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ขอมูลทางการเงนิรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกจิการระหวางกาล  
(ยงัไมไดตรวจสอบ) 
 
วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 
 
 
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลของบริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลของบริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
สวนของเจาของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการ
จัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเก่ียวกับขอมูล
ทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาล
โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลประกอบดวย การใชวิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชี และการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบ
ทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําใหขาพเจาไมสามารถได
ความเชื่อม่ันวาจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดง
ความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่สอบทานได 
 
ขอสรุป 
 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลดังกลาว
ไมไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการ
สอบทานของขาพเจา 
 
 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
 
 
 
 
 
สงา  โชคนิติสวัสดิ์ 
ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 113,796,580 179,126,261 8,635,311 15,830,327

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 5, 17 523,859,191 360,413,837 114,122,911 214,607,562

รายไดคางรับ - สํานักงานกองทุนออย

และนํ้าตาลทราย 301,507,431 301,507,431 - -

ลูกหน้ีชาวไร - สุทธิ 6, 17 304,814,536 598,552,754 - -

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 7 2,855,241,382 1,337,505,832 - -

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 17 (ค) - - 108,677,536 144,000,000

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกลูกหน้ีชาวไร

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 10, 17 (ง) 57,735,709 134,926,615 - -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 70,062,587 58,483,589 5,061,230 4,472,347

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,227,017,416 2,970,516,319 236,496,988 378,910,236

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหน้ีชาวไรไมหมุนเวียน 32,989,503 27,105,440 - -

รายไดคางรับไมหมุนเวียน - สํานักงานกองทุนออย

และนํ้าตาลทราย 148,080,796 148,080,796 - -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 2,083,519 2,052,236 675,744 644,461

เงินลงทุนในบริษัทรวม 8 1,211,710,754 1,208,109,474 1,194,706,819 1,194,706,819

เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 - - 1,520,476,300 1,450,476,300

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย - สุทธิ 17 (ค) - - 2,229,387,890 2,221,786,767

เงินใหกูยืมระยะยาวแกลูกหน้ีชาวไร - สุทธิ 10, 17 (ง) 287,018,445 272,940,066 - -

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 11 5,499,372,679 5,432,152,570 40,125,532 27,810,732

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 11 33,582,514 31,092,103 19,353,898 16,530,690

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 156,501,598 162,602,059 12,410,980 12,326,658

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 10,711,928 17,602,992 321,899 2,913,702

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 7,386,022,863 7,305,708,863 5,021,430,189 4,931,167,256

รวมสินทรัพย 11,613,040,279 10,276,225,182 5,257,927,177 5,310,077,492

กรรมการ   ________________________________

วันท่ี         ________________________________

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 10 ถึง 28 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินน้ี

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 13 - 343,161 - -

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 12, 17 687,832,653 817,893,134 142,497,121 180,492,000

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

กิจการท่ีเกี่ยวของกันและอื่นๆ 13 4,128,236,630 2,617,912,052 496,000 748,000

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 13 317,501,013 384,135,916 - -

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทรวม

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 13 210,814,804 202,512,995 - -

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอย

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 13 - - 376,000,000 376,000,000

สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือ

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 13 11,054,074 10,893,729 2,835,632 2,313,356

สวนของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 7,672,332 7,495,294 2,654,864 2,605,538

ภาษีเงินไดคางจาย 11,684,676 6,462,099 - -

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 13,538,511 14,415,779 1,030,862 3,282,078

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,388,334,693 4,062,064,159 525,514,479 565,440,972

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ - สุทธิ 13 486,052,926 487,792,626 - -

เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทรวม - สุทธิ 13 3,119,687,248 3,177,323,563 - -

เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอย - สุทธิ 13 - - 2,370,119,162 2,370,119,162

หน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 13 12,430,485 10,497,447 6,889,798 5,842,066

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ 39,003,438 38,040,201 13,681,293 13,331,406

3,657,174,097 3,713,653,837 2,390,690,253 2,389,292,634

9,045,508,790 7,775,717,996 2,916,204,732 2,954,733,606

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 10 ถึง 28 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินน้ี

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน
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บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญจํานวน 812,099,845 หุน 

   มูลคาตราไวหุนละ 1 บาท 812,099,845 812,099,845 812,099,845 812,099,845

ทุนท่ีออกและชําระแลว

หุนสามัญจํานวน 812,099,845 หุน 

   มูลคาชําระแลวเต็มจํานวนหุนละ 1 บาท 812,099,845 812,099,845 812,099,845 812,099,845

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 954,665,813 954,665,813 954,665,813 954,665,813

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

  - ทุนสํารองตามกฎหมาย 14 56,601,140 56,601,140 56,601,140 56,601,140

ยังไมไดจัดสรร 742,684,766 675,700,077 518,270,167 531,916,635

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 85,480 60,453 85,480 60,453

รวมสวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 2,566,137,044 2,499,127,328 2,341,722,445 2,355,343,886

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 1,394,445 1,379,858 - -

รวมสวนของเจาของ 2,567,531,489 2,500,507,186 2,341,722,445 2,355,343,886

11,613,040,279 10,276,225,182 5,257,927,177 5,310,077,492

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 10 ถึง 28 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินน้ี

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)
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บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจากการขายและการใหบริการ 1,041,050,505 1,308,676,850 - -

ตนทุนขายและการใหบริการ (714,182,142) (852,787,293) - -

กําไรขั้นตน 326,868,363 455,889,557 - -

รายไดอื่น 21,476,116 29,815,338 69,393,149 87,438,694

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ 2,461,662 2,085,849 - (7,592)

คาใชจายในการขาย (103,797,642) (112,783,930) - -

คาใชจายในการบริหาร (91,498,644) (103,669,104) (38,668,604) (38,795,433)

ตนทุนทางการเงิน (95,373,333) (97,259,307) (44,461,591) (44,519,704)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 8 18,804,082 17,129,676 - -

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 78,940,604 191,208,079 (13,737,046) 4,115,965

ภาษีเงินได 15 (11,941,328) (29,212,621) 90,578 (6,639,686)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 66,999,276 161,995,458 (13,646,468) (2,523,721)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปล่ียนแปลงในมูลคาของเงินลงทุนเผื่อขาย 31,283 4,245 31,283 4,245

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง

   ในมูลคาของเงินลงทุนเผื่อขาย (6,256) (849) (6,256) (849)

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 25,027 3,396 25,027 3,396

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 67,024,303 161,998,854 (13,621,441) (2,520,325)

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 66,984,689 161,826,286 (13,646,468) (2,523,721)

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 14,587 169,172 - -

66,999,276 161,995,458 (13,646,468) (2,523,721)

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 67,009,716 161,829,682 (13,621,441) (2,520,325)

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 14,587 169,172 - -

67,024,303 161,998,854 (13,621,441) (2,520,325)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 16 0.082 0.199 (0.017) (0.003)

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 10 ถึง 28 เปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินน้ี

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

องคประกอบอื่น

ของสวนของเจาของ

จัดสรรแลว - การปรับ รวมสวนของ

ทุนที่ออกและ สวนเกิน  ทุนสํารอง มูลคายุติธรรม ผูเปนเจาของ สวนไดเสียที่ไมมี

ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ของบริษัทใหญ อํานาจควบคุม รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตนงวด 

ณ วันที่ 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

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น - - - - - - 300 300

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 161,826,286 3,396 161,829,682 169,172 161,998,854

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 812,099,845 954,665,813 51,760,392 814,374,227 131,592 2,633,031,869 1,503,262 2,634,535,131

ยอดคงเหลือตนงวด 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 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

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 66,984,689 25,027 67,009,716 14,587 67,024,303

ยอดคงเหลอืปลายงวด 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 812,099,845 954,665,813 56,601,140 742,684,766 85,480 2,566,137,044 1,394,445 2,567,531,489

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 10 ถึง 28 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม 

กําไรสะสม
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บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

องคประกอบอื่น

ของสวนของเจาของ

จัดสรรแลว - การปรับ

ทุนที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง มูลคายุติธรรม

ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - (2,523,721) 3,396 (2,520,325)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 812,099,845 954,665,813 51,760,392 681,047,298 131,592 2,499,704,940

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 812,099,845 954,665,813 56,601,140 531,916,635 60,453 2,355,343,886

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - (13,646,468) 25,027 (13,621,441)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 812,099,845 954,665,813 56,601,140 518,270,167 85,480 2,341,722,445

 

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 10 ถึง 28 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 78,940,604 191,208,079 (13,737,046) 4,115,965

รายการปรับปรุงกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

เปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

  - คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 11 78,951,825 69,285,125 1,350,412 720,040

- ดอกเบี้ยรับ (17,814,453) (24,756,062) (35,762,959) (36,629,206)

- เงินปนผลรับ - - (15,202,802) (33,544,947)

- (กลับรายการ) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5, 6 (1,050,127) (544,328) (591,914) (359,641)

- (กลับรายการ) คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 7 (13,581,901) 11,339,319 - -

- (กําไร) จากการจําหนายท่ีดิน 

  อาคารและอุปกรณ - (469,292) - (469,292)

- ขาดทุนจากการตัดจําหนายท่ีดิน

  อาคารและอุปกรณ 325,193 9,227,767 - -

- ตนทุนทางการเงิน 95,373,333 97,259,307 44,461,591 44,519,704

- สวนแบง (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม (18,804,082) (17,129,676) - -

- คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 1,140,275 1,283,247 399,213 412,387

กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย

และหนี้สินดําเนินงาน 203,480,667 336,703,486 (19,083,505) (21,234,990)

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

  - ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน (163,251,111) (345,677,672) 5,924,444 2,598,491

- รายไดคางรับ - สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย - (384,436,762) - -

- ลูกหนี้ชาวไร 294,594,102 322,120,169 591,914 359,641

  - สินคาคงเหลือ (1,504,153,649) (1,340,703,469) - -

  - สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (11,578,998) (1,242,276) (588,883) 556,982

- ลูกหนี้ชาวไรไมหมุนเวียน (5,884,063) - - -

- สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 6,891,064 (7,659,475) 2,591,803 (23,189)

  - เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน (134,495,480) (101,521,303) 3,574,185 5,904,670

- หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (877,268) (7,453,852) (2,251,216) (2,758,795)

- จายผลประโยชนพนักงาน - (1,038,320) - -

เงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (1,315,274,736) (1,530,909,474) (9,241,258) (14,597,190)

- จายภาษีเงินได (624,546) (1,165,265) - -

- จายดอกเบี้ย (90,936,405) (112,674,661) (86,029,396) (44,817,161)

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (1,406,835,687) (1,644,749,400) (95,270,654) (59,414,351)

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 10 ถึง 28 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 17,814,453 24,756,062 29,904,076 17,883,394

รับเงินปนผล 15,202,802 33,544,947 115,621,892 104,732,786

จายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 9 - - (70,000,000) (4,999,700)

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย - - 170,721,341 55,606,330

เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย - - (143,000,000) (34,000,000)

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาว

แกลูกหนี้ชาวไร 10 77,865,925 131,065,943 - -

เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะยาวแกลูกหนี้ชาวไร 10 (14,753,398) (6,774,319) - -

เงินสดรับจากการจําหนายท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ - 1,588,785 - 1,588,785

เงินสดจายเพ่ือซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ

และสินทรัพยไมมีตัวตน (138,776,600) (59,187,174) (14,266,465) (645,661)

ดอกเบ้ียจายท่ีบันทึกรวมเปนตนทุนของท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ (4,871,461) (858,428) - -

กระแสเงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมลงทุน (47,518,279) 124,135,816 88,980,844 140,165,934

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน กิจการท่ีเก่ียวของกัน

และอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 13 1,509,981,417 1,585,931,122 (252,000) (90,192,878)

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอ่ืนๆ 13 (68,374,603) (67,911,598) - -

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทรวม 13 (49,334,506) (4,772,161) - -

เงินสดจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ (3,246,094) (3,305,374) (651,947)            (392,836)            

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ

จากสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม - 300 -                     -

จายเงินปนผล (1,929) - (1,259)                (7,310)

1,389,024,285 1,509,942,289 (905,206) (90,593,024)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (65,329,681) (10,671,295) (7,195,016) (9,841,441)

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

คงเหลือปลายงวด 113,796,580 218,397,416 8,635,311 8,351,758

รายการที่ไมกระทบเงินสด

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อเพ่ิมข้ึนจากการซื้อท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ 5,339,477 4,173,298 2,221,955 -

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินในหนา 10 ถึง 28 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
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บรษิทั น้าํตาลบรุรีมัย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหวางกาลสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

10 

 
1 ขอมลูทัว่ไป  

 
บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ซึ่งจัดต้ังข้ึนและดําเนินกิจการในประเทศไทย และมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไว ดังนี้ 
 
สํานักงานใหญ : ต้ังอยูเลขที่ 237 หมู 2 ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31190 
 
สํานักงานสาขา : ตั้งอยูเลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
เพ่ือวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวา “กลุมกิจการ” 
 
การประกอบการธุรกิจของกลุมกิจการ สามารถสรุปไดดังนี้  
 
1) ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล 
2) ธุรกิจจําหนายวัสดุการเกษตร 
3) ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ํา 
4) ธุรกิจอื่น ๆ 
 
ขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่  
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
ขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลที่นําเสนอน้ีไดมีการสอบทานแตยังไมไดตรวจสอบ 
 
2 นโยบายการบญัช ี

 
2.1 เกณฑในการจดัทาํขอมลูทางการเงนิ 

 
ขอมูลทางการเงินระหวางกาลไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ระหวางกาล ขอมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของเจาของ และงบกระแสเงินสด) ไดนําเสนอในรูปแบบที่สอดคลองกับรูปแบบของงบการเงินประจําป 
ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน สวนหมายเหตุประกอบขอมูล 
ทางการเงินจัดทําเปนแบบยอ บริษัทไดเปดเผยหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอกําหนด 
ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย  
 
ขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้ควรอานคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
ขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากขอมูล 
ทางการเงินระหวางกาลภาษาไทยที่จัดทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความใน 
สองภาษาแตกตางกัน ใหใชขอมูลทางการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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นโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทําขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช
ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวนนโยบายการบัญชีใหมตามที่กลาว 
ในหมายเหตุขอ 2.3 
 
รายจายที่เกิดข้ึนเปนครั้งคราวในระหวางงวดปบัญชีจะแสดงเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอตัดบัญชีโดยใช
เกณฑเดียวกับการแสดงรายจายเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 
ภาษีเงินไดระหวางกาลตั้งคางจายไวโดยใชอัตราภาษีเดียวกับที่ใชกับผลกําไรรวมทั้งปที่คาดวาจะได 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวของ 
 
กลุมกิจการไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2562 และเก่ียวของกับกลุมกิจการ โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอกลุมกิจการ 
 
กลุมกิจการไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง 
ซึ่งมีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช ผูบริหารของกลุมกิจการอยูระหวาง 
การประเมิน ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวตอกลุมกิจการ 
 

2.3 การรับรูรายได 
 

การขายสินคา 
 
กลุมกิจการรับรูรายไดจากการขายสนิคาเม่ือไดปฏิบติัตามภาระทีต่องปฏิบัติตามสัญญาแลวเสร็จ โดยการสงมอบสินคา
และโอนการควบคุมในสินคานั้นใหแกลูกคา ซึ่งภาระที่ตองปฏิบัติอาจเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (point in time) 
หรือตลอดชวงเวลาหนึ่ง (over time) ทั้งนี้กลุมกิจการรับรูรายไดเปนจํานวนเงินซึ่งคาดวาจะมีสิทธิไดรับสุทธิจาก
เงินคืนและสวนลด สําหรับสัญญาที่มีหลายภาระที่ตองปฏิบัติ ราคาของรายการจะถูกปนสวนใหแตละภาระที่ตอง
ปฏิบัติตามสัญญาโดยใชเกณฑราคาขายแบบแยกตางหากของสินคา 
 
การใหบริการ 
 
กลุมกิจการรับรูรายไดจากการใหบริการเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว โดยกลุมกิจการเสร็จสิ้นการปฏิบัติ 
ตามภาระที่ตองปฏิบัติตลอดชวงเวลาหนึ่ง (over time) สําหรับสัญญาที่ มีหลายภาระที่ตองปฏิบัติ  ราคา 
ของรายการจะถูกปนสวนใหแตละภาระที่ตองปฏิบัติตามสัญญาโดยใชเกณฑอัตราคาบริการแบบแยกตางหาก
ของบริการตามขอตกลง 
 
การรับรูรายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคาภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ไมมีความแตกตาง 
ในสาระสําคัญจากแนวทางการปฏิบัติในปจจุบันของกลุมกิจการ 
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3 การประมาณการ 

 
ในการจัดทําขอมูลทางการเงินระหวางกาล ผูบริหารตองใชดุลยพินิจ การประมาณการและขอสมมติที่มีผลกระทบตอ 
การนํานโยบายการบัญชีมาใช และจํานวนเงินของสินทรัพยและหนี้สิน รายไดและคาใชจาย ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจจะ
แตกตางจากการประมาณการ 
 
ในการจัดทําขอมูลทางการเงินระหวางกาล ผูบริหารจะใชดุลยพินิจที่มีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชีของ 
กลุมกิจการและแหลงทีม่าของขอมูลที่สําคัญของความไมแนนอนในการประมาณการที่มีอยูมาใชเชนเดียวกับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
4 ขอมลูตามสวนงานและรายได 

 
ผูมีอํานาจตัดสนิใจสงูสุดดานการดําเนินงาน คือประธานกรรมการบริหารซึง่เปนผูมีอาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดานการดําเนนิงาน
ของกลุมกิจการเพื่อการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน 
 
ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดพิจารณาแลววาสวนงานที่รายงานมีดังนี้ 
 
1. ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล 
2. ธุรกิจจําหนายวัสดุการเกษตร 
3. ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ํา 
4. ธุรกิจอื่นๆ 
 
ทั้งนี้ผูมีอํานาจตัดสินใจสงูสดุดานการดําเนินงานใชกําไรจากการดาํเนนิงานตามสวนงานในการพิจารณาผลการดําเนินงาน 
 
ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนไดสวนใหญเปนคาใชจายสวนกลาง 
 
ขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 รายการขายกับลูกคาภายนอกสวนใหญประมาณรอยละ 59.34 ของกลุมกิจการเปนการขาย
ในประเทศ โดยรายการขายตางประเทศสวนใหญมาจากประเทศในแถบเอเชีย นอกจากนี้สินทรัพยไมหมุนเวียนของ 
กลุมกิจการ อยูในประเทศไทย 
 
ลูกคารายใหญ 
 
กลุมกิจการไมมีรายไดจากการขายกับลูกคาภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มากกวารอยละ 10 ของรายไดของกลุมกิจการ  
จึงมิไดมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับลูกคารายใหญ 
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ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทสวนงานทางธุรกิจของกลุมกิจการ แสดงดังนี้  
 
สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
  

       หนวย : ลานบาท 

 ธรุกจิผลติและจาํหนาย       

 น้ําตาลทรายและ

กากน้าํตาล 

ธรุกจิจาํหนาย 

วสัดกุารเกษตร 

ธรุกจิผลติและจาํหนาย 

ไฟฟาและไอน้าํ 

 

ธรุกจิอืน่ๆ 

 

รวม 

 

รายการระหวางกัน 

 

ขอมลูทางการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

    

รายไดจากการขายและการใหบริการ    

   -  รายไดระหวางสวนงาน 81 97 109 87 198 184 25 34 413 402 (413) (402) - - 

   -  รายไดจากลูกคาภายนอก 700 917 104 138 144 147 93 107 1,041 1,309 - - 1,041 1,309 

รวม 781 1,014 213 225 342 331 118 141 1,454 1,711 (413) (402) 1,041 1,309 

    

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 80 197 30 34 157 146 17 26 284 403 43 53 327 456 

รายไดอื่น  21 30 

คาใชจายในการขายและการบริหาร  (193) (215) 

ตนทุนทางการเงิน  (95) (97) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  19 17 

ภาษีเงินได  (12) (29) 

กําไรสําหรับป  67 162 

    

จังหวะเวลาการรับรูรายได    

เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น    

   (point in time) 774 1,014 183 189 342 331 118 141 1,417 1,675 (394) (376) 1,023 1,299 

ตลอดชวงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระ    

   ที่ตองปฏิบัติ (over time) 7 - 30 36 - - - - 37 36 (19) (26) 18 10 

รวมรายได 781 1,014 213 225 342 331 118 141 1,454 1,711 (413) (402) 1,041 1,309 
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   หนวย : ลานบาท 

 ธรุกจิผลติและจาํหนาย

น้ําตาลทราย 

และกากน้าํตาล 

ธรุกจิจาํหนายวสัดุ

การเกษตร 

ธรุกจิผลติและจาํหนาย

ไฟฟาและไอน้าํ 

 

ธรุกจิอืน่ๆ 

 

รวม 

 

รายการระหวางกัน 

 

ขอมลูทางการเงนิรวม 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 2,746 1,220 122 113 8 7 - 1 2,876 1,341 (21) (3) 2,855 1,338 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  - สุทธิ 3,490 3,431 101 105 1,589 1,608 336 303 5,516 5,447 (16) (15) 5,500 5,432 
สินทรัพยอื่น - สุทธิ 1,729 2,020 354 513 5,289 5,299 5,251 5,310 12,623 13,142 (9,365) (9,636) 3,258 3,506 

สินทรัพยรวม  7,965 6,671 577 731 6,886 6,914 5,587 5,614 21,015 19,930 (9,402) (9,654) 11,613 10,276 
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5 ลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ืน่ - สทุธ ิ

 
 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
   
ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น - สุทธิ   
ยังไมถึงกําหนดชําระ 59,782,157 80,272,312 - -
คางชําระไมเกิน 3 เดือน 5,218,490 5,989,284 - -
คางชําระเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน 133,292 668,528 - -
คางชําระมากกวา 12 เดือน 18,230,470 18,424,714 7,763,431 7,763,431
 83,364,409 105,354,838 7,763,431 7,763,431
หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (18,230,479) (18,424,722) (7,763,431) (7,763,431)
 65,133,930 86,930,116 - -
   
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน   
ยังไมถึงกําหนดชําระ 18,299,967 54,916,556 - -
คางชําระไมเกิน 3 เดือน 339,559,138 6,153,449 - -
คางชําระเกิน 3 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน - 16,142 - -
 357,859,105 61,086,147 - -
   
ลูกหนี้อื่น   
รายไดคางรับ - กิจการอื่น 45,877,300 52,940,876 23,206 3,507
รายไดคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน 5,083,516 34,161,886 - 6,955,000
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น 408,970 482,413 3,150 -
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน 332,402 768,423 6,531,729 5,983,236
เงินทดรองจาย 390,000 330,000 85,000 -
คาใชจายจายลวงหนา 48,773,968 123,713,976 3,340,319 2,966,105
ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน - - 86,140,227 80,281,344
เงินปนผลคางรับ - กิจการที่เก่ียวของกัน - - 17,999,280 118,418,370
 100,866,156 212,397,574 114,122,911 214,607,562
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 523,859,191 360,413,837 114,122,911 214,607,562
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6 ลกูหนีช้าวไร - สทุธ ิ

 

 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท

 
ลูกหนี้ชาวไร   
   - บุคคลอืน่ 385,631,804 677,255,984 69,438,142 70,030,056
   - บุคคลที่เก่ียวของกัน 2,344,058 5,313,980 - -
 387,975,862 682,569,964 69,438,142 70,030,056
หัก  คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (83,161,326) (84,017,210) (69,438,142) (70,030,056)
 304,814,536 598,552,754 - -
 

ลูกหนี้ชาวไร - บุคคลอื่น สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 

 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท

 
ฤดูการผลิตป 2562/2563 199,289,557 84,098,910 - -
ฤดูการผลิตป 2561/2562 60,829,474 466,105,500 - -
ฤดูการผลิตป 2560/2561 12,310,487 12,351,894 - -
ฤดูการผลิตป 2559/2560 12,589,848 12,898,951 - -
ฤดูการผลิตป 2558/2559 15,259,163 15,697,985 - -
ฤดูการผลิตป 2557/2558 11,766,456 11,817,381 - -
ฤดูการผลิตกอนป 2557/2558 73,586,819 74,285,363 69,438,142 70,030,056
 385,631,804 677,255,984 69,438,142 70,030,056
หัก  คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (83,161,326) (84,017,210) (69,438,142) (70,030,056)
 302,470,478 593,238,774 - -
 

ลูกหนี้ชาวไร - บุคคลที่เก่ียวของกัน สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 

 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท

 
ฤดูการผลิตป 2562/2563 2,127,282 786,345 - -
ฤดูการผลิตป 2561/2562 216,776 4,527,635 - -
 2,344,058 5,313,980 - -



บรษิทั น้าํตาลบรุรีมัย จาํกดั (มหาชน) 
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7 สนิคาคงเหลอื - สทุธ ิ

 
 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท

 
วัตถุดิบ 40,615,923 36,762,018 - -
สินคาสําเร็จรปู 2,702,676,742 1,216,829,562 - -
สินคาซือ้มาเพ่ือขาย 47,010,212 36,824,331 - -
สินคาระหวางผลิต 9,483,658 14,111,742 - -
วัสดุโรงงาน 59,909,175 50,436,432 - -
 2,859,695,710 1,354,964,085 - -
  
หัก  คาเผ่ือการลดมูลคาของสนิคาคงเหลือ  

สินคาเกาและเสื่อมสภาพ  
   - วัตถุดิบ (585,310) (613,480) - -
   - สินคาระหวางผลิต (2,743,604) (2,814,693) - -
   - วัสดุโรงงาน (1,125,414) (1,125,414) - -
มูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับตํ่ากวา 
   ราคาทุน 

 

   - สินคาสําเร็จรูป - (13,482,642) - -
 (4,454,328) (18,036,229) - -

สินคาระหวางทาง - 577,976 - -
 2,855,241,382 1,337,505,832 - -

 
8 เงนิลงทนุในบรษิทัรวม 

 
ลักษณะของเงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

ชือ่กจิการ 

สถานที่ประกอบ

ธรุกจิ/ 

ประเทศที ่

จดทะเบียนจดัตัง้ 

สดัสวนของ 

สวนไดเสยี

ทางตรง 

(รอยละ) 

 

 

ราคาทนุ 

(ลานบาท) 

ลักษณะ 

ความสมัพนัธ วธิีการวดัมูลคา

      

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโรงไฟฟา      

   กลุมน้ําตาลบุรีรัมย ประเทศไทย 33.05 1,195 บริษัทรวม วิธีสวนไดเสีย 

 
กลุมกิจการไมมีหนี้สินทีอ่าจเกิดข้ึนซึ่งเก่ียวของกับสวนไดเสียของกลุมกิจการในบริษัทรวม 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษัทรวม สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังตอไปนี้ 
 
 ขอมลูทางการเงนิ
 รวม
 บาท
 

ราคาตามบญัชตีนงวด 1,208,109,474
เงินปนผลรบัจากบริษัทรวม (15,202,802)
สวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวม 18,804,082
ราคาตามบญัชปีลายงวด 1,211,710,754

 
9 เงนิลงทนุในบรษิทัยอย 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังตอไปนี้ 
 

  
ขอมลูทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ
สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562  บาท
  
ราคาตามบญัชตีนงวด  1,450,476,300
ลงทนุเพ่ิมข้ึน  70,000,000
ราคาตามบญัชปีลายงวด  1,520,476,300

 
เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทยทั้งหมดที่แสดงในขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

 
ชือ่บรษิทั ทุนเรยีกชาํระแลว สดัสวนการถอืหุน วธิรีาคาทนุ เงนิปนผลรบั 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

 ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

   

บริษัท โรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย จํากัด 1,050 1,050 99.90 99.90 1,049 1,049 - -

บริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย จํากัด  71 71 99.99 99.99 70 70 - -

บริษัท บุรีรัมยเพาเวอรพลัส จํากัด 160 160 99.99 99.99 160 160 - -

บริษัท โรงงานนํ้าตาลชํานิ จํากัด 5 5 99.99 99.99 5 5 - -

บริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด 15 15 99.99 99.99 15 15 - 18

บริษัท นํ้าตาลทุนบุรีรัมย จํากัด 10 10 99.99 99.99 10 10 - -

บริษัท ชูการเคน อีโคแวร จํากัด 75 5 99.99 99.99 75 5 - -

บริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด  

   และบริษัทยอย 136 136 99.99 99.99 136 136 - 95

- บริษัท บุรีรัมยเพาเวอร จํากัด 170 170 99.99 99.99 - - - -

รวม เงินลงทุนในบริษัทยอย  1,520 1,450 - 113



บรษิทั น้าํตาลบรุรีมัย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหวางกาลสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

19 

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ของบริษัท ชูการเคน อีโคแวร จํากัด 
ผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากหุนสามัญจํานวน 50,000 หุน  
เปนหุนสามัญจํานวน 750,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท คิดรวมเปนมูลคาจํานวน 75 ลานบาท โดยบริษัท 
ไดดําเนินการจดทะเบียนรายการดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
10 เงนิใหกูยมืระยะยาวแกลกูหนีช้าวไร - สทุธ ิ

 
 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาว  
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 57,735,709 134,926,615 - -
เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ 287,018,445 272,940,066 - -
 344,754,154 407,866,681 - -

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมระยะยาวแกลูกหนี้ชาวไร มีดังนี้ 
 
 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  
ยอดยกมา 407,866,681 533,163,319 - -
เงินใหกูยืมเพ่ิม 14,753,398 101,155,459 - -
รับคืนเงินกูยืม (77,865,925) (226,452,097) - -
ยอดยกไป 344,754,154 407,866,681 - -
 



บรษิทั น้าํตาลบรุรีมัย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 
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11 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ และสนิทรพัยไมมตีวัตน - สทุธ ิ

 
 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ทีด่นิ อาคาร สนิทรพัย ทีด่นิ อาคาร สนิทรพัย
 และอปุกรณ ไมมตีวัตน และอปุกรณ ไมมตีวัตน
 บาท บาท บาท บาท
  
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่   
   31 มีนาคม พ.ศ. 2562  
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 5,432,152,570 31,092,103 27,810,732 16,530,690
ซื้อสินทรัพย 145,466,424 3,521,114 13,284,312 3,204,108
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ (325,193) - - -
คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย (77,921,122) (1,030,703) (969,512) (380,900)
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 5,499,372,679 33,582,514 40,125,532 19,353,898
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการไดนําที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งมีราคาตามบัญชีสุทธิจํานวน 1,688.22 ลานบาท 
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จํานวน 1,715.67 ลานบาท) ไปวางเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หมายเหตุขอ 13) 
 
12 เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ืน่ 

 
 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  
เจาหนี้การคา - กิจการอื่น 150,830,020 135,490,905 1,549 1,575
เจาหนี้อื่น - กิจการอื่น 291,150,709 381,231,236 2,017,672 3,937,475
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน 2,572,056 5,179,208 255,372 177,352
เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ  
   - กิจการอื่น 39,937,934 114,096,615 - -
ดอกเบี้ยคางจาย - กิจการอื่น 6,420,150 5,613,260 - -
ดอกเบี้ยคางจาย - กิจการที่เก่ียวของกัน 61,437,300 57,807,262 133,457,823 175,025,628
คาใชจายคางจาย - กิจการอื่น 130,717,282 111,391,844 5,927,205 1,347,260
คาใชจายคางจาย - กิจการที่เก่ียวของกัน 4,767,202 7,082,804 837,500 2,710
 687,832,653 817,893,134 142,497,121 180,492,000
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13 เงนิกูยมื 

 
 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  
สวนที่หมุนเวียน  
เงินเบิกเกินบัญชี - 343,161 - -
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 3,157,301,450 2,457,300,000 - -
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน  
   (หมายเหตุขอ 17 (จ)) 620,563,750 37,367,370 - -
เงินกูยืมระยะส้ันอื่นๆ 350,371,430 123,244,682 496,000 748,000
สวนของเงินกูระยะยาวที่ ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป  
   - สถาบันการเงิน 315,523,053 381,700,455 - -
   - บริษัทรวม (หมายเหตุขอ 17 (ฉ)) 210,814,804 202,512,995 - -
   - บริษัทยอย (หมายเหตุขอ 17 (ช)) - - 376,000,000 376,000,000
   - อื่นๆ 1,977,960 2,435,461 - -
   - หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ 11,054,074 10,893,729 2,835,632 2,313,356
เงินกูยืมหมุนเวียนรวม 4,667,606,521 3,215,797,853 379,331,632 379,061,356
  
สวนที่ไมหมุนเวียน  
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 481,705,313 482,760,264 - -
เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทรวม - สุทธิ   
   (หมายเหตุขอ 17 (ฉ)) 3,119,687,248 3,177,323,563 - -
เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอย - สุทธิ   
   (หมายเหตุขอ 17 (ช)) - - 2,370,119,162 2,370,119,162
เงินกูยืมระยะยาวอื่นๆ - สุทธิ 4,347,613 5,032,362 - -
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 12,430,485 10,497,447 6,889,798 5,842,066
เงินกูยืมไมหมุนเวียนรวม 3,618,170,659 3,675,613,636 2,377,008,960 2,375,961,228
รวมเงินกูยืม 8,285,777,180 6,891,411,489 2,756,340,592 2,755,022,584
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินกูยืมทั้งหมดเปนสกุลเงินบาท 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินค้ําประกันโดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ ที่มีราคา 
ตามบัญชีสุทธิจํานวน 1,688.22 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 1,715.67 ลานบาท) (หมายเหตุขอ 11) 
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การเคล่ือนไหวของเงินกูยืมระยะยาว (ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ) สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2562 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
 
 ขอมลูทางการเงนิ ขอมลูทางการเงนิ
 รวม เฉพาะกจิการ
 บาท บาท
  
ยอดยกมา 4,251,765,100 2,746,119,162
จายคืนเงินกูยืม (117,709,109) -
ยอดยกไป 4,134,055,991 2,746,119,162
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการมีวงเงินตามสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศรวมทั้งสิ้น
จํานวน 1,860.20 ลานบาท โดยกลุมกิจการไดเบิกใชเงินกูยืมดังกลาวเต็มวงเงินแลว 
 
14 สาํรองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
หลังจากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สํารองนี้ไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 
 
15 ภาษเีงนิได 

 
คาใชจายภาษีเงินไดระหวางกาลสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ไดต้ังคางจายโดย
วิธีการประมาณการจากฝายบริหารโดยใชอัตราภาษีเดียวกันกับอัตราที่ใชในการคํานวณคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป
ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอัตรารอยละ 20 
 
16 กาํไร (ขาดทนุ) ตอหุน 

 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 
ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายในระหวางงวด  
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17 รายการคากบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนั 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทไดแก บริษัท ทุนบุรีรัมย จํากัด ซึ่งถือหุนในอัตรารอยละ 50 
 
รายการตอไปนีเ้ปนรายการที่มีสาระสําคญักับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
ก) รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
สาํหรบังวดสามเดอืน ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
   สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  
รายการคากับบริษัทรวม  
   เงินปนผลรับ - - 15,202,802 33,544,947
   ดอกเบี้ยจาย 64,603,870 68,259,142 - -
  
รายการคากับบริษัทยอย  
   ดอกเบี้ยรับ - - 35,637,542 36,288,643
   รายไดอื่น - - 18,292,800 16,677,745
   คาใชจายในการบริหาร - - 565,549 608,279
   ดอกเบี้ยจาย - - 44,351,708 44,351,708
  
รายการคากับบุคคลหรือ 
   กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น ๆ  
   รายไดจากการขายสินคาและบริการ 518,249,486 495,882,874 - -
   รายไดอื่น 437,403 96,855 - -
   ตนทุนขายและการใหบริการ 2,810,056 3,544,544 - -
   คาใชจายในการขาย 587,938 34,750,695 - -
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ข) ยอดคางชําระที่เกิดจากการซื้อและขายสินคาและบริการ และรายไดและคาใชจายอื่น 

 
 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  
ลกูหนีก้ารคา   
กิจการที่เก่ียวของกัน 357,859,105 61,086,147 - -
  
ลกูหนีอ้ืน่ ดอกเบีย้คางรบั 
   และรายไดคางรบั 

 

บริษัทยอย - - 92,671,956 93,219,580
กิจการที่เก่ียวของกัน 5,415,918 34,930,309 - -
 5,415,918 34,930,309 92,671,956 93,219,580
  
ลกูหนีช้าวไร   
บุคคลที่เก่ียวของกัน 2,344,058 5,313,980 - -
  
เงนิปนผลคางรบั   
บริษัทยอย - - 17,999,280 118,418,370
  
เจาหนีอ้ืน่ ดอกเบีย้คางจาย 
   และคาใชจายคางจาย 

 

บริษัทยอย - - 133,683,862 175,196,818
บริษัทรวม 61,437,300 57,807,262 - -
กิจการที่เก่ียวของกัน 7,339,258 12,262,012 866,833 8,872
 68,776,558 70,069,274 134,550,695 175,205,690
 

ค) เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 
 

 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาว  
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - - 108,677,536 144,000,000
เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ - - 2,229,387,890 2,221,786,767
 - - 2,338,065,426 2,365,786,767
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ง) เงินใหกูยืมระยะยาวแกลูกหนี้ชาวไร 

 
 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาว  
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9,984,770 10,434,000 - -
เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ 12,447,820 12,447,820 - -
 22,432,590 22,881,820 - -

 
จ) เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุขอ 13) 

 
 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  
เงินกูยืมระยะสัน้จาก 
   กิจการที่เก่ียวของกัน 620,563,750 37,367,370 - -

 
ฉ) เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทรวม (หมายเหตุขอ 13) 

 
 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาว  
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 210,814,804 202,512,995 - -
เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ 3,119,687,248 3,177,323,563 - -
 3,330,502,052 3,379,836,558 - -
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ช) เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอย (หมายเหตุขอ 13) 

 
 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาว  
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - - 376,000,000 376,000,000
เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ - - 2,370,119,162 2,370,119,162
 - - 2,746,119,162 2,746,119,162
 

ซ) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  
 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุ ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
   วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  
ผลประโยชนระยะสั้น 9,118,471 8,773,311 4,440,955 4,244,244
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 348,811 258,005 166,771 119,245
 9,467,282 9,031,316 4,607,726 4,363,489
 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารรวมเงินเดือน คาเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น 
 

ฌ) สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ผานบริษัท 
คาผลผลิตน้ําตาล จํากัด ซึ่งเปนกิจการที่เก่ียวของกัน มีมูลคาตามสัญญาเปนจํานวน 0.02 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จํานวน 0.92 ลานดอลลารสหรัฐฯ) 



บรษิทั น้าํตาลบรุรีมัย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหวางกาลสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

27 

 
18 ภาระผกูพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
ก) ภาระผูกพันที่เปนรายจายฝายทุน 

 
รายจายฝายทุนเก่ียวกับภาระผูกพันที่เปนขอผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแตไมรับรูในขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาล มีดังนี้ 
 
 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ 225,603,369 329,362,799 - 7,106,476
สินทรัพยไมมีตัวตน - 2,905,533 - 2,905,533
 225,603,369 332,268,332 - 10,012,009
 

ข) ภาระผูกพันภายใตสัญญาบริการ 
 
สัญญาบริการที่ไมสามารถยกเลิกไดเก่ียวกับการไดรับบริการจากบุคคลภายนอกมีจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ตองจาย 
ในอนาคต ดังนี้ 
 
 ขอมลูทางการเงนิรวม ขอมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  
ภายใน 1 ป 37,892,832 18,024,069 1,507,200 1,602,000
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 35,350,000 69,412,971 1,126,800 1,303,200
 73,242,832 87,437,040 2,634,000 2,905,200
 

ค) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินคาที่ยังไมสงมอบ 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาขายน้ําตาลที่ยังไมไดสงมอบ
จํานวน 150,522 เมตริกตัน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จํานวน 90,213 เมตริกตัน) ที่ชวงราคา 9,019 ถึง 
17,273 บาทตอเมตริกตัน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : ชวงราคา 8,375 ถึง 17,628 บาทตอเมตริกตัน) และ 
ยังไมไดกําหนดราคาจํานวน 134,750 เมตริกตัน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จํานวน 46,000 เมตริกตัน) 
โดยอางอิงราคาจากราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรก หมายเลข 11 หรือราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดลอนดอน 
หมายเลข 5 ตามงวดที่มีการสงมอบ 



บรษิทั น้าํตาลบรุรีมัย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบขอมลูทางการเงนิระหวางกาลแบบยอ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดระหวางกาลสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

28 

 
ง) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟา 

 
เม่ือวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 บริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดแกไขเพ่ิมเติมสัญญาซื้อขาย
ไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เพ่ือเปล่ียนวิธีการคํานวณปริมาณพลังงานไฟฟาและการชําระเงินคาซื้อ
ขายไฟฟาเปนวิธี “Feed-in Tariff” (FiT) สัญญาซื้อขายไฟฟาเดิมมีอายุสัญญาเปนระยะเวลา 5 ป เริ่มต้ังแตวันที่ 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และสามารถตอสัญญาออกไปไดอีกครั้งละ 5 ป การแกไขสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว
มีผลทําใหอายุสัญญาคงเหลือ 12 ป 5 เดือน โดยการคํานวณดวยวิธี FiT ซ่ึงมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 
 
บริษัท บุรีรัมยเพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 
(กฟภ.) เปนระยะเวลา 20 ป เริ่มต้ังแตวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยภายใตเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
บริษัทยอยและกฟภ. ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขายไฟฟาตามระบุในสัญญา 
 

จ) หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการมีหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนจากการที่กลุมกิจการไดใหสถาบันการเงินใน
ประเทศออกหนังสือสัญญาค้ําประกันแกการไฟฟาสวนภูมิภาคเพ่ือค้ําประกันการใชไฟฟาเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
6.20 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จํานวน 6.20 ลานบาท) 
 

19 เหตุการณภายหลงัวนัทีใ่นรายงาน 

 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับแกไข 
 
เม่ือวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับแกไขไดถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมี
ผลบังคับใชเม่ือพนกําหนด 30 วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไดแกคาชดเชย
สําหรับพนักงานที่เกษียณอายุและมีอายุงานมากกวาหรือเทากับ 20 ป จะเปล่ียนจากจํานวน 300 วันของคาจางอัตรา
สุดทายเปน 400 วันของคาจางอัตราสุดทาย ผูบริหารของกลุมกิจการไดประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกฎหมายนี้
ตองบการเงินรวมของกลุมกิจการและคาดวาจะมีผลกระทบประมาณ 4.50 ลานบาท 
 
เงินปนผล 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2561 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 121,814,976.75 บาท  
โดยบริษัทจะจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
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