
บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วันที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถ้ือหุ้นและคณะกรรมการของบริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั 

น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทาน

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชี  และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ 

สอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจ

พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจาก 

การสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 

 

 

 

 

สง่า  โชคนิติสวัสดิ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11251 

กรุงเทพมหานคร 

9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  



บรษิทั นําตาลบรุรีมัย ์จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้

30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 83,303,758 179,126,261 9,503,523 15,830,327

ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื - สทุธิ 5, 16 615,137,846 360,413,837 41,053,129 214,607,562

รายไดค้า้งรับ - สํานักงานกองทุนออ้ย

และนําตาลทราย 282,336,039 301,507,431 - -

ลกูหนชีาวไร ่- สทุธิ 6, 16 445,860,502 598,552,754 - -

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 7 2,754,731,503 1,337,505,832 - -

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษัิทยอ่ย

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 16 (ค) - - 12,000,000 144,000,000

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกล่กูหนชีาวไร่

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 10, 16 (ง) 30,810,728 134,926,615 - -

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอนื 85,385,587 58,483,589 5,600,573 4,472,347

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 4,297,565,963 2,970,516,319 68,157,225 378,910,236

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

ลกูหนชีาวไร่ไมห่มนุเวยีน 44,460,042 27,105,440 - -

รายไดค้า้งรับไมห่มนุเวยีน - สํานักงานกองทุนออ้ย

และนําตาลทราย 148,080,796 148,080,796 - -

เงนิลงทุนระยะยาวอนื - สทุธิ 2,131,889 2,052,236 724,114 644,461

เงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 8 1,137,479,045 1,208,109,474 1,125,303,481 1,194,706,819

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

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษัิทยอ่ย - สทุธิ 16 (ค) - - 2,380,033,704 2,221,786,767

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกล่กูหนชีาวไร ่- สทุธิ 10, 16 (ง) 289,681,890 272,940,066 - -

อสังหารมิทรัพยเ์พอืการลงทุน 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127

ทดีนิ อาคารและอปุกรณ ์- สทุธิ 11 5,678,806,134 5,432,152,570 39,309,102 27,810,732

สนิทรัพยไ์มม่ตัีวตน - สทุธิ 11 32,481,582 31,092,103 18,856,059 16,530,690

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบัญช ี- สทุธิ 151,478,219 162,602,059 12,668,746 12,326,658

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอนื 10,054,571 17,602,992 321,901 2,913,702

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 7,498,625,295 7,305,708,863 5,101,664,534 4,931,167,256

รวมสนิทรพัย์ 11,796,191,258 10,276,225,182 5,169,821,759 5,310,077,492

กรรมการ   ________________________________

วันท ี        ________________________________

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิในหนา้ 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนินี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

2



บรษิทั นําตาลบรุรีมัย ์จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้

30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงนิเบกิเกนิบัญชธีนาคาร 13 - 343,161 - -

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื 12, 16 498,989,516 817,893,134 186,091,319 180,492,000

เงนิกูย้มืระยะสันจากสถาบันการเงนิ

กจิการทเีกยีวขอ้งกันและอนืๆ 13 4,472,445,580 2,617,912,052 244,000 748,000

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ

และอนืๆ ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 13 344,150,963 384,135,916 - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษัิทร่วม

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 13 213,186,093 202,512,995 - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษัิทยอ่ย

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 13 - - 376,000,000 376,000,000

สว่นของหนสีนิตามสัญญาเชา่ซอื

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 13 9,885,200 10,893,729 2,859,552 2,313,356

สว่นของภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 7,154,813 7,495,294 2,285,440 2,605,538

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 10,892,851 6,462,099 - -

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 10,317,758 14,415,779 1,147,332 3,282,078

รวมหนสีนิหมนุเวยีน 5,567,022,774 4,062,064,159 568,627,643 565,440,972

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิและอนืๆ - สทุธิ 13 694,525,903 487,792,626 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษัิทร่วม - สทุธิ 13 3,074,220,123 3,177,323,563 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษัิทยอ่ย - สทุธิ 13 - - 2,370,119,162 2,370,119,162

หนสีนิตามสัญญาเชา่ซอื - สทุธิ 13 11,693,348 10,497,447 6,168,748 5,842,066

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน - สทุธิ 45,402,604 38,040,201 15,938,105 13,331,406

3,825,841,978 3,713,653,837 2,392,226,015 2,389,292,634

9,392,864,752 7,775,717,996 2,960,853,658 2,954,733,606

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิในหนา้ 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนินี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หนสีนิและสว่นของเจา้ของ

หนสีนิหมนุเวยีน

หนสีนิไมห่มนุเวยีน

รวมหนสีนิไมห่มนุเวยีน

รวมหนสีนิ
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บรษิทั นําตาลบรุรีมัย ์จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้

30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

สว่นของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามัญจํานวน 812,099,845 หุน้ 

   มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 812,099,845 812,099,845 812,099,845 812,099,845

ทุนทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามัญจํานวน 812,099,845 หุน้ 

   มลูคา่ชําระแลว้เต็มจํานวนหุน้ละ 1 บาท 812,099,845 812,099,845 812,099,845 812,099,845

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ 954,665,813 954,665,813 954,665,813 954,665,813

กําไรสะสม

จัดสรรแลว้

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

ยังไมไ่ดจั้ดสรร 578,433,541 675,700,077 385,477,128 531,916,635

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 124,175 60,453 124,175 60,453

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,401,924,514 2,499,127,328 2,208,968,101 2,355,343,886

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 1,401,992 1,379,858 - -

รวมสว่นของเจา้ของ 2,403,326,506 2,500,507,186 2,208,968,101 2,355,343,886

11,796,191,258 10,276,225,182 5,169,821,759 5,310,077,492

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิในหนา้ 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนินี

รวมหนสีนิและสว่นของเจา้ของ

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หนสีนิและสว่นของเจา้ของ (ตอ่)
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บรษิทั นําตาลบรุรีมัย ์จํากดั (มหาชน) 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สําหรบังวดสามเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 1,138,483,710 2,155,432,467 - -

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (918,299,533) (1,763,290,196) - -
 

กําไรขนัตน้ 220,184,177 392,142,271 - -

รายไดอ้นื 15,456,515 22,791,386 73,969,445 53,850,427

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน

เงนิตราตา่งประเทศ (5,287,582) 24,379,014 - (3,322)

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (77,402,695) (122,502,867) - -

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (107,964,964) (96,381,323) (40,267,811) (38,220,676)

ตน้ทนุทางการเงนิ (102,744,227) (102,073,137) (44,947,212) (44,962,190)

สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 14,248,292 22,367,416 - -

กําไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได้ (43,510,484) 140,722,760 (11,245,578) (29,335,761)

ภาษีเงนิได ้ 15 1,081,708 (14,570,297) 267,441 73,298

กําไร (ขาดทนุ) สําหรบังวด (42,428,776) 126,152,463 (10,978,137) (29,262,463)

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนื :

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหมไ่ปยัง

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทนุเผอืขาย 48,370 (74,977) 48,370 (74,977)

ภาษีเงนิไดท้เีกยีวกบัการเปลยีนแปลง

   ในมลูคา่ของเงนิลงทนุเผอืขาย (9,675) 14,995 (9,675) 14,995

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนืสําหรบังวด 

- สทุธจิากภาษี 38,695 (59,982) 38,695 (59,982)

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรบังวด (42,390,081) 126,092,481 (10,939,442) (29,322,445)

การแบง่ปนักําไร (ขาดทนุ)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (42,436,323) 126,037,647 (10,978,137) (29,262,463)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 7,547 114,816 - -

(42,428,776) 126,152,463 (10,978,137) (29,262,463)

การแบง่ปนักําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (42,397,628) 125,977,665 (10,939,442) (29,322,445)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 7,547 114,816 - -

(42,390,081) 126,092,481 (10,939,442) (29,322,445)

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขนัพนืฐาน (0.052) 0.155 (0.014) (0.036)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิในหนา้ 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนินี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษิทั นําตาลบรุรีมัย ์จํากดั (มหาชน) 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,179,534,215 3,464,109,317 - -

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (1,632,481,675) (2,616,077,489) - -
 

กําไรขนัตน้ 547,052,540 848,031,828 - -

รายไดอ้นื 36,932,631 52,606,724 143,362,594 141,289,121

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน

เงนิตราตา่งประเทศ (2,825,920) 26,464,863 - (10,914)

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (181,200,337) (235,286,797) - -

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (199,463,608) (200,050,427) (78,936,415) (77,016,109)

ตน้ทนุทางการเงนิ (198,117,560) (199,332,444) (89,408,803) (89,481,894)

สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 8 33,052,374 39,497,092 - -

กําไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได้ 35,430,120 331,930,839 (24,982,624) (25,219,796)

ภาษีเงนิได ้ 15 (10,859,620) (43,782,918) 358,019 (6,566,388)

กําไร (ขาดทนุ) สําหรบังวด 24,570,500 288,147,921 (24,624,605) (31,786,184)

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนื :

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหมไ่ปยัง

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทนุเผอืขาย 79,653 (70,732) 79,653 (70,732)

ภาษีเงนิไดท้เีกยีวกบัการเปลยีนแปลง

   ในมลูคา่ของเงนิลงทนุเผอืขาย (15,931) 14,146 (15,931) 14,146

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอนืสําหรบังวด 

- สทุธจิากภาษี 63,722 (56,586) 63,722 (56,586)

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรบังวด 24,634,222 288,091,335 (24,560,883) (31,842,770)

การแบง่ปนักําไร (ขาดทนุ)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 24,548,366 287,863,933 (24,624,605) (31,786,184)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 22,134 283,988 - -

24,570,500 288,147,921 (24,624,605) (31,786,184)

การแบง่ปนักําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 24,612,088 287,807,347 (24,560,883) (31,842,770)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 22,134 283,988 - -

24,634,222 288,091,335 (24,560,883) (31,842,770)

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.030 0.354 (0.030) (0.039)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิในหนา้ 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนินี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

6



บรษิทั นําตาลบรุรีมัย ์จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของเจา้ของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

องคป์ระกอบอนื

ของสว่นของเจา้ของ

จดัสรรแลว้ - การปรบั รวมสว่นของ

ทนุทอีอกและ สว่นเกนิ  ทนุสํารอง มลูคา่ยตุธิรรม ผูเ้ป็นเจา้ของ สว่นไดเ้สยีทไีมม่ ี

ชําระแลว้ มลูคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงนิลงทนุเผอืขาย ของบรษิทัใหญ่ อํานาจควบคมุ รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอืตน้งวด 

ณ วนัท ี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

เงนิปันผลจา่ย - - - (243,628,604) - (243,628,604) - (243,628,604)

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุเพมิขนึ - - - - - - 300 300

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 287,863,933 (56,586) 287,807,347 283,988 288,091,335

ยอดคงเหลอืปลายงวด 

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

ยอดคงเหลอืตน้งวด 

ณ วนัท ี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

เงนิปันผลจา่ย 14 - - - (121,814,902) - (121,814,902) - (121,814,902)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 24,548,366 63,722 24,612,088 22,134 24,634,222

ยอดคงเหลอืปลายงวด 

ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562 812,099,845 954,665,813 56,601,140 578,433,541 124,175 2,401,924,514 1,401,992 2,403,326,506

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิในหนา้ 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนินี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม 

กําไรสะสม
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บรษิทั นําตาลบรุรีมัย ์จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของเจา้ของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

องคป์ระกอบอนื

ของสว่นของเจา้ของ

จดัสรรแลว้ - การปรบั

ทนุทอีอกและ สว่นเกนิ ทนุสํารอง มลูคา่ยุตธิรรม

ชําระแลว้ มลูคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงนิลงทนุเผอืขาย รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

เงนิปันผลจา่ย - - - (243,628,604) - (243,628,604)

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

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

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

เงนิปันผลจา่ย 14 - - - (121,814,902) - (121,814,902)

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - (24,624,605) 63,722 (24,560,883)

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 812,099,845 954,665,813 56,601,140 385,477,128 124,175 2,208,968,101

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิในหนา้ 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนินี

ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

กําไรสะสม
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บรษิทั นําตาลบรุรีมัย ์จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กําไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงนิได ้ 35,430,120 331,930,839 (24,982,624) (25,219,796)

รายการปรับปรุงกําไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงนิได ้

เป็นเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดําเนนิงาน

   - คา่เสอืมราคาและคา่ตัดจําหน่าย 11 162,413,396 140,813,428 3,008,742 1,481,241

- ดอกเบยีรับ (31,243,188) (43,743,590) (72,223,658) (73,399,753)

- เงนิปันผลรับ (204,680) (204,680) (34,279,465) (33,544,947)

- (กลับรายการ) คา่เผอืหนสีงสัยจะสญู 5, 6 (1,847,956) (1,208,498) (1,200,772) (979,758)

- คา่เผอืการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 7 37,429,632 64,251,848 - -

- (กําไร) จากการจําหน่ายทดีนิ 

  อาคารและอปุกรณ์ - (1,581,443) - (469,293)

- ขาดทนุจากการตัดจําหน่ายทดีนิ

  อาคารและอปุกรณ์ 11 16,973,963 9,340,469 3,877 -

- ตน้ทนุทางการเงนิ 198,117,560 199,332,444 89,408,803 89,481,894

- สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 8 (33,052,374) (39,497,092) - -

- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นักงาน 7,655,890 2,670,925 2,705,351 824,774

กระแสเงนิสดกอ่นการเปลยีนแปลงของสนิทรัพย์

และหนีสนิดําเนนิงาน 391,672,363 662,104,650 (37,559,746) (41,825,638)

การเปลยีนแปลงของสนิทรัพยแ์ละหนีสนิดําเนนิงาน

     - ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื (254,467,104) 52,038,934 7,075,983 31,957,825

- รายไดค้า้งรับ - สํานักงานกองทนุออ้ยและนําตาลทราย 19,171,392 (486,211,902) - -

- ลกูหนชีาวไร ่ 154,283,303 210,013,199 1,200,772 979,758

     - สนิคา้คงเหลอื (1,454,655,303) (1,003,347,465) - -

     - สนิทรัพยห์มนุเวยีนอนื (26,901,998) (11,275,167) (1,128,226) 1,928,794

- ลกูหนชีาวไร่ไมห่มนุเวยีน (17,354,602) - - -

- สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอนื 7,548,421 (9,477,855) 2,591,801 36,011

     - เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื (304,259,979) (347,221,228) 2,281,326 4,902,009

- หนสีนิหมนุเวยีนอนื (4,098,021) (8,839,831) (2,134,746) (4,635,416)

- จา่ยผลประโยชนพ์นักงาน (633,968) (1,386,634) (418,750) (108,570)

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมดําเนนิงาน (1,489,695,496) (943,603,299) (28,091,586) (6,765,227)

- รับคนืภาษีเงนิได ้ 12,182,791 - - -

- จา่ยภาษีเงนิได ้ (7,503,751) (32,890,966) - -

- จา่ยดอกเบยี (212,801,104) (225,728,491) (86,132,106) (44,934,849)

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดําเนนิงาน (1,697,817,560) (1,202,222,756) (114,223,692) (51,700,076)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิในหนา้ 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนินี

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษิทั นําตาลบรุรีมัย ์จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

รับดอกเบยี 31,243,188 43,743,590 120,283,738 45,224,949

รับเงนิปันผล 34,484,145 33,749,627 152,697,835 253,552,785

เงนิสดรับจากการลดทนุของบรษัิทร่วม 8 69,403,338 - 69,403,338 -

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

เงนิสดรับจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษัิทยอ่ย - - 463,753,063 173,648,350

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษัิทยอ่ย - - (490,000,000) (91,000,000)

เงนิสดรับจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว

แกล่กูหนีชาวไร่ 10 110,462,546 215,276,982 - -

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกล่กูหนชีาวไร่ 10 (23,088,483) (7,851,319) - -

เงนิสดรับจากการจําหน่ายทดีนิ 

อาคารและอปุกรณ์ - 2,700,936 - 1,588,785

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคารและอปุกรณ์

และสนิทรัพยไ์มม่ตัีวตน (411,288,273) (263,248,185) (14,820,530) (3,074,392)

ดอกเบยีจา่ยทบีันทกึรวมเป็นตน้ทนุของทดีนิ 

อาคารและอปุกรณ์ (9,859,708) (1,963,335) - -

กระแสเงนิสดสทุธ ิ(ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมลงทนุ (198,643,247) 22,408,296 231,317,444 374,940,777

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิกูย้มืระยะสันจากสถาบันการเงนิ กจิการทเีกยีวขอ้งกัน

และอนืๆเพมิขนึ (ลดลง) 13 1,854,190,367 1,535,990,392 (504,000) (90,444,878)

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิและอนืๆ 13 288,524,000 - - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิและอนืๆ 13 (121,775,676) (121,562,051) - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษัิทร่วม 13 (92,430,342) (52,163,589) - -

เงนิสดจา่ยชําระหนสีนิตามสัญญาเชา่ซอื (6,095,049) (6,604,410) (1,142,950) (891,486)

เงนิสดรับจากการออกหุน้สามัญ

จากสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ - 300 - -

จา่ยเงนิปันผล (121,774,996) (243,745,951) (121,773,606) (243,565,700)

1,800,638,304 1,111,914,691 (123,420,556) (334,902,064)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลงสุทธิ (95,822,503) (67,899,769) (6,326,804) (11,661,363)

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

คงเหลอืปลายงวด 83,303,758 161,168,942 9,503,523 6,531,836

รายการทไีมก่ระทบเงนิสด

หนสีนิตามสัญญาเชา่ซอืเพมิขนึจากการซอืทดีนิ 

อาคารและอปุกรณ์ 6,282,421 7,376,411 2,015,828 3,204,602

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิในหนา้ 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนินี

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ
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1 ข้อมูลท่ัวไป  

 

บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจดัตั้งข้ึนและด ำเนินกิจกำรในประเทศไทย และมีท่ี

อยูต่ำมที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้ดงัน้ี 

 

ส ำนกังำนใหญ่ : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 237 หมู่ 2 ต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์31190 

 

ส ำนกังำนสำขำ : ตั้งอยูเ่ลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่ำ “กลุ่มกิจกำร” 

 

กำรประกอบกำรธุรกิจของกลุ่มกิจกำร สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

 

1) ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 

2) ธุรกิจจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 

3) ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 

4) ธุรกิจอื่น ๆ 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั เมื่อวนัท่ี  

9 สิงหำคม พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดม้ีกำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 นโยบำยกำรบัญชี 

 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และ

ขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเก่ียวกบัรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูล 

ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมใน 

สองภำษำแตกต่ำงกนั ให้ใชข้อ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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นโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2561 ยกเวน้นโยบำยกำรบญัชีใหม่ตำมท่ีกล่ำว 

ในหมำยเหตุขอ้ 2.3 
 

รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำใช้จ่ำยรอตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบักำรแสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอตดั

บญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ภำษีเงินไดร้ะหว่ำงกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดว่ำจะได ้

 

2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมที่เกี่ยวข้อง 
 

กลุ่มกิจกำรไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร โดยกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 

กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือ

ปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหว่ำง 

กำรประเมิน ผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวต่อกลุ่มกิจกำร 
 

2.3 กำรรับรู้รำยได้ 
 

กำรขำยสินค้ำ 
 

กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยสินคำ้เมื่อได้ปฏิบัติตำมภำระท่ีต้องปฏิบัติตำมสัญญำแล้วเสร็จ โดยกำรส่งมอบสินคำ้และโอนกำรควบคุมในสินค้ำนั้นให้แก่ลูกค้ำ ซ่ึงภำระท่ี

ตอ้งปฏิบติัอำจเสร็จส้ิน ณ เวลำใดเวลำหน่ึง (point in time) หรือตลอดช่วงเวลำหน่ึง (over time) ทั้งน้ีกลุ่มกิจกำรรับรู้รำยไดเ้ป็นจ ำนวนเงินซ่ึงคำดว่ำจะมี

สิทธิไดรั้บสุทธิจำกเงินคืนและส่วนลด ส ำหรับสัญญำท่ีมีหลำยภำระท่ีตอ้งปฏิบติั รำคำของรำยกำรจะถูกปันส่วนให้แต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติัตำมสัญญำโดยใชเ้กณฑ์รำคำ

ขำยแบบแยกต่ำงหำกของสินคำ้ 
 

กำรให้บริกำร 
 

กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเมื่อไดใ้ห้บริกำรแก่ลูกคำ้แลว้ โดยกลุ่มกิจกำรเสร็จส้ินกำรปฏิบติั 

ตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัตลอดช่วงเวลำหน่ึง (over time) ส ำหรับสัญญำท่ีมีหลำยภำระท่ีตอ้งปฏิบติั รำคำ 

ของรำยกำรจะถูกปันส่วนให้แต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติัตำมสัญญำโดยใชเ้กณฑ์อตัรำค่ำบริกำรแบบแยกต่ำงหำกของบริกำรตำมขอ้ตกลง 
 

กลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้มำถือปฏิบติัตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรับรู้

ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีเป็นรำยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุง

ขอ้มูลเปรียบเทียบ กลุ่มกิจกำรไม่ไดใ้ชวิ้ธีปฏิบติัท่ีผ่อนปรนส ำหรับสัญญำท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้และสัญญำท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยใตม้ำตรฐำน 

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 มำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบต่อวิธีปฏิบติัทำงบญัชีของกลุ่มกิจกำรท่ีเป็นสำระส ำคญั 
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3 กำรประมำณกำร 

 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อ 

กำรน ำนโยบำยกำรบญัชีมำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 

 

4 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 

ผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน คือประธำนกรรมกำรบริหำรซ่ึงเป็นผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรเพื่อกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำร

ปฏิบติังำนของส่วนงำน 

 

ผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดพ้ิจำรณำแลว้ว่ำส่วนงำนท่ีรำยงำนมีดงัน้ี 

 

1. ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 

2. ธุรกิจจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 

3. ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 

4. ธุรกิจอื่นๆ 

 

ทั้งน้ีผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนใชก้ ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน 

 

ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศำสตร์ 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 รำยกำรขำยกบัลูกคำ้ภำยนอกส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 58.75 ของกลุ่มกิจกำรเป็นกำรขำยในประเทศ โดยรำยกำรขำยต่ำงประเทศส่วนใหญ่

มำจำกประเทศในแถบเอเชีย นอกจำกน้ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของ 

กลุ่มกิจกำร อยู่ในประเทศไทย 

 

ลูกค้ำรำยใหญ่ 

 

กลุ่มกิจกำรไม่มีรำยไดจ้ำกกำรขำยกบัลูกคำ้ภำยนอกรำยใดรำยหน่ึงท่ีมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มกิจกำร  

จึงมิไดม้ีกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

 

 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มกิจกำร แสดงดงัน้ี  

 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

 

       หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย       

 น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล ธุรกิจจ ำหน่ำย 

วัสดุกำรเกษตร 

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย 

ไฟฟ้ำและไอน ้ำ 

 

ธุรกิจอื่นๆ 

 

รวม 

 

รำยกำรระหว่ำงกัน 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 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 

               

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร               

   -  รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน 133 176 232 269 296 339 42 55 703 839 (703) (839) - - 

   -  รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 1,493 2,674 287 334 281 297 118 159 2,179 3,464 - - 2,179 3,464 

รวม 1,626 2,850 519 603 577 636 160 214 2,882 4,303 (703) (839) 2,179 3,464 

               

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 93 354 67 89 269 285 19 33 448 761 99 87 547 848 

รำยไดอ้ื่น             37 53 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร             (383) (409) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (198) (199) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม             33 39 

ภำษีเงินได ้             (11) (44) 

ก ำไรส ำหรับงวด             25 288 

               

จังหวะเวลำกำรรับรู้รำยได้               

เม่ือปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน               

   (point in time) 1,609 2,850 474 548 577 636 160 214 2,820 4,248 (671) (813) 2,149 3,435 

ตลอดช่วงเวลำท่ีปฏิบติัตำมภำระ               

   ท่ีตอ้งปฏิบติั (over time) 17 - 45 55 - - - - 62 55 (32) (26) 30 29 

รวมรำยได ้ 1,626 2,850 519 603 577 636 160 214 2,882 4,303 (703) (839) 2,179 3,464 

 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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             หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 

และกำกน ้ำตำล 

ธุรกิจจ ำหน่ำยวัสดุกำรเกษตร ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 

 

ธุรกิจอื่นๆ 

 

รวม 

 

รำยกำรระหว่ำงกัน 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

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

 พ.ศ. 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 

               

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 2,640 1,220 115 113 8 7 2 1 2,765 1,341 (10) (3) 2,755 1,338 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  - สุทธิ 3,513 3,431 97 105 1,556 1,608 530 303 5,696 5,447 (17) (15) 5,679 5,432 

สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 1,691 2,020 499 513 5,206 5,299 5,161 5,310 12,557 13,142 (9,195) (9,636) 3,362 3,506 

สินทรัพยร์วม  7,844 6,671 711 731 6,770 6,914 5,693 5,614 21,018 19,930 (9,222) (9,654) 11,796 10,276 

 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอื่น - สุทธิ     

ไม่เกิน 3 เดือน 80,493,925 86,261,596 - - 

3 เดือน - 6 เดือน - 383,051 - - 

6 เดือน - 12 เดือน 37,912 285,477 - - 

เกินกว่ำ 12 เดือน 18,167,808 18,424,714 7,763,431 7,763,431 

 98,699,645 105,354,838 7,763,431 7,763,431 

หัก  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (18,167,817) (18,424,722) (7,763,431) (7,763,431) 

 80,531,828 86,930,116 - - 

     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ไม่เกิน 3 เดือน 270,372,987 61,070,005 - - 

3 เดือน - 6 เดือน 138,106,333 16,142 - - 

 408,479,320 61,086,147 - - 

     

ลูกหน้ีอื่น     

รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรอื่น 46,566,709 52,940,876 32,500 3,507 

รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,630,076 34,161,886 - 6,955,000 

ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรอื่น 465,120 482,413 - - 

ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 290,828 768,423 6,542,674 5,983,236 

เงินทดรองจ่ำย 286,400 330,000 44,400 - 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 41,887,565 123,713,976 2,212,291 2,966,105 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 32,221,264 80,281,344 

เงินปันผลคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 118,418,370 

 126,126,698 212,397,574 41,053,129 214,607,562 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 615,137,846 360,413,837 41,053,129 214,607,562 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหน้ีชำวไร่ - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

ลูกหน้ีชำวไร่      

   - บุคคลอื่น 525,024,268 677,255,984 68,829,284 70,030,056 

   - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,262,393 5,313,980 - - 

 528,286,661 682,569,964 68,829,284 70,030,056 

หัก  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (82,426,159) (84,017,210) (68,829,284) (70,030,056) 

 445,860,502 598,552,754 - - 
 

ลูกหน้ีชำวไร่ - บุคคลอื่น สำมำรถแยกตำมฤดูกำรผลิตไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

ฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 372,676,949 84,098,910 - - 

ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 29,230,394 466,105,500 - - 

ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 12,431,576 12,351,894 - - 

ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 12,512,835 12,898,951 - - 

ฤดูกำรผลิตปี 2558/2559 14,157,035 15,697,985 - - 

ฤดูกำรผลิตปี 2557/2558 11,571,505 11,817,381 - - 

ฤดูกำรผลิตก่อนปี 2557/2558 72,443,974 74,285,363 68,829,284 70,030,056 

 525,024,268 677,255,984 68,829,284 70,030,056 

หัก  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (82,426,159) (84,017,210) (68,829,284) (70,030,056) 

 442,598,109 593,238,774 - - 
 

ลูกหน้ีชำวไร่ - บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั สำมำรถแยกตำมฤดูกำรผลิตไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

ฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 2,873,029 786,345 - - 

ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 389,364 4,527,635 - - 

 3,262,393 5,313,980 - - 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

วตัถุดิบ 32,986,260 36,762,018 - - 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 2,644,131,657 1,216,829,562 - - 

สินคำ้ซ้ือมำเพื่อขำย 55,874,366 36,824,331 - - 

สินคำ้ระหว่ำงผลิต 8,110,504 14,111,742 - - 

วสัดุโรงงำน 67,814,820 50,436,432 - - 

 2,808,917,607 1,354,964,085 - - 

     

หัก  ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ     

สินคำ้เก่ำและเส่ือมสภำพ     

   - วตัถุดิบ (585,310) (613,480) - - 

   - สินคำ้ระหว่ำงผลิต (2,743,604) (2,814,693) - - 

   - วสัดุโรงงำน (1,125,414) (1,125,414) - - 

มูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บต ่ำกว่ำ 

   รำคำทุน  
   

   - สินคำ้ส ำเร็จรูป (51,011,533) (13,482,642) - - 

 (55,465,861) (18,036,229) - - 

สินคำ้ระหว่ำงทำง 1,279,757 577,976 - - 

 2,754,731,503 1,337,505,832 - - 

 

8 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 รวม เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 

   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 1,208,109,474 1,194,706,819 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วม 33,052,374 - 

กำรลดทุนของบริษทัร่วม (69,403,338) (69,403,338) 

เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม (34,279,465) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 1,137,479,045 1,125,303,481 

 

 

 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 

 บำท 

  

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 1,450,476,300 

ลงทุนเพิ่มข้ึน 70,000,000 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 1,520,476,300 

 

ในกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวนัท่ี 7 มกรำคม พ.ศ. 2562 ของบริษทั ชูกำร์เคน อีโคแวร์ จ ำกดั ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทั โดยกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกหุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น  

เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 750,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท คิดรวมเป็นมูลค่ำจ ำนวน 75 ลำ้นบำท โดยบริษทั 

ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนรำยกำรดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัท่ี 17 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 

10 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

ส่วนของเงินให้กูยื้มระยะยำว     

   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 30,810,728 134,926,615 - - 

เงินให้กูยื้มระยะยำว - สุทธิ 289,681,890 272,940,066 - - 

 320,492,618 407,866,681 - - 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินให้กูยื้มระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

ยอดยกมำ 407,866,681 533,163,319 - - 

เงินให้กูยื้มเพิ่ม 23,088,483 101,155,459 - - 

รับคืนเงินกูยื้ม (110,462,546) (226,452,097) - - 

ยอดยกไป 320,492,618 407,866,681 - - 

 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) 
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11 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ที่ดิน อำคำร สินทรัพย์ ที่ดิน อำคำร สินทรัพย์ 

 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

 บำท บำท บำท บำท 

     

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี      

   30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562     

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 5,432,152,570 31,092,103 27,810,732 16,530,690 

ซ้ือสินทรัพย ์ 423,810,738 3,619,664 13,592,200 3,244,158 

ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (16,973,963) - (3,877) - 

ค่ำเส่ือมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (160,183,211) (2,230,185) (2,089,953) (918,789) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 5,678,806,134 32,481,582 39,309,102 18,856,059 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุม่กิจกำรไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงมีรำคำตำมบญัชีสุทธิจ ำนวน 2,044.42 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 

1,715.67 ลำ้นบำท) ไปวำงเป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  

(หมำยเหตุขอ้ 13) 

 

12 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอื่น 149,116,926 135,490,905 1,549 1,575 

เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรอื่น 97,827,333 381,231,236 1,530,101 3,937,475 

เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,484,683 5,179,208 164,489 177,352 

เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และบริกำร  

   - กิจกำรอื่น 82,856,735 114,096,615 - - 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - กิจกำรอื่น 7,239,687 5,613,260 - - 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,497,291 57,807,262 178,302,325 175,025,628 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรอื่น 110,724,761 111,391,844 4,417,855 1,347,260 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,242,100 7,082,804 1,675,000 2,710 

 498,989,516 817,893,134 186,091,319 180,492,000 

 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงินกู้ยืม 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

ส่วนที่หมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบญัชี - 343,161 - - 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3,307,301,450 2,457,300,000 - - 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   (หมำยเหตุขอ้ 16 (จ)) 816,528,700 37,367,370 - - 

เงินกูยื้มระยะสั้นอื่นๆ 348,615,430 123,244,682 244,000 748,000 

ส่วนของเงินกูร้ะยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี     

   - สถำบนักำรเงิน 342,119,925 381,700,455 - - 

   - บริษทัร่วม (หมำยเหตุขอ้ 16 (ฉ)) 213,186,093 202,512,995 - - 

   - บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุขอ้ 16 (ช)) - - 376,000,000 376,000,000 

   - อื่นๆ 2,031,038 2,435,461 - - 

   - หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 9,885,200 10,893,729 2,859,552 2,313,356 

เงินกูยื้มหมุนเวียนรวม 5,039,667,836 3,215,797,853 379,103,552 379,061,356 

     

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน     

เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 692,553,078 482,760,264 - - 

เงินกูยื้มระยะยำวจำกบริษทัร่วม - สุทธิ      

   (หมำยเหตุขอ้ 16 (ฉ)) 3,074,220,123 3,177,323,563 - - 

เงินกูยื้มระยะยำวจำกบริษทัยอ่ย - สุทธิ      

   (หมำยเหตุขอ้ 16 (ช)) - - 2,370,119,162 2,370,119,162 

เงินกูยื้มระยะยำวอื่นๆ - สุทธิ 1,972,825 5,032,362 - - 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 11,693,348 10,497,447 6,168,748 5,842,066 

เงินกูยื้มไม่หมุนเวียนรวม 3,780,439,374 3,675,613,636 2,376,287,910 2,375,961,228 

รวมเงินกู้ยืม 8,820,107,210 6,891,411,489 2,755,391,462 2,755,022,584 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืทั้งหมดเป็นสกุลเงินบำท 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินค ้ำประกนัโดยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ท่ีมีรำคำ 
ตำมบญัชีสุทธิจ ำนวน 2,044.42 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 1,715.67 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุขอ้ 11) 
 

ทั้งน้ีภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวระหวำ่งบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและสถำบนักำรเงิน บริษทัจะตอ้งด ำรงอตัรำส่วน
หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อทุน ไม่ใหสู้งเกิน 2.5 : 1 โดยสถำบนักำรเงินจะไม่นบัรวมหน้ีสินระยะยำวจำกกำรจดัตั้ง
กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรัมย ์เป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินท่ีตอ้งช ำระดอกเบ้ีย 

 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) 
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กำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยำว (ไม่รวมหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ) ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน  
พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 รวม เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 

   

ยอดยกมำ 4,251,765,100 2,746,119,162 

เงินกูยื้มเพิ่ม 288,524,000 - 

จ่ำยคืนเงินกูยื้ม (214,206,018) - 

ยอดยกไป 4,326,083,082 2,746,119,162 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีวงเงินตำมสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศ 
รวมทั้งส้ินจ ำนวน 2,160.20 ล้ำนบำท โดยกลุ่มกิจกำรมีวงเงินตำมสัญญำเงินกูย้ืมดังกล่ำวท่ียงัไม่ได้เบิกใช้เป็น 
จ ำนวน 11.10 ลำ้นบำท 

 

14 เงินปันผลจ่ำย 

 

ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวนัท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 

ในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 121,814,977 บำท  

โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เมื่อวนัท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

 

15 ภำษีเงินได้ 

 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้ะหว่ำงกำลส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ไดต้ั้งคำ้งจ่ำยโดยวิธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำย

บริหำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกนักบัอตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนในอตัรำร้อยละ 20 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) 
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16 รำยกำรค้ำกบับุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัไดแ้ก ่บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ำกดั ซ่ึงถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 50 

 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ก) รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ส ำหรับงวดหกเดือน ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 

     

รำยกำรค้ำกับบริษัทร่วม     

   เงินปันผลรับ - - 34,279,465 33,544,947 

   ดอกเบ้ียจ่ำย 127,202,958 135,200,104 - - 

     

รำยกำรค้ำกับบริษัทย่อย     

   ดอกเบ้ียรับ - - 71,894,153 72,855,616 

   รำยไดอ้ื่น - - 36,585,600 33,355,490 

   ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร - - 1,012,375 1,284,225 

   ดอกเบ้ียจ่ำย - - 89,196,207 89,196,207 

     

รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือ 

   กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     

   รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และกำร   

      และกำรให้บริกำร 1,067,023,232 1,905,982,295 - - 

   รำยไดอ้ื่น 473,510 449,846 - - 

   ตน้ทุนขำยและกำรให้บริกำร 6,706,473 3,801,937 - - 

   ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 3,071,732 55,813,506 - - 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) 
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ข) ยอดค้ำงช ำระที่เกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร และรำยได้และค่ำใช้จ่ำยอื่น 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

ลูกหน้ีกำรค้ำ      

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 408,479,320 61,086,147 - - 

     

ลูกหน้ีอื่น ดอกเบีย้ค้ำงรับ 

   และรำยได้ค้ำงรับ 

    

บริษทัยอ่ย - - 38,763,938 93,219,580 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,920,904 34,930,309 - - 

 36,920,904 34,930,309 38,763,938 93,219,580 

     

ลูกหน้ีชำวไร่      

บุคคลทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 3,262,393 5,313,980 - - 

     

เงินปันผลค้ำงรับ      

บริษทัยอ่ย - - - 118,418,370 

     

เจ้ำหนี้อื่น ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 

   และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 

    

บริษทัยอ่ย - - 178,442,637 175,196,818 

บริษทัร่วม 41,497,291 57,807,262 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,726,783 12,262,012 1,699,177 8,872 

 51,224,074 70,069,274 180,141,814 175,205,690 

 

ค) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อย 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

ส่วนของเงินให้กูยื้มระยะยำว     

   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 12,000,000 144,000,000 

เงินให้กูยื้มระยะยำว - สุทธิ - - 2,380,033,704 2,221,786,767 

 - - 2,392,033,704 2,365,786,767 

 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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ง) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

ส่วนของเงินให้กูยื้มระยะยำว     

   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 9,376,098 10,434,000 - - 

เงินให้กูยื้มระยะยำว - สุทธิ 12,447,820 12,447,820 - - 

 21,823,918 22,881,820 - - 

 

จ) เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุข้อ 13) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

เงินกูยื้มระยะสั้นจำก 

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 816,528,700 37,367,370 - - 

 

ฉ) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทร่วม (หมำยเหตุข้อ 13) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

ส่วนของเงินให้กูยื้มระยะยำว     

   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 213,186,093 202,512,995 - - 

เงินให้กูยื้มระยะยำว - สุทธิ 3,074,220,123 3,177,323,563 - - 

 3,287,406,216 3,379,836,558 - - 

 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

26 

 

ช) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทย่อย (หมำยเหตุข้อ 13) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

ส่วนของเงินให้กูยื้มระยะยำว     

   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 376,000,000 376,000,000 

เงินให้กูยื้มระยะยำว - สุทธิ - - 2,370,119,162 2,370,119,162 

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

 

ซ) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  

 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   วันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 

     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,858,099 20,118,559 10,148,895 9,733,236 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 697,622 516,010 333,542 238,490 

 21,555,721 20,634,569 10,482,437 9,971,726 

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรรวมเงินเดือน ค่ำเบ้ียประชุมและผลตอบแทนอื่น 

 

17 ภำระผูกพันและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 

 

ก) ภำระผูกพันที่เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 

รำยจ่ำยฝ่ำยทุนเก่ียวกบัภำระผูกพนัท่ีเป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ไม่รับรู้ในขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 75,096,432 329,362,799 - 7,106,476 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 2,905,533 - 2,905,533 

 75,096,432 332,268,332 - 10,012,009 

 



บริษัท น ้ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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ข) ภำระผูกพันภำยใต้สัญญำบริกำร 

 

สัญญำบริกำรท่ีไม่สำมำรถยกเลิกไดเ้ก่ียวกบักำรไดรั้บบริกำรจำกบุคคลภำยนอกมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย 

ในอนำคต ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

 บำท บำท บำท บำท 

     

ภำยใน 1 ปี 32,848,038 18,024,069 1,417,200 1,602,000 

เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 31,537,200 69,412,971 810,000 1,303,200 

 64,385,238 87,437,040 2,227,200 2,905,200 

 

ค) ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำขำยสินค้ำท่ียังไม่ส่งมอบ 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำขำยน ้ำตำลท่ียงัไม่ไดส่้งมอบจ ำนวน 168,649 เมตริกตนั (วนัท่ี 31 

ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 90,213 เมตริกตนั) ท่ีช่วงรำคำ 7,338  

ถึง 11,006 บำทต่อเมตริกตนั (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : ช่วงรำคำ 8,375 ถึง 17,628 บำทต่อเมตริกตนั) และยงัไม่ไดก้ ำหนดรำคำจ ำนวน 

104,900 เมตริกตนั (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 46,000 เมตริกตนั)  

โดยอำ้งอิงรำคำจำกรำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์ก หมำยเลข 11 หรือรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอน หมำยเลข 5 ตำมงวดท่ีมีกำรส่งมอบ 

 

ง) ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 

 

เมื่อวนัท่ี 20 กนัยำยน พ.ศ. 2559 บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังำน จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เพื่อ

เปลี่ยนวิธีกำรค ำนวณปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำและกำรช ำระเงินค่ำซ้ือขำยไฟฟ้ำเป็นวิธี “Feed-in Tariff” (FiT) สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำเดิมมีอำยสุัญญำเป็นระยะเวลำ 

5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 และสำมำรถต่อสัญญำออกไปได้อีกคร้ังละ 5 ปี กำรแก้ไขสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำดังกล่ำวมีผลท ำให้อำยุสัญญำ

คงเหลือ 12 ปี 5 เดือน โดยกำรค ำนวณดว้ยวิธี FiT ซ่ึงมีผลยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนำคม พ.ศ. 2559 

 

บริษทั บุรีรัมยเ์พำเวอร์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เป็นระยะเวลำ 20 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษำยน 

พ.ศ. 2558 โดยภำยใตเ้ง่ือนไขตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำบริษทัยอ่ยและกฟภ. ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำตำมระบุในสัญญำ 

 

จ) หนังสือค ำ้ประกันจำกธนำคำร 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท่ีกลุ่มกิจกำรไดใ้ห้สถำบนักำรเงิน 

ในประเทศออกหนงัสือสัญญำค ้ำประกนัแก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  

6.20 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 6.20 ลำ้นบำท) 
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