 69,840 15,634,001 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 1,136,043 8,375,727 40,734 9,552,504 
โอนสินทรัพยเ์ขำ้ (ออก) 69,840 - - (69,840) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์-สุทธิ - (1,057) - - (1,057) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (5,274) - - (5,274) 

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

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

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      
รำคำทุน 14,807,604 7,105,788 32,909,804 40,734 54,863,930 

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

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



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 อำคำรและ เคร่ืองตกแต่ง    
 ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ  สินทรัพย์  
 อำคำร อุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 6,186,121 5,353,296 11,574,691 40,734 23,154,842 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 1,039,461 4,267,107 3,696,531 9,003,099 
โอนสินทรัพยเ์ขำ้ (ออก) - 40,734 - (40,734) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์-สุทธิ - - (1,119,492) - (1,119,492) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - (5) - (5) 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ - สุทธิ - (292,222) - - (292,222) 

ค่ำเส่ือมรำคำ (267,371) (1,173,185) (1,494,934) - (2,935,490) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 5,918,750 4,968,084 13,227,367 3,696,531 27,810,732 
      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 14,807,604 8,185,983 28,494,753 3,696,531 55,184,871 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (8,888,854) (3,217,899) (15,267,386) - (27,374,139) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 5,918,750 4,968,084 13,227,367 3,696,531 27,810,732 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 สินทรัพยคิ์ดเป็นรำคำตำมบญัชีสุทธิจ ำนวน 12.56 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 9.62 ลำ้นบำท) รวมอยูใ่นหน้ีสินสญัญำเช่ำซ้ือ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 อำคำรและอุปกรณ์รำคำทุนจ ำนวน 11.90 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 15.67 ลำ้นบำท) ไดต้ดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ทั้งจ ำนวนแต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

59 

18 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์     
   - ตน้ทุนขำย 260,108,390 231,492,881 - - 

   - ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 26,698,166 24,636,280 2,935,490 2,025,332 

 286,806,556 256,129,161 2,935,490 2,025,332 

 
19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 
 งบกำรเงนิรวม 

 โปรแกรม  สิทธิกำรใช้ สินทรัพย์  
 คอมพวิเตอร์ สิทธิบัตร สินทรัพย์ ระหว่ำงติดตั้ง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560      
รำคำทุน 10,500,491 82,474 12,567,324 9,986,625 33,136,914 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (4,288,296) (6,999) (1,091,032) - (5,386,327) 

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

ส ำหรับปีส้ินสุด       
   วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 6,212,195 75,475 11,476,292 9,986,625 27,750,587 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,140,881 - - 309,311 1,450,192 

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

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

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      
รำคำทุน 11,641,372 82,474 12,567,324 10,295,936 34,587,106 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (6,621,444) (15,240) (1,718,968) - (8,355,652) 

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



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 โปรแกรม  สิทธิกำรใช้ สินทรัพย์  
 คอมพวิเตอร์ สิทธิบัตร สินทรัพย์ ระหว่ำงติดตั้ง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ส ำหรับปีส้ินสุด      
   วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,019,928 67,234 10,848,356 10,295,936 26,231,454 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,001,828 - - 5,315,200 7,317,028 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ - สุทธิ 292,222 - - - 292,222 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (2,112,424) (8,241) (627,936) - (2,748,601) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 5,201,554 58,993 10,220,420 15,611,136 31,092,103 
      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 13,643,199 82,474 12,567,324 15,611,136 41,904,134 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (8,441,645) (23,481) (2,346,904) - (10,812,031) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 5,201,554 58,993 10,220,420 15,611,136 31,092,103 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 โปรแกรม สินทรัพย์  
 คอมพวิเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง รวม 
 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทุน 1,236,160 9,986,625 11,222,785 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (731,727) - (731,727) 

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

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 504,433 9,986,625 10,491,058 
ซ้ือสินทรัพย ์ 726,900 309,311 1,036,211 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (481,132) - (481,132) 

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

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทุน 1,963,060 10,295,936 12,258,996 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,212,859) - (1,212,859) 

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

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 750,201 10,295,936 11,046,137 
ซ้ือสินทรัพย ์ 132,800 5,315,200 5,448,000 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ - สุทธิ 292,222 - 292,222 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (255,669) - (255,669) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 919,554 15,611,136 16,530,690 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 2,095,860 15,611,136 17,706,996 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,176,306) - (1,176,306) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 919,554 15,611,136 16,530,690 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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20 ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี - สุทธิ     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     
   เกินกวำ่ 12 เดือน 162,617,172 194,465,359 12,341,771 20,040,795 
     

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี - สุทธิ     
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะจ่ำยช ำระเกินกวำ่     
   12 เดือน (15,113) (32,049) (15,113) (32,049) 
     

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 162,602,059 194,433,310 12,326,658 20,008,746 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 194,433,310 195,362,892 20,008,746 10,667,628 
เพิ่ม (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน (31,848,187) (3,083,264) (7,699,024) 8,565,417 
เพิ่มในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 16,936 2,153,682 16,936 775,701 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 162,602,059 194,433,310 12,326,658 20,008,746 

 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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20 ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 

  ภำระผูกพนั  ค่ำเผ่ือ   ค่ำเผ่ือ   
  ผลประโยชน์ ค่ำเผ่ือ กำรลดมูลค่ำ ผลขำดทุน  กำรด้อยค่ำ สินทรัพย์  
 ค่ำเส่ือมรำคำ พนักงำน หนีส้งสัยจะสูญ สินค้ำคงเหลือ สะสมทำงภำษ ี รำยได้รอตัดบัญชี ของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
          

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 
         

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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 
เพิ่ม (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จ (1,992,367) 83,041 9,965,164 (68,133) (2,935,451) - (6,640,447) (1,495,071) (3,083,264) 
เพิ่มในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 2,181,918 - - - - - - 2,181,918 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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 วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 160,139,805 8,401,408 21,677,862 1,152,908 - 9,457 136,561 2,947,358 194,465,359 
เพิ่ม (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จ (25,946,520) 705,691 (7,593,790) 2,454,338 - - - (1,467,906) (31,848,187) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 134,193,285 9,107,099 14,084,072 3,607,246 - 9,457 136,561 1,479,452 162,617,172 

 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับรำยกำรผลขำดทุนสะสมทำงภำษีท่ีจะยกไปรับรู้ไม่เกินจ ำนวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีนั้น 
 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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20 ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 
 งบกำรเงนิรวม 

 กำรปรับมูลค่ำยุตธิรรม
เงนิลงทุนเผ่ือขำย 

 บำท 
  

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 

 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 3,813 
เพิ่มในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 28,236 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 32,049 

  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 32,049 
(ลด) ในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (16,936) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 15,113 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ภำระผูกพนั   
 ผลประโยชน์ 

พนักงำน 
ค่ำเผ่ือหนีส้งสัย 

จะสูญ รวม 
 บำท บำท บำท 
    

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 
   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 2,138,935 8,532,506 10,671,441 
เพิ่ม (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จ (63,679) 8,629,096 8,565,417 
เพิ่มในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  803,937 - 803,937 

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

    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 2,879,193 17,161,602 20,040,795 
เพิ่ม (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จ 308,196 (8,007,220) (7,699,024) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 3,187,389 9,154,382 12,341,771 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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20 ภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 กำรปรับมูลค่ำยุตธิรรม
เงนิลงทุนเผ่ือขำย 

 บำท 
  

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 3,813 
เพิ่มในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 28,236 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 32,049 

  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 32,049 
(ลด)ในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (16,936) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 15,113 

 
21 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 135,490,905 331,795,937 1,575 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 381,231,236 105,425,640 3,937,475 3,405,340 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,179,208 310,282 177,352 244,406 
เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และบริกำร - กิจกำรอ่ืน 114,096,615 148,201,218 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - กิจกำรอ่ืน 5,613,260 4,356,140 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 57,807,262 49,356,937 175,025,628 39,803,985 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรอ่ืน 111,391,844 72,606,499 1,347,260 1,252,220 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,082,804 4,069,288 2,710 - 

 817,893,134 716,121,941 180,492,000 44,705,951 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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22 เงนิกู้ยืม 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ส่วนของหมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชี 343,161 - - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 2,457,300,000 1,131,740,878 - 89,940,878 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกำรกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุขอ้ 32 (จ)) 37,367,370 - - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนๆ 123,244,682 4,564,000 748,000 748,000 
ส่วนของเงินกูร้ะยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี     
   - สถำบนักำรเงิน 381,700,455 448,001,141 - - 
   - บริษทัร่วม (หมำยเหตุขอ้ 32 (ฉ)) 202,512,995 172,589,789 - - 
   - บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุขอ้ 32 (ช)) - - 376,000,000 198,000,000 
   - อ่ืนๆ 2,435,461 2,384,736 - - 

   - หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 10,893,729 10,872,088 2,313,356 1,611,748 

เงินกูย้มืหมุนเวยีนรวม 3,215,797,853 1,770,152,632 379,061,356 290,300,626 
     

ส่วนของไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 482,760,264 797,799,091 - - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัร่วม - สุทธิ (หมำยเหตุขอ้ 32 (ฉ)) 3,177,323,563 3,356,799,640 - - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัยอ่ย - สุทธิ (หมำยเหตุขอ้ 32 (ช)) - - 2,370,119,162 2,548,119,162 
เงินกูย้มืระยะยำวอ่ืนๆ - สุทธิ 5,032,362 7,467,823 - - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 10,497,447 14,433,900 5,842,066 5,350,331 

เงินกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 3,675,613,636 4,176,500,454 2,375,961,228 2,553,469,493 
     

รวมเงนิกู้ยืม 6,891,411,489 5,946,653,086 2,755,022,584 2,843,770,119 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เงินกูย้มืของกลุ่มกิจกำรทั้งหมดเป็นสกลุเงินบำท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินค ้ำประกนัโดยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีมีรำคำตำมบญัชีสุทธิ
จ ำนวน 1,715.67 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 1,812.05 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุขอ้ 18) 
 

ภำยใตเ้ง่ือนไขสัญญำเงินกูย้มืระยะยำว กลุ่มกิจกำรตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดท่ีก ำหนดไว ้เช่น กำรด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้น 
กำรด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน กำรด ำรงสัดส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี กำรคงสถำนะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยของบริษทัใหญ่ของกลุ่มกิจกำร เป็นตน้  
 

ทั้งน้ีภำยใตส้ญัญำเงินกูย้มืระยะยำวระหวำ่งบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและสถำบนักำรเงิน บริษทัจะตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย
ต่อทุน ไม่ใหสู้งเกิน 2.5 : 1 โดยสถำบนักำรเงินจะไม่นบัรวมหน้ีสินระยะยำวจำกกำรจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำ
กลุ่มน ้ำตำลบุรีรัมย ์เป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินท่ีตอ้งช ำระดอกเบ้ีย 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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22 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืระยะสั้นเป็นตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญำใชเ้งินกบัสถำบนักำรเงินจ ำนวน 2,457.30 ลำ้นบำท
ในงบกำรเงินรวม มีอตัรำดอกเบ้ียอยู่ท่ีร้อยละ 2.52 - 4.53 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 1,131.74 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม และ
จ ำนวน 89.94 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีอตัรำดอกเบ้ียอยูท่ี่ร้อยละ 2.70 - 4.53 ต่อปี) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนเป็นเงินกูย้มืจำกส ำนกังำนกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยจ ำนวน 121. 25 ลำ้นบำท 
มีอตัรำดอกเบ้ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.10 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ไม่มี) และเงินกูย้มืไม่มีดอกเบ้ียจำกหน่วยงำนรัฐบำลแห่งหน่ึง และค ้ำประกนั
โดยกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 1.99 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 4.56 ลำ้นบำท) 
 
เงนิกู้ยืมระยะยำว 
 
เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทร่วม 
 
เม่ือวนัท่ี 2 สิงหำคม พ.ศ. 2560 บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังำน จ ำกดั และ บริษทั บุรีรัมยเ์พำเวอร์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำ
โอนสิทธิรำยไดสุ้ทธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ (“สัญญำโอนสิทธิรำยไดสุ้ทธิฯ”) และสัญญำตกลงด ำเนินกำรกบักองทุนรวม
โครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มโรงงำนน ้ำตำลบุรีรัมย ์(กองทุนรวมฯ) ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ถึง
วนัท่ี 6 เมษำยน พ.ศ. 2578 และไดโ้อนสิทธิในรำยไดสุ้ทธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำให้แก่กองทุนรวมฯ เสร็จส้ินภำยใน 
วนัเดียวกนั สญัญำดงักล่ำวจะส้ินสุดในวนัท่ี 6 เมษำยน พ.ศ. 2578  
 
ตำมเง่ือนไขในสัญญำโอนสิทธิรำยไดสุ้ทธิฯ ก ำหนดให้มีกำรช ำระคืนเงินภำยใน 2 เดือน นบัแต่เดือนท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบ
กิจกำรโรงไฟฟ้ำ และเม่ือครบวนัส้ินสุดของสัญญำหำกมีจ ำนวนท่ีคำ้งช ำระแก่กองทุนรวมฯ ตำมสัญญำอยู ่ให้ถือว่ำภำระหน้ีสิน
ของกลุ่มกิจกำรบนส่วนท่ีคำ้งอยูด่งักล่ำวเป็นอนัส้ินสุดลง  
 
เงนิกู้ยืมระยะยำวอ่ืนๆ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืระยะยำวอ่ืนเป็นเงินกูย้มืเงินจำกส ำนกังำนกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย จ ำนวน 7.47 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 9.85 ล้ำนบำท) มีอตัรำดอกเบ้ียอยู่ท่ีร้อยละ 2 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 2 ต่อปี) ทั้ งน้ีเงินกู้ยืมมีระยะเวลำ 
ช ำระคืน ภำยใน 4 ปี 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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22 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

กำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยำว (ไม่รวมหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ยรำยละเอียด
ดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ยอดยกมำ 4,785,042,220 2,741,872,254 2,746,119,162 850,000,000 
รับเงินกูย้มืเพิ่ม - 3,828,747,642 - 2,746,119,162 
จ่ำยคืนเงินกูย้มื (533,277,120) (1,785,577,676) - (850,000,000) 

ยอดยกไป 4,251,765,100 4,785,042,220 2,746,119,162 2,746,119,162 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยำว (ไม่รวมหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ) มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
เงินกูย้มืระยะยำว     
   - อตัรำคงท่ี 139,935,790 275,260,109 2,746,119,162 2,746,119,162 

   - อตัรำลอยตวั 4,111,829,310 4,509,782,111 - - 

รวม 4,251,765,100 4,785,042,220 2,746,119,162 2,746,119,162 

 
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3.02 3.27 - 2.95 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนๆ 0.10 - - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.57 2.70 - - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 4.83 4.75 - - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัยอ่ย - - 6.55 6.55 
เงินกูย้มืระยะยำวอ่ืนๆ 2.00 2.00 - - 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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22 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินกูย้มืระยะยำว (ไม่รวมหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ) มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ครบก ำหนดใน 1 ปี 586,648,911 622,975,666 376,000,000 198,000,000 
ครบก ำหนดเกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,380,197,579 1,687,705,744 712,000,000 712,000,000 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 2,284,918,610 2,474,360,810 1,658,119,162 1,836,119,162 
 4,251,765,100 4,785,042,220 2,746,119,162 2,746,119,162 
 
วงเงนิกู้ยืม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีวงเงินตำมสัญญำเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศรวมทั้งส้ินจ ำนวน  
1,860.20 ลำ้นบำท ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงตำมอตัรำตลำด โดยกลุ่มกิจกำรมีวงเงินตำมสญัญำเงินกูย้มืดงักล่ำวท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็น
จ ำนวน 994.89 ลำ้นบำท 
 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 
 
ภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 

 ไม่เกนิ 1 ปี 2 - 5 ปี รวม ไม่เกนิ 1 ปี 2 - 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน       
   ตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 12,064,738 15,411,632 27,476,370 2,005,476 5,897,677 7,903,153 
หกั  ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำซ้ือรอตดับญัชี (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 

 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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22 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

 ไม่เกนิ 1 ปี 2 - 5 ปี รวม ไม่เกนิ 1 ปี 2 - 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน       
   ตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 11,633,402 11,008,662 22,642,064 2,673,861 6,212,881 8,886,742 
หกั  ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำซ้ือรอตดับญัชี (739,673) (511,215) (1,250,888) (360,505) (370,815) (731,320) 

 10,893,729 10,497,447 21,391,176 2,313,356 5,842,066 8,155,422 

 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัรำคำตำมบญัชีเน่ืองจำกระยะเวลำครบก ำหนดท่ีสั้น 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินและอ่ืนๆ ท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั มีมูลค่ำยติุธรรมใกลเ้คียงกบัรำคำตำมบญัชี ส่วนเงินกูย้ืม
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินและหุ้นกูท่ี้มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี มีมูลค่ำยุติธรรมใกลเ้คียงกบัรำคำตำมบญัชี เน่ืองจำกอตัรำดอกเบ้ีย
ปัจจุบนัของเงินกูย้มืท่ีมีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนใกลเ้คียงกบัเงินกูย้มืของกลุ่มกิจกำร มีอตัรำใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีท่ีระบุ
ตำมสัญญำ ซ่ึงมูลค่ำยติุธรรมอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 

 
23 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีมูลค่ำเพิ่มคำ้งจ่ำย - 8,157,202 203,418 - 
ภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนด 6,376,831 6,951,600 846,188 3,583,188 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 5,889,805 7,412,518 2,157,049 2,846,358 

อ่ืนๆ 2,149,143 2,009,470 75,423 - 

 14,415,779 24,530,790 3,282,078 6,429,546 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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24 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
     

ส่วนของหมุนเวยีน     
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี     
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 7,495,294 7,721,815 2,605,538 2,399,177 
     

ส่วนของไม่หมุนเวยีน     

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน - สุทธิ 38,040,201 34,285,227 13,331,406 11,996,787 

 45,535,495 42,007,042 15,936,944 14,395,964 
     

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     

ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 5,132,990 3,795,319 1,649,550 1,302,744 
     

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั     

   คณิตศำสตร์ประกนัภยั - 10,909,588 - 4,019,683 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยใุนระหวำ่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ยอดยกมำตน้ปี 42,007,042 32,580,132 14,395,964 11,353,376 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 3,724,460 2,572,024 1,170,115 877,123 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,408,530 1,223,295 479,435 425,621 
ผลประโยชน์จ่ำยระหวำ่งปี (1,604,537) (5,277,997) (108,570) (2,279,839) 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั     
   คณิตศำสตร์ประกนัภยั - 10,909,588 - 4,019,683 

ยอดยกไปส้ินปี 45,535,495 42,007,042 15,936,944 14,395,964 
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24 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใช ้มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

     

อตัรำคิดลด ร้อยละ 3.08    ร้อยละ 3.08    ร้อยละ 3.08    ร้อยละ 3.08    
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต ร้อยละ 4.43        ร้อยละ 4.43        ร้อยละ 4.43        ร้อยละ 4.43        
อตัรำกำรลำออกตำมช่วงอำยขุองพนกังำน ร้อยละ 0 - 12       ร้อยละ 0 - 12       ร้อยละ 0 - 12    ร้อยละ 0 - 12    
 
 งบกำรเงนิรวม 

 ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว้ 

 กำรเปลีย่นแปลงในข้อสมมต ิ กำรเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

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

อตัรำคิดลด ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 4.4 ลดลง ร้อยละ 4.4 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.7 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.7 
อตัรำกำรเพิ่มข้ึน       
   ของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.6 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.6 ลดลง ร้อยละ 4.3 ลดลง ร้อยละ 4.3 
อตัรำกำรหมุนเวยีน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 4.6 ลดลง ร้อยละ 4.6 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.9 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.9 
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว้ 

 กำรเปลีย่นแปลงในข้อสมมต ิ กำรเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

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

อตัรำคิดลด ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 4.3 ลดลง ร้อยละ 4.3 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.6 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.6 
อตัรำกำรเพิ่มข้ึน       
   ของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 เพิ่มข้ึน ร้อยละ4.5 เพิ่มข้ึน ร้อยละ4.5 ลดลง ร้อยละ 4.3 ลดลง ร้อยละ 4.3 
อตัรำกำรหมุนเวยีน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 4.5 ลดลง ร้อยละ 4.5 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.8 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.8 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบติัสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 
ของภำระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบักำรค ำนวณหน้ีสินบ ำเหน็จ
บ ำนำญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ 
ท่ีก ำหนดไวค้  ำนวณดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method)) 
 
วธีิกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 
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24 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุก ำหนดไว ้โดยควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 
กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัร 
 
อตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบำล ท่ีลดลงจะท ำใหห้น้ีสินของโครงกำรเพิ่มสูงข้ึน 
 
ระยะเวลำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คือ 17 ปี (พ.ศ. 2560 : 17 ปี) 
 
กลุ่มกิจกำรใชก้ระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมำจ่ำยผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ
 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุก ำหนดไว ้: 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ- พ.ศ. 2560 8.53 7.58 52.53 68.64 

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ- พ.ศ. 2561 0.71 10.98 48.70 60.39 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ- พ.ศ. 2560 2.53 2.76 18.52 23.81 

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ- พ.ศ. 2561 0.20 4.08 17.01 21.29 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

74 

25 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและช ำระแล้ว 

 จ ำนวนหุ้น 
สำมัญ 

จ ำนวนหุ้น
สำมัญ 

 
มูลค่ำหุ้นสำมัญ 

ส่วนเกนิ 
มูลค่ำหุ้นสำมัญ 

 หุ้น หุ้น บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 676,750,000 676,750,000 676,750,000 954,665,813 
กำรออกหุน้จำกหุน้ปันผล 135,350,000 135,349,845 135,349,845 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 812,100,000 812,099,845 812,099,845 954,665,813 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 812,099,845 812,099,845 812,099,845 954,665,813 

 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั
จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 676,750,000 บำท เป็น 812,100,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 135,350,000 หุ้น  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท คิดเป็นมูลค่ำจ ำนวน 135,350,000 บำท เพื่อรองรับส ำหรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล ซ่ึงบริษทัได้รำยงำน
จ ำนวนหุน้สำมัญท่ีจัดสรรเป็นหุ้นปันผลจริงจ ำนวน 135,349,845 หุ้น แก่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 
 
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 มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 155 บำท ท่ีเหลือจำกกำรออกหุ้นเพื่อรองรับส ำหรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2560 โดยบริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนรำยกำรดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 หุ้นสำมญัจดทะเบียนมีจ ำนวน 812,099,845 หุ้น (พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 812,100,000 หุ้น) มูลค่ำท่ีตรำไว ้
หุน้ละ 1 บำท (พ.ศ. 2560 : มูลค่ำตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท) หุน้ท่ีออกเป็นหุน้ท่ีช ำระเตม็มูลค่ำแลว้จ ำนวน 812,099,845 หุน้  
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26 เงนิปันผลจ่ำย 
 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผล 
กำรด 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 รวมเป็น

หุน้สำมญัท่ีออกใหม่จ ำนวน 135,350,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรำยใดมีเศษหุน้เดิมหลงัจำก
กำรจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ 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 
 
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั คร้ังท่ี 7/2560 มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับ
ผลกำรด ำเนินงำนงวดวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำทต่อหุน้ ส ำหรับหุน้สำมญั
จ ำนวน 812,099,845 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 121,814,901.75 บำท โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 8 กนัยำยน 
พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2561 ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับ 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2560 ในอัตรำ 0.30 บำทต่อหุ้น ส ำหรับหุ้นสำมัญจ ำนวน 812,099,845 หุ้นรวมเป็นจ ำนวนเงิน 
243,629,954 บำท โดยบริษทัได้จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 

 
27 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 51,760,392 39,680,867 51,760,392 39,680,867 
จดัสรรระหวำ่งปี 4,840,748 12,079,525 4,840,748 12,079,525 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  56,601,140 51,760,392 56,601,140 51,760,392 

 
ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอยำ่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิหลงัจำกหกัส่วน
ของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองน้ีไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงินปันผลได ้



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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28 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ดอกเบ้ียรับ 82,887,779 100,750,755 147,516,523 165,197,408 
รำยไดค่้ำบริกำรอ่ืน - -  73,200,000 112,300,000 
กลบัรำยกำรค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,098,740 3,587,440 205,800 178,920 
เงินปันผลรับ 204,680 153,510 203,790,892 230,507,419 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย ์ 1,581,442 - 469,293 - 
รำยไดเ้งินชดเชยค่ำสินไหมทดแทน - 34,900,043 - - 
รำยไดเ้งินชดเชยจำกลูกคำ้เน่ืองจำก     
   กำรผดิสญัญำขำยน ้ำตำล 7,989,039 649,872 - - 
รำยไดเ้งินชดเชยค่ำผลตอบแทน     
   กำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 148,080,796 - - - 
อ่ืนๆ 11,206,684 11,678,864 657,635 778,054 

 253,049,160 151,720,484 425,840,143 508,961,801 

 
29 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 
รำยกำรบำงรำยกำรท่ีรวมอยูใ่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน สำมำรถน ำมำแยกตำมลกัษณะไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 3,338,649,518 3,315,467,479 1,770,954 1,952,597 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  289,555,157 259,098,486 3,191,159 2,506,464 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 248,596,246 211,510,954 472,647 759,640 
ค่ำขนส่ง 258,330,976 170,647,492 - - 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 452,790,916 424,759,768 108,170,247 104,582,763 
ค่ำรักษำเสถียรภำพ ค่ำธรรมเนียมวจิยั     
   และเงินน ำส่งกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 235,125,778 365,411,842 - 364,800 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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30 ภำษีเงนิได้ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั:     
ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนัส ำหรับก ำไรทำงภำษี     
ส ำหรับปี (15,793,112) (82,951,614) - (2,399,247) 

รวมภำษีเงนิได้งวดปัจจุบัน (15,793,112) (82,951,614) - (2,399,247) 
     

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี:     
รำยกำรท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (24,420,472) (3,083,264) (7,699,024) 8,537,181 

รวมภำษีเงนิได้รอตัดบัญชี (24,420,472) (3,083,264) (7,699,024) 8,537,181 
     

ภำษีเงนิได้ (40,213,584) (86,034,878) (7,699,024) 6,137,934 

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไร 
ทำงบญัชีคูณกบัภำษีของประเทศท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู ่โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 311,882,230 611,448,628 104,513,992 235,453,575 
     

ภำษีค  ำนวณจำกอตัรำภำษีร้อยละ 20     
   (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) (62,376,446) (122,289,726) (20,902,798) (47,090,715) 
     

ผลกระทบ:     
   รำยไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภำษี 31,907,617 51,734,596 13,851,619 55,877,993 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี (9,744,755) (15,479,748) (647,845) (2,649,344) 

ภำษีเงนิได้ (40,213,584) (86,034,878) (7,699,024) 6,137,934 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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31 ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน 
 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั
ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวำ่งปี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ส่วนแบ่งก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้     
   ของบริษทัใหญ่ (บำท) 271,621,488 524,725,886 96,814,968 241,591,509 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยผูถื้อหุน้     
   ระหวำ่งปี (หุน้) 812,099,845 812,099,845 812,099,845 812,099,845 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 0.33 0.65 0.12 0.30 
 
บริษทัไม่มีกำรออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดในระหวำ่งปีท่ีน ำเสนอรำยงำน 
 

32 รำยกำรกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่ำจะเป็น 
โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท ำหนำ้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจกำรท่ีเป็น
บริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม และมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบับริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทั 
ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ำกดั ซ่ึงถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 50 (พ.ศ. 2560 : 
ร้อยละ 50) 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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32 รำยกำรกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รำยกำรค้ำกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยกำรค้ำกบับริษัทร่วม     
เงินปันผลรับ - - 90,872,102 - 
ดอกเบ้ียจ่ำย 266,938,451 116,372,829 - - 
     
รำยกำรค้ำกบับริษัทย่อย     
เงินปันผลรับ - - 112,918,790 230,507,419 
ดอกเบ้ียรับ - - 146,630,172 164,717,922 
รำยไดอ่ื้น - - 73,200,000 112,343,780 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร - - 2,382,678 2,216,418 
     
รำยกำรค้ำกบับุคคลหรือ 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน ๆ 

    

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และกำรใหบ้ริกำร 3,211,259,220 3,125,069,962 - - 
รำยไดอ่ื้น 8,566,052 2,719,050 - 90,616 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร 7,238,034 3,695,560 - - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 60,365,811 102,802,929 - - 
     



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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32 รำยกำรกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) ยอดค้ำงช ำระที่เกดิจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนีก้ำรค้ำ     

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  61,086,147 27,099,100 - - 

     
ลูกหนีอ่ื้น ดอกเบีย้ค้ำงรับและรำยได้ค้ำงรับ     
บริษทัยอ่ย - - 93,219,580 81,883,924 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,930,309 659,402 - - 

 34,930,309 659,402 93,219,580 81,883,924 

     
ลูกหนีช้ำวไร่     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,313,980 17,995,173 - - 

     
เงนิปันผลค้ำงรับ     

บริษทัยอ่ย - - 118,418,370 230,507,419 

     
เจ้ำหนีอ่ื้น ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
บริษทัยอ่ย - - 175,196,818 40,042,403 
บริษทัร่วม 57,807,262 49,356,937 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,262,012 4,379,570 8,872 5,988 

 70,069,274 53,736,507 175,205,690 40,048,391 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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32 รำยกำรกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อย 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 144,000,000 120,000,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว - สุทธิ - - 2,221,786,767 2,259,654,765 

 - - 2,365,786,767 2,379,654,765 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ยอดยกมำ - - 2,379,654,765 2,747,863,752 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่ม - - 242,000,000 1,976,800,000 

รับคืนเงินกูย้มื - - (255,867,998) (2,345,008,987) 

ยอดยกไป - - 2,365,786,767 2,379,654,765 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6.55 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 5.78 - 
6.55 ต่อปี) 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

82 

32 รำยกำรกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหนีช้ำวไร่ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 10,434,000 11,445,376 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว - สุทธิ 12,447,820 10,947,820 - - 

 22,881,820 22,393,196 - - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.02 ต่อปี 
 

จ) เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,367,370 - - - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.30 - 2.70 ต่อปี 
 

ฉ) เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทร่วม 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำว     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 202,512,995 172,589,789 - - 

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิ 3,177,323,563 3,356,799,640 - - 

 3,379,836,558 3,529,389,429 - - 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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32 รำยกำรกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ช) เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทย่อย 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำว     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 376,000,000 198,000,000 

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิ - - 2,370,119,162 2,548,119,162 

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

 
ซ) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ผลประโยชน์ระยะสั้น 48,185,057 50,377,803 22,969,046 23,955,968 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,032,020 718,091 476,980 332,423 

 49,217,077 51,095,894 23,446,026 24,288,391 

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรรวมเงินเดือน ค่ำเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอ่ืน  

 
ฌ) สัญญำซ้ือขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ผำ่นบริษทั คำ้ผลผลิต
น ้ ำตำล จ ำกดั ซ่ึงเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีมูลค่ำตำมสัญญำเป็นจ ำนวน 0.92 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 
1.60 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ) 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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33 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
บริษทัยอ่ยไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุน จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริม
กำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรส ำหรับปีท่ีไดจ้ำกกำรประกอบ
กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม โดยมีก ำหนด 8 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 
 

บัตรส่งเสริม 
เลขที่ 

 
มำตรำที่ได้รับสิทธิประโยชน์ 

 
ลงวนัที่ 

 
ประเภทกจิกำรที่ส่งเสริม 

วนัที่เร่ิมมี
รำยได้ 

 
วนัหมดอำยุ 

      

2003(1) / 2554 25,26,28,31,34,35 17 ส.ค. 2554 ผลิตไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 11 พ.ค .2555 11 พ.ค. 2563 
1006(1) / 2558 25,26,28,31,34,35 5 ม.ค. 2558 ผลิตไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิงชีวมวลประเภท 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 ผลิตไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2567 

 
นอกจำกน้ีตำมบตัรส่งเสริมเลขท่ี 2003(1) / 2554, 1006(1) / 2558 และ 59-0604-1-00-1-0 บริษทัยอ่ยไดสิ้ทธิในกำรลดหยอ่นภำษีเงินได้
ในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติ ก ำหนด 5 ปีนบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดห้มดอำย ุ

 
34 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

 
(ก) ภำระผูกพนัที่เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนเก่ียวกบัภำระผกูพนัท่ีเป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ไม่รับรู้ในงบกำรเงิน ดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 329,362,799 73,763,165 7,106,476 - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,905,533 1,892,515 2,905,533 1,892,515 

 332,268,332 75,655,680 10,012,009 1,892,515 

 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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34 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

(ข) ภำระผูกพนัภำยใต้สัญญำบริกำร 
 

สญัญำบริกำรท่ีไม่สำมำรถยกเลิกไดเ้ก่ียวกบักำรไดรั้บบริกำรจำกบุคคลภำยนอกมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคต ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ภำยใน 1 ปี 18,024,069 21,388,720 1,602,000 4,072,560 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 69,412,971 66,210,767 1,303,200 2,361,600 
เกินกวำ่ 5 ปี - 11,474,167 - - 

 87,437,040 99,073,654 2,905,200 6,434,160 
 

(ค) ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำขำยสินค้ำที่ยงัไม่ส่งมอบ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภำระผูกพนัเก่ียวกับสัญญำขำยน ้ ำตำลท่ียงัไม่ได้ส่งมอบจ ำนวน  
90,213 เมตริกตัน (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 181,981 เมตริกตัน) ท่ีช่วงรำคำระหว่ำง 8,375 ถึง 17,628 บำทต่อเมตริกตัน  
(พ.ศ. 2560 : ช่วงรำคำระหว่ำง 12,388 ถึง 19,388  บำทต่อเมตริกตนั) และยงัไม่ไดก้ ำหนดรำคำจ ำนวน 46,000 เมตริกตนั 
(พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 156,500 เมตริกตนั) โดยอำ้งอิงรำคำจำกรำคำน ้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์ก หมำยเลข 11 หรือรำคำ
น ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอน หมำยเลข 5 ตำมงวดท่ีมีกำรส่งมอบ  

 

(ง) ภำระผูกพนัเกีย่วกับสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
 

เม่ือวนัท่ี 20 กนัยำยน พ.ศ. 2559 บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังำน จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบั
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เพื่อเปล่ียนวิธีกำรค ำนวณปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำและกำรช ำระเงินค่ำซ้ือขำยไฟฟ้ำเป็นวิธี 
“Feed-in Tariff” (FiT) สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำเดิมมีอำยสุัญญำเป็นระยะเวลำ 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 และ
สำมำรถต่อสัญญำออกไปได้อีกคร้ังละ 5 ปี กำรแก้ไขสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำดงักล่ำวมีผลท ำให้อำยุสัญญำคงเหลือ 12 ปี  
5 เดือน โดยกำรค ำนวณดว้ยวธีิ FiT ซ่ึงมีผลยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนำคม พ.ศ. 2559 
 

บริษทั บุรีรัมยเ์พำเวอร์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เป็นระยะเวลำ 
20 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษำยน พ.ศ. 2558 โดยภำยใตเ้ง่ือนไขตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำบริษทัยอ่ยและ กฟภ. ตอ้งปฏิบติัตำม
เง่ือนไขกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำตำมระบุในสญัญำ 
 

(จ) หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 

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



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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35 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
กำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี พ .ศ. 2562 ของบริษทั ชูกำร์เคน อีโคแวร์ จ ำกดั ผูถื้อหุ้นมีมติ
อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกหุ้นสำมัญจ ำนวน 50,000 หุ้น เป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
750,000 หุ้นมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท คิดรวมเป็นมูลค่ำจ ำนวน 75 ลำ้นบำท โดยบริษทัได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนรำยกำร
ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิปันผล 

 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 ไดอ้นุมติัเสนอให้จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิ
ของปี พ.ศ. 2561 ส ำหรับหุ้นสำมญัจ ำนวน 812,099,845 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวม 121,814,976.75 
บำท ทั้งน้ีกำรอนุมติัเสนอใหจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะไดน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมติั
ต่อไป โดยบริษทัจะจ่ำยเงินปันผลภำยในวนัท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
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