
บริษทั น ้าตาลบุรีรมัย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั น ้าตาลบุรรีมัย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบริษัท น ้าตาลบุรีรมัย์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  และ 
ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลของบรษิทั น ้าตาลบุรรีมัย ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสด
เฉพาะกิจการส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ซึ่งผูบ้รหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
ระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบ
ในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดย
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่า
จะพบเรื่องที่มีนัยส าคัญทัง้หมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนัน้ข้าพเจ้าจึงไม่ อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล 
ทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 

สง่า  โชคนิติสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11251 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562  



บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 41,104,550 179,126,261 4,792,647 15,830,327

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื - สทุธิ 5, 16 379,728,023 360,413,837 86,849,290 214,607,562

ลกูหนีชาวไร ่- สทุธิ 6, 16 527,632,164 598,552,754 - -

รายไดค้า้งรบั 

- สาํนักงานกองทุนออ้ยและนําตาลทราย 359,881,470 301,507,431 - -

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 7 1,274,483,843 1,337,505,832 - -

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย

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

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหนีชาวไร่

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 10, 16 (ง) 21,245,468 134,926,615 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 68,531,826 58,483,589 6,147,693 4,472,347

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,672,607,344 2,970,516,319 109,789,630 378,910,236

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

ลกูหนีชาวไรไ่มห่มนุเวยีน 48,956,828 27,105,440 - -

รายไดค้า้งรบัไมห่มนุเวยีน - สาํนักงานกองทุนออ้ย

และนําตาลทราย 158,759,019 148,080,796 - -

เงนิลงทุนระยะยาวอนื - สทุธิ 2,107,565 2,052,236 699,790 644,461

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 8 1,114,955,865 1,208,109,474 1,099,855,592 1,194,706,819

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

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - สทุธิ 16 (ค) - - 2,410,496,778 2,221,786,767

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหนีชาวไร ่- สทุธิ 10, 16 (ง) 294,405,414 272,940,066 - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 11 5,695,671,223 5,432,152,570 38,257,310 27,810,732

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 11 31,269,335 31,092,103 18,311,125 16,530,690

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธิ 143,059,433 162,602,059 12,406,171 12,326,658

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 37,455,304 17,602,992 321,900 2,913,702

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 7,530,611,113 7,305,708,863 5,104,796,093 4,931,167,256

รวมสินทรพัย์ 10,203,218,457 10,276,225,182 5,214,585,723 5,310,077,492

กรรมการ   ________________________________

วนัท ี        ________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 13 - 343,161 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 12, 16 390,260,488 817,893,134 205,042,281 180,492,000

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ

กจิการทเีกยีวขอ้งกนัและอนืๆ 13 3,193,997,930 2,617,912,052 - 748,000

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

และอนืๆ ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 13 276,784,938 384,135,916 - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 13 201,001,476 202,512,995 - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 13 - - 376,000,000 376,000,000

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเช่าซอื

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 13 8,586,590 10,893,729 2,880,262 2,313,356

สว่นของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 6,284,294 7,495,294 2,199,441 2,605,538

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 5,526,423 6,462,099 - -

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 11,631,627 14,415,779 3,197,999 3,282,078

รวมหนีสินหมนุเวียน 4,094,073,766 4,062,064,159 589,319,983 565,440,972

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

และอนืๆ - สทุธิ 13 704,967,411 487,792,626 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัร่วม - สทุธิ 13 3,047,296,415 3,177,323,563 - -

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

หนีสนิตามสญัญาเช่าซอื - สทุธิ 13 10,185,999 10,497,447 5,442,521 5,842,066

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - สทุธิ 47,684,343 38,040,201 16,511,165 13,331,406

3,810,134,168 3,713,653,837 2,392,072,848 2,389,292,634

7,904,207,934 7,775,717,996 2,981,392,831 2,954,733,606

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

หนีสินหมนุเวียน

หนีสินไมห่มนุเวียน

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน

รวมหนีสิน

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของเจ้าของ
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 812,099,845 หุน้ 

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

ทุนทอีอกและชาํระแล้ว

หุน้สามญัจาํนวน 812,099,845 หุน้ 

   มลูคา่ชาํระแลว้เตม็จาํนวนหุน้ละ 1 บาท 812,099,845 812,099,845 812,099,845 812,099,845

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 954,665,813 954,665,813 954,665,813 954,665,813

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

  - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 56,601,140 56,601,140 56,601,140 56,601,140

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 474,162,476 675,700,077 409,721,378 531,916,635

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 104,716 60,453 104,716 60,453

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 2,297,633,990 2,499,127,328 2,233,192,892 2,355,343,886

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 1,376,533 1,379,858 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,299,010,523 2,500,507,186 2,233,192,892 2,355,343,886

10,203,218,457 10,276,225,182 5,214,585,723 5,310,077,492

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 1,802,745,841 831,336,338 - -

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (1,719,823,571) (753,439,810) - -
 

กาํไรขนัต้น 82,922,270 77,896,528 - -

รายไดอ้นื 71,099,184 27,698,419 97,858,562 92,881,915

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ 6,547,685 907,195 - -

คา่ใชจ่้ายในการขาย (90,321,449) (22,284,170) - -

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (86,576,504) (111,191,260) (27,915,250) (38,315,069)

ตน้ทุนทางการเงนิ (99,206,981) (96,595,971) (45,431,621) (45,455,194)

สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 17,173,214 17,102,988 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (98,362,581) (106,466,271) 24,511,691 9,111,652

ภาษเีงนิได้ 15 (5,933,943) 15,644,131 (267,441) 69,943

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด (104,296,524) (90,822,140) 24,244,250 9,181,595

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื :

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทุนเผอืขาย (24,324) 72,675 (24,324) 72,675

ภาษเีงนิไดท้เีกยีวกบัการเปลยีนแปลง

   ในมลูคา่ของเงนิลงทุนเผอืขาย 4,865 (14,534) 4,865 (14,534)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด 

- สทุธิจากภาษี (19,459) 58,141 (19,459) 58,141

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (104,315,983) (90,763,999) 24,224,791 9,239,736

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (104,271,065) (90,584,140) 24,244,250 9,181,595

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ (25,459) (238,000) - -

(104,296,524) (90,822,140) 24,244,250 9,181,595

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (104,290,524) (90,525,999) 24,224,791 9,239,736

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ (25,459) (238,000) - -

(104,315,983) (90,763,999) 24,224,791 9,239,736

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (0.128) (0.112) 0.030 0.011

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,982,280,056 4,295,445,655 - -

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (3,352,305,246) (3,369,517,299) - -
 

กาํไรขนัต้น 629,974,810 925,928,356 - -

รายไดอ้นื 108,031,815 80,305,143 241,221,156 234,171,036

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีน

เงนิตราต่างประเทศ 3,721,765 27,372,058 - (10,914)

คา่ใชจ่้ายในการขาย (271,521,786) (257,570,966) - -

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (286,040,112) (311,241,687) (106,851,665) (115,331,178)

ตน้ทุนทางการเงนิ (297,324,541) (295,928,415) (134,840,424) (134,937,088)

สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 8 50,225,588 56,600,080 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (62,932,461) 225,464,569 (470,933) (16,108,144)

ภาษเีงนิได้ 15 (16,793,563) (28,138,787) 90,578 (6,496,445)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด (79,726,024) 197,325,782 (380,355) (22,604,589)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื :

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทุนเผอืขาย 55,329 1,943 55,329 1,943

ภาษเีงนิไดท้เีกยีวกบัการเปลยีนแปลง

   ในมลูคา่ของเงนิลงทุนเผอืขาย (11,066) (388) (11,066) (388)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด 

- สทุธิจากภาษี 44,263 1,555 44,263 1,555

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (79,681,761) 197,327,337 (336,092) (22,603,034)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (79,722,699) 197,279,794 (380,355) (22,604,589)

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ (3,325) 45,988 - -

(79,726,024) 197,325,782 (380,355) (22,604,589)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (79,678,436) 197,281,349 (336,092) (22,603,034)

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ (3,325) 45,988 - -

(79,681,761) 197,327,337 (336,092) (22,603,034)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (0.098) 0.243 (0.001) (0.028)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงสว่นของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

จดัสรรแล้ว - การปรบั รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน  ทุนสาํรอง มลูค่ายติุธรรม ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไมมี่

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผือขาย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 812,099,845 954,665,813 51,760,392 652,547,941 128,196 2,471,202,187 1,333,790 2,472,535,977

เงนิปันผลจ่าย - - - (243,628,604) - (243,628,604) - (243,628,604)

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุเพมิขนึ - - - - - - 300 300

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 197,279,794 1,555 197,281,349 45,988 197,327,337

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 812,099,845 954,665,813 51,760,392 606,199,131 129,751 2,424,854,932 1,380,078 2,426,235,010

ยอดคงเหลือต้นงวด 

ณ วนัที 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

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

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (79,722,699) 44,263 (79,678,436) (3,325) (79,681,761)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 812,099,845 954,665,813 56,601,140 474,162,476 104,716 2,297,633,990 1,376,533 2,299,010,523

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม 

กาํไรสะสม
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บริษทั นําตาลบุรรีมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

จดัสรรแล้ว - การปรบั

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง มูลค่ายติุธรรม

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุนเผือขาย รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

เงนิปันผลจ่าย - - - (243,628,604) - (243,628,604)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (22,604,589) 1,555 (22,603,034)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 812,099,845 954,665,813 51,760,392 417,337,826 129,751 2,235,993,627

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

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

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (380,355) 44,263 (336,092)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 812,099,845 954,665,813 56,601,140 409,721,378 104,716 2,233,192,892

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั นําตาลบุรรีมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (62,932,461) 225,464,569 (470,933) (16,108,144)

รายการปรบัปรุงกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้

เป็นเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน

   - คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 11 251,039,975 214,136,249 4,694,036 2,330,405

- ดอกเบยีรบั (47,526,614) (63,279,665) (109,646,037) (110,175,932)

- เงนิปันผลรบั (204,680) (204,680) (48,527,970) (72,873,504)

- (กลบัรายการ) คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู 5, 6 (1,132,426) (2,900,357) (1,779,585) (1,358,182)

- คา่เผอืการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 7 10,554,811 60,974,333 - -

- ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายทดีนิ 

   'อาคารและอุปกรณ์ 69,191 (1,581,442) - (469,293)

- ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 11 19,190,676 7,043,924 4,446 -

- ตน้ทุนทางการเงนิ 297,324,541 295,928,415 134,840,424 134,937,088

- สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 8 (50,225,588) (56,600,080) - -

- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงาน 9,768,400 3,849,742 3,192,412 1,237,162

กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์

และหนีสนิดาํเนินงาน 425,925,825 682,831,008 (17,693,207) (62,480,400)

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน

     - ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (19,064,193) 2,512,359 (21,923,691) 47,978,484

- ลูกหนีชาวไร ่ 71,803,023 72,878,346 1,779,585 1,358,182

- รายไดค้า้งรบั - สาํนักงานกองทุนอ้อยและนําตาลทราย (58,374,039) (403,406,629) - -

     - สนิคา้คงเหลอื 52,467,178 (490,711,050) - -

     - สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (10,048,237) (8,246,946) (1,675,346) 1,079,878

- ลูกหนีชาวไรไ่มห่มนุเวยีน (21,851,388) - - -

- รายไดค้า้งรบัไมห่มนุเวยีน 

   - สาํนักงานกองทุนอ้อยและนําตาลทราย (10,678,223) - - -

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (19,852,312) (12,837,827) 2,591,802 (16,389)

     - เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (409,855,486) (420,997,990) (597,412) 11,912,283

- หนีสนิหมนุเวยีนอนื (2,784,152) (13,905,353) (84,079) (5,457,790)

- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (1,335,258) (1,604,536) (418,750) (108,570)

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน (3,647,262) (593,488,618) (38,021,098) (5,734,322)

- รบัคนืภาษีเงนิได้ 12,182,791 - - -

- จ่ายภาษีเงนิได้ (10,380,470) (48,614,869) - -

- จ่ายดอกเบยี (315,134,007) (323,098,114) (109,726,428) (45,052,744)

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน (316,978,948) (965,201,601) (147,747,526) (50,787,066)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นําตาลบุรรีมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รบัดอกเบยี 47,526,614 63,279,665 140,909,630 70,305,188

รบัเงนิปันผล 48,732,650 73,078,184 166,946,340 292,881,343

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัร่วม 8 94,851,227 - 94,851,227 -

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

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - - 656,789,989 234,759,004

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - - (713,500,000) (197,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่ 10 121,133,576 221,398,075 - -

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่ 10 (28,917,777) (32,720,519) - -

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 240,000 2,700,935 - 1,588,785

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (514,045,648) (465,543,342) (15,033,948) (7,003,599)

ดอกเบยีจ่ายทบีนัทกึรวมเป็นตน้ทุนของทดีนิ 

อาคารและอุปกรณ์ (13,919,588) (5,653,015) - -

กระแสเงนิสดสทุธ ิ(ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (244,398,946) (143,460,017) 260,963,238 390,531,021

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ กจิการทเีกยีวขอ้งกนั

และอนืๆเพมิขนึ (ลดลง) 13 575,742,717 1,618,094,159 (748,000) (89,688,878)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ 13 299,625,000 - - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ 13 (189,801,193) (189,515,290) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม 13 (131,538,667) (100,326,741) - -

เงนิสดจ่ายชําระหนีสนิตามสญัญาเช่าซอื (8,889,078) (9,830,875) (1,724,186) (1,447,406)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั

จากส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ - 300 - -

จ่ายเงนิปันผล (121,782,596) (243,776,135) (121,781,206) (243,595,884)

423,356,183 1,074,645,418 (124,253,392) (334,732,168)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิมขนึสทุธิ (138,021,711) (34,016,200) (11,037,680) 5,011,787

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

คงเหลอืปลายงวด 41,104,550 195,052,511 4,792,647 23,204,986

รายการทีไม่กระทบเงินสด

หนีสนิตามสญัญาเช่าซอืเพมิขนึจากการซอืทดีนิ 

อาคารและอุปกรณ์ 6,270,491 9,180,825 1,891,547 3,204,602

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 27 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
บรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้
และด ำเนินกจิกำรในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้ดงันี้ 
 
ส ำนักงำนใหญ่ : ตัง้อยู่เลขที ่237 หมู่ 2 ต ำบลหนิเหลก็ไฟ อ ำเภอคเูมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์31190 
 
ส ำนักงำนสำขำ : ตัง้อยู่เลขที ่128/77-78 ชัน้ 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10400 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิของกลุ่มกจิกำร สำมำรถสรุปไดด้งันี้  
 
1) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
2) ธุรกจิจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 
3) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
4) ธุรกจิอื่น ๆ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 

2.1 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชไีทย ฉบบัที ่34 เรื่อง 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนคู่กบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแย้งกนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ให้ใช้
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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นโยบำยกำรบญัชทีี่ใชใ้นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีี่ ใช้ในกำรจดัท ำ 
งบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้นโยบำยกำรบญัชใีหม่ตำมทีก่ล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 2.3 
 
รำยจ่ำยที่เกิดขึน้เป็นครัง้ครำวในระหว่ำงงวดปีบญัชจีะแสดงเป็นค่ำใชจ้่ำยหรอืค่ำใช้จ่ำยรอตดับญัชโีดยใช้เกณฑ์เดยีวกบักำร
แสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยหรอืค่ำใชจ้่ำยรอตดับญัช ีณ วนัสิน้งวดปีบญัช ี
 
ภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลตัง้คำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดยีวกบัทีใ่ชก้บัผลก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะได้ 
 

2.2 กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมท่ีเก่ียวข้อง 
 
กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มกีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และ
เกี่ยวขอ้งกบักลุ่มกจิกำร โดยกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ
กลุ่มกจิกำร 
 
กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มกีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบตัิก่อนวนับังคบัใช้ ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมิน ผลกระทบของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวต่อกลุ่มกจิกำร 
 

2.3 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
กำรขำยสินค้ำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้เมื่อได้ปฏบิตัติำมภำระที่ต้องปฏบิตัติำมสญัญำแล้วเสรจ็ โดยกำรส่งมอบสนิคำ้และโอนกำร
ควบคุมในสนิคำ้นัน้ใหแ้ก่ลูกค้ำ ซึ่งภำระที่ต้องปฏบิตัิอำจเสรจ็สิ้น ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง (point in time) หรอืตลอดช่วงเวลำหนึ่ง 
(over time) ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยได้เป็นจ ำนวนเงนิซึ่งคำดว่ำจะมสีทิธไิดร้บัสุทธจิำกเงนิคนืและส่วนลด ส ำหรบัสญัญำที่มี
หลำยภำระทีต่้องปฏบิตั ิรำคำของรำยกำรจะถูกปันส่วนใหแ้ต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัติำมสญัญำโดยใชเ้กณฑ์รำคำขำยแบบแยก
ต่ำงหำกของสนิคำ้ 
 
กำรให้บริกำร 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยได้จำกกำรให้บรกิำรเมื่อได้ให้บรกิำรแก่ลูกค้ำแล้ว โดยกลุ่มกิจกำรเสร็จสิ้นกำรปฏิบตัิตำมภำระที่ต้องปฏิบัติ
ตลอดช่วงเวลำหนึ่ง (over time) ส ำหรบัสญัญำที่มีหลำยภำระที่ต้องปฏิบัติ รำคำของรำยกำรจะถูกปันส่วนให้แต่ละภำระที่ต้อง
ปฏบิตัติำมสญัญำโดยใชเ้กณฑ์อตัรำค่ำบรกิำรแบบแยกต่ำงหำกของบรกิำรตำมขอ้ตกลง 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกับลูกค้ำมำถือปฏิบัติตัง้แต่ วันที ่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้เป็นรำยกำรปรบัปรุง
กบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรบัปรุงขอ้มูลเปรยีบเทยีบ กลุ่มกจิกำรไม่ไดใ้ชว้ธิปีฏบิตัทิีผ่่อนปรนส ำหรบั
สญัญำทีเ่สรจ็สมบูรณ์แล้วและสญัญำทีม่กีำรเปลีย่นแปลงภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 มำถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทำงบัญชีของกลุ่มกิจกำรที่เป็น
สำระส ำคญั 
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3 กำรประมำณกำร 

 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติทีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 

4 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน คือประธำนกรรมกำรบริหำรซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของ 
กลุ่มกจิกำรเพื่อกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำน 
 
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดพ้จิำรณำแลว้ว่ำส่วนงำนทีร่ำยงำนมดีงันี้ 
 
1. ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
2. ธุรกจิจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 
3. ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
4. ธุรกจิอื่นๆ 
 
ทัง้นี้ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนใชก้ ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในกำรพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำน 
 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนไดส้่วนใหญ่เป็นค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำง 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัภมิูศำสตร ์
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 รำยกำรขำยกบัลูกคำ้ภำยนอกส่วนใหญ่ประมำณรอ้ยละ 50.04 ของกลุ่มกจิกำรเป็นกำรขำยต่ำงประเทศ 
โดยรำยกำรขำยต่ำงประเทศส่วนใหญ่มำจำกประเทศในแถบเอเชยี นอกจำกนี้สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มกจิกำร อยู่ในประเทศไทย 
 
ลูกค้ำรำยใหญ ่
 
กลุ่มกิจกำรไม่มรีำยได้จำกกำรขำยกบัลูกค้ำภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งที่มำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกลุ่มกิจกำร จงึมไิด้มีกำร
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
 

 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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ขอ้มลูเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกจิของกลุ่มกจิกำร แสดงดงันี้  

 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

 
       หน่วย : ลำ้นบำท 
 ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย       
 น ้ำตำลทรำยและ

กำกน ้ำตำล 
ธรุกิจจ ำหน่ำย 
วสัดกุำรเกษตร 

ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย 
ไฟฟ้ำและไอน ้ำ 

 
ธรุกิจอ่ืนๆ 

 
รวม 

 
รำยกำรระหว่ำงกนั 

 
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 
               
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร               
   -  รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 159 206 257 281 353 348 55 67 824 902 (824) (902) - - 
   -  รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 3,143 3,292 340 395 379 448 120 160 3,982 4,295 - - 3,982 4,295 
รวม 3,302 3,498 597 676 732 796 175 227 4,806 5,197 (824) (902) 3,982 4,295 
               
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 103 341 73 92 301 348 9 26 486 807 144 119 630 926 
รำยไดอ้ื่น             112 108 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำร             (558) (569) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ             (297) (296) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม             50 58 
ภำษเีงนิได ้             (17) (28) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด             (80) 197 
               
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้               
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้               
   (point in time) 3,280 3,498 541 611 732 796 175 227 4,728 5,132 (781) (876) 3,947 4,256 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระ               
   ทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 22 - 56 65 - - - - 78 65 (43) (26) 35 39 
รวมรำยได ้ 3,302 3,498 597 676 732 796 175 227 4,806 5,197 (824) (902) 3,982 4,295 

 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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             หน่วย : ลำ้นบำท 
 ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย

น ้ำตำลทรำย 
และกำกน ้ำตำล 

ธรุกิจจ ำหน่ำยวสัดุ
กำรเกษตร 

ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำและไอน ้ำ 

 
ธรุกิจอ่ืนๆ 

 
รวม 

 
รำยกำรระหว่ำงกนั 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 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 
               
สนิคำ้คงเหลอื - สุทธ ิ 1,168 1,220 97 113 12 7 2 1 1,279 1,341 (5) (3) 1,274 1,338 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  - สุทธ ิ 3,490 3,431 93 105 1,535 1,608 593 303 5,711 5,447 (15) (15) 5,696 5,432 
สนิทรพัยอ์ื่น - สุทธ ิ 1,516 2,020 496 513 5,156 5,299 5,221 5,310 12,389 13,142 (9,156) (9,636) 3,233 3,506 
สนิทรพัยร์วม  6,174 6,671 686 731 6,703 6,914 5,816 5,614 19,379 19,930 (9,176) (9,654) 10,203 10,276 

 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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5 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น - สุทธ ิ     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 73,882,188 86,261,596 - - 
3 เดอืน - 6 เดอืน - 383,051 - - 
6 เดอืน - 12 เดอืน - 285,477 - - 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 18,174,720 18,424,714 7,763,431 7,763,431 
 92,056,908 105,354,838 7,763,431 7,763,431 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (18,174,729) (18,424,722) (7,763,431) (7,763,431) 
 73,882,179 86,930,116 - - 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 165,273,055 61,070,005 - - 
3 เดอืน - 6 เดอืน 31,818 16,142 - - 
 165,304,873 61,086,147 - - 
     
ลูกหนี้อื่น     
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรอื่น 51,845 52,940,876 47,500 3,507 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 65,792,371 34,161,886 - 6,955,000 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 462,340 482,413 - - 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 768,423 36,267,039 5,983,236 
เงนิทดรองจ่ำย 661,968 330,000 36,000 - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 73,572,447 123,713,976 1,481,000 2,966,105 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 49,017,751 80,281,344 
เงนิปันผลคำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 118,418,370 
 140,540,971 212,397,574 86,849,290 214,607,562 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 379,728,023 360,413,837 86,849,290 214,607,562 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหน้ีชำวไร่ - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 

     
ลูกหนี้ชำวไร่      
   - บุคคลอื่น 607,097,956 677,255,984 68,250,471 70,030,056 
   - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,668,985 5,313,980 - - 
 610,766,941 682,569,964 68,250,471 70,030,056 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (83,134,777) (84,017,210) (68,250,471) (70,030,056) 
 527,632,164 598,552,754 - - 
 

ลูกหนี้ชำวไร ่- บุคคลอื่น สำมำรถแยกตำมฤดูกำรผลติไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 

     
ฤดูกำรผลติปี 2562/2563 455,810,351 84,098,910 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2561/2562 29,596,801 466,105,500 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2560/2561 12,492,458 12,351,894 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2559/2560 12,617,511 12,898,951 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2558/2559 14,348,190 15,697,985 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2557/2558 10,385,957 11,817,381 - - 
ฤดูกำรผลติก่อนปี 2557/2558 71,846,688 74,285,363 68,250,471 70,030,056 
 607,097,956 677,255,984 68,250,471 70,030,056 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (83,134,777) (84,017,210) (68,250,471) (70,030,056) 
 523,963,179 593,238,774 - - 
 

ลูกหนี้ชำวไร ่- บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถแยกตำมฤดูกำรผลติไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 

     
ฤดูกำรผลติปี 2562/2563 3,529,816 786,345 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2561/2562 139,169 4,527,635 - - 
 3,668,985 5,313,980 - - 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

18 

 
7 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 

     
วตัถุดบิ 34,126,970 36,762,018 - - 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 1,147,887,823 1,216,829,562 - - 
สนิคำ้ซื้อมำเพื่อขำย 50,515,868 36,824,331 - - 
สนิคำ้ระหว่ำงผลติ 8,746,863 14,111,742 - - 
วสัดุโรงงำน 61,797,359 50,436,432 - - 
 1,303,074,883 1,354,964,085 - - 
     
หกั  ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้คงเหลอื     

สนิคำ้เก่ำและเสื่อมสภำพ     
   - วตัถุดบิ (585,310) (613,480) - - 
   - สนิคำ้ระหว่ำงผลติ (2,743,604) (2,814,693) - - 
   - วสัดุโรงงำน (1,125,414) (1,125,414) - - 
มลูค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัต ่ำกว่ำ 
   รำคำทุน  

   

   - สนิคำ้ส ำเรจ็รปู (24,136,712) (13,482,642) - - 
 (28,591,040) (18,036,229) - - 

สนิคำ้ระหว่ำงทำง - 577,976 - - 
 1,274,483,843 1,337,505,832 - - 

 
8 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด 1,208,109,474 1,194,706,819 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบรษิทัร่วม 50,225,588 - 
กำรลดทุนของบรษิทัร่วม (94,851,227) (94,851,227) 
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม (48,527,970) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 1,114,955,865 1,099,855,592 
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 บำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด 1,450,476,300 
ลงทุนเพิม่ขึน้ 70,000,000 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 1,520,476,300 
 
ในกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวนัที ่7 มกรำคม พ.ศ. 2562 ของบรษิทั ชูกำรเ์คน อโีคแวร ์จ ำกดั ผูถ้อืหุน้มมีติ
อนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิัท โดยกำรเพิม่ทุนจดทะเบียนจำกหุน้สำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 750,000 หุ้น 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท คดิรวมเป็นมูลค่ำจ ำนวน 75 ล้ำนบำท โดยบรษิทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนรำยกำรดงักล่ำวกบักระทรวง
พำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่17 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

10 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 21,245,468 134,926,615 - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สุทธ ิ 294,405,414 272,940,066 - - 
 315,650,882 407,866,681 - - 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำ 407,866,681 533,163,319 - - 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 28,917,777 101,155,459 - - 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (121,133,576) (226,452,097) - - 
ยอดยกไป 315,650,882 407,866,681 - - 
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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11 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
   30 กนัยำยน พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 5,432,152,570 31,092,103 27,810,732 16,530,690 
ซื้อสนิทรพัย ์ 530,611,843 3,623,884 13,681,349 3,244,146 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (309,191) - - - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (19,190,676) - (4,446) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (247,593,323) (3,446,652) (3,230,325) (1,463,711) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ 5,695,671,223 31,269,335 38,257,310 18,311,125 
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้น ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งมีรำคำตำมบัญชีสุทธิจ ำนวน 2,011.21 ล้ำนบำท (วันที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 1,715.67 ลำ้นบำท) ไปวำงเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 13) 
 

12 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 93,877,856 135,490,905 1,549 1,575 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 97,927,975 381,231,236 622,209 3,937,475 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 117,048 5,179,208 184,457 177,352 
เงนิรบัล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้และบรกิำร  
   - กจิกำรอื่น 74,057,903 114,096,615 - - 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น 5,489,327 5,613,260 - - 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 40,121,729 57,807,262 200,139,624 175,025,628 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น 70,498,822 111,391,844 1,581,942 1,347,260 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8,169,828 7,082,804 2,512,500 2,710 
 390,260,488 817,893,134 205,042,281 180,492,000 
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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13 เงินกู้ยืม 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส่วนท่ีหมุนเวียน     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี - 343,161 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 2,696,794,000 2,457,300,000 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุขอ้ 16 (จ)) 150,084,500 37,367,370 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ 347,119,430 123,244,682 - 748,000 
ส่วนของเงนิกูร้ะยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึ่งปี     
   - สถำบนักำรเงนิ 274,753,901 381,700,455 - - 
   - บรษิทัร่วม (หมำยเหตุขอ้ 16 (ฉ)) 201,001,476 202,512,995 - - 
   - บรษิทัย่อย (หมำยเหตุขอ้ 16 (ช)) - - 376,000,000 376,000,000 
   - อื่นๆ 2,031,037 2,435,461 - - 
   - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ 8,586,590 10,893,729 2,880,262 2,313,356 
เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 3,680,370,934 3,215,797,853 378,880,262 379,061,356 
     
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สุทธ ิ 702,879,586 482,760,264 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม - สุทธ ิ     
   (หมำยเหตุขอ้ 16 (ฉ)) 3,047,296,415 3,177,323,563 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย - สุทธ ิ     
   (หมำยเหตุขอ้ 16 (ช)) - - 2,370,119,162 2,370,119,162 
เงนิกูย้มืระยะยำวอื่นๆ - สุทธ ิ 2,087,825 5,032,362 - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ - สุทธ ิ 10,185,999 10,497,447 5,442,521 5,842,066 
เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 3,762,449,825 3,675,613,636 2,375,561,683 2,375,961,228 
รวมเงินกู้ยืม 7,442,820,759 6,891,411,489 2,754,441,945 2,755,022,584 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงนิกูย้มืทัง้หมดเป็นสกุลเงนิบำท 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิค ้ำประกนัโดยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ทีม่รีำคำตำมบญัชสีุทธิ
จ ำนวน 2,011.21 ลำ้นบำท (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 1,715.67 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุขอ้ 11) 
 
ทัง้นี้ภำยใต้สญัญำเงนิกู้ยืมระยะยำวระหว่ำงบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งและสถำบันกำรเงนิ บรษิัทจะต้องด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิที่มดีอกเบี้ย  
ต่อทุน ไม่ให้สูงเกิน 2.5 : 1 โดยสถำบันกำรเงินจะไม่นับรวมหนี้สินระยะยำวจำกกำรจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำ  
กลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย ์เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สนิทีต่อ้งช ำระดอกเบีย้ 
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กำรเคลื่อนไหวของเงนิกู้ยมืระยะยำว (ไม่รวมหนี้สินตำมสญัญำเช่ำซื้อ) ส ำหรบังวด เก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ยอดยกมำ 4,251,765,100 2,746,119,162 
เงนิกูย้มืเพิม่ 299,625,000 - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (321,339,860) - 
ยอดยกไป 4,230,050,240                   2,746,119,162 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมวีงเงนิตำมสญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศรวมทัง้สิ้นจ ำนวน  
1,760.20 ลำ้นบำท โดยกลุ่มกจิกำรมวีงเงนิตำมสญัญำเงนิกู้ยมืดงักล่ำวทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้ป็นจ ำนวน 782.57 ลำ้นบำท 
 

14 เงินปันผลจ่ำย 
 
ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวนัที ่25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ผูถ้ือหุน้มมีติอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 121,814,977 บำท โดยบรษิัทได้จ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวแล้ว
เมื่อวนัที ่24 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

15 ภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดร้ะหว่ำงกำลส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ไดต้ัง้คำ้งจ่ำย
โดยวธิกีำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดยีวกนักบัอตัรำทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบัปีทีค่ำดว่ำจะ
เกดิขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 20 
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16 รำยกำรค้ำกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัไดแ้ก่ บรษิทั ทุนบุรรีมัย ์จ ำกดั ซึง่ถอืหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 50 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รำยกำรค้ำกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือน ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยกำรค้ำกบับริษทัร่วม     
   เงนิปันผลรบั - - 48,527,970 72,873,504 
   ดอกเบีย้จ่ำย 188,165,566 201,554,727 - - 
     
รำยกำรค้ำกบับริษทัย่อย     
   ดอกเบีย้รบั - - 109,153,714 109,440,902 
   รำยไดอ้ื่น - - 82,665,000 50,033,235 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - - 1,471,967 1,830,407 
   ดอกเบีย้จ่ำย - - 134,533,506 134,533,506 
     
รำยกำรค้ำกบับุคคลหรือ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และกำร   
      และกำรใหบ้รกิำร 2,302,494,435 2,341,406,294 - - 
   รำยไดอ้ื่น 527,467 6,203,105 - - 
   ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร 6,736,565 3,832,030 - - 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 6,075,978 58,173,590 - - 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ข) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร และรำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหน้ีกำรค้ำ      
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 165,304,873 61,086,147 - - 
     
ลูกหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้ำงรบั 
   และรำยได้ค้ำงรบั 

    

บรษิทัย่อย - - 85,284,790 93,219,580 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 65,792,371 34,930,309 - - 
 65,792,371 34,930,309 85,284,790 93,219,580 
     
ลูกหน้ีชำวไร่      
บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 3,668,985 5,313,980 - - 
     
เงินปันผลค้ำงรบั      
บรษิทัย่อย - - - 118,418,370 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
   และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 

    

บรษิทัย่อย - - 200,294,601 175,196,818 
บรษิทัร่วม 40,121,729 57,807,262 - - 
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 8,286,876 12,262,012 2,541,980 8,872 
 48,408,605 70,069,274 202,836,581 175,205,690 
 

ค) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษทัย่อย 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 12,000,000 144,000,000 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สุทธ ิ - - 2,410,496,778 2,221,786,767 
 - - 2,422,496,778 2,365,786,767 

 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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ง) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - 10,434,000 - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สุทธ ิ 12,447,820 12,447,820 - - 
 12,447,820 22,881,820 - - 
 

จ) เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (หมำยเหตุข้อ 13) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำก 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 150,084,500 37,367,370 - - 
 

ฉ) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัร่วม (หมำยเหตุข้อ 13) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 201,001,476 202,512,995 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำว - สุทธ ิ 3,047,296,415 3,177,323,563 - - 
 3,248,297,891 3,379,836,558 - - 

 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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ช) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัย่อย (หมำยเหตุข้อ 13) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 376,000,000 376,000,000 
เงนิกูย้มืระยะยำว - สุทธ ิ - - 2,370,119,162 2,370,119,162 
 - - 2,746,119,162 2,746,119,162 
 

ซ) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  
 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 30,086,570 30,014,850 14,579,850 14,537,613 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,046,433 774,015 500,313 357,735 
 31,133,003 30,788,865 15,080,163 14,895,348 
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรรวมเงนิเดอืน ค่ำเบีย้ประชุมและผลตอบแทนอื่น 
 

17 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 

ก) ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนเกี่ยวกบัภำระผูกพนัที่เป็นข้อผูกมดั ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ไม่รบัรูใ้นขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล  
มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 46,849,167 329,362,799 - 7,106,476 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - 2,905,533 - 2,905,533 
 46,849,167 332,268,332 - 10,012,009 
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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ข) ภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำบริกำร 

 

สญัญำบรกิำรทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิไดเ้กีย่วกบักำรไดร้บับรกิำรจำกบุคคลภำยนอกมจี ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคต ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 8,522,294 18,024,069 1,327,200 1,602,000 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 33,106,290 69,412,971 493,200 1,303,200 
 41,628,584 87,437,040 1,820,400 2,905,200 
 

ค) ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำขำยสินค้ำท่ียงัไม่ส่งมอบ 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งมภีำระผูกพนัเกี่ยวกบัสญัญำขำยน ้ำตำลทีย่งัไม่ไดส้่งมอบจ ำนวน 66,168 
เมตรกิตนั (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 90,213 เมตรกิตนั) ทีช่่วงรำคำ 6,996 ถงึ 10,950 บำทต่อเมตรกิตนั (วนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : ช่วงรำคำ 8,375 ถงึ 17,628 บำทต่อเมตรกิตนั) และยงัไม่ไดก้ ำหนดรำคำจ ำนวน 16,000 เมตรกิตนั 
(วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 46,000 เมตรกิตนั) โดยอ้ำงองิรำคำจำกรำคำน ้ำตำลทรำยดบิตลำดนิวยอร์ก หมำยเลข 11 
หรอืรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอน หมำยเลข 5 ตำมงวดทีม่กีำรส่งมอบ 
 

ง) ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
 

เมื่อวนัที่ 20 กนัยำยน พ.ศ. 2559 บรษิทั บุรรีมัย์พลงังำน จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดแ้ก้ไขเพิม่เตมิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบั
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เพื่อเปลี่ยนวิธีกำรค ำนวณปรมิำณพลังงำนไฟฟ้ำและกำรช ำระเงนิค่ำซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นวิธี  
“Feed-in Tariff” (FiT) สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเดมิมอีำยุสญัญำเป็นระยะเวลำ 5 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 และ
สำมำรถต่อสญัญำออกไปไดอ้กีครัง้ละ 5 ปี กำรแกไ้ขสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำดงักล่ำวมผีลท ำใหอ้ำยุสญัญำคงเหลอื 12 ปี 5 เดอืน 
โดยกำรค ำนวณดว้ยวธิ ีFiT ซึง่มผีลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2559 
 

บรษิัท บุรรีมัย์เพำเวอร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (กฟภ.) เป็น
ระยะเวลำ 20 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2558 โดยภำยใต้เงื่อนไขตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำบรษิัทย่อยและกฟภ.  
ตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขกำรซื้อขำยไฟฟ้ำตำมระบุในสญัญำ 
 

จ) หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรที่กลุ่มกิจกำรได้ให้สถำบันกำรเงินในประเทศ  
ออกหนังสอืสญัญำค ้ำประกนัแก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคเพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น  6.20 ล้ำนบำท (วนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 6.20 ลำ้นบำท) 
 

18 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรมีมติอนุมัติจัดตัง้  
บริษัท บีอำร์อำร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 3,000,000 บำท เป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 30,000 หุ้น         
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยบริษัทจะลงทุนในหุ้นสำมัญของ บริษัท บีอำร์อำร์  โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด ในสัดส่วน      
กำรถอืหุน้รอ้ยละ 99.98 คดิเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 2,999,400 บำท 
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