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รำยงำนของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ควำมเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงนิรวมของบรษิัท น ้ำตำลบุรรีมัย์ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) และงบกำรเงนิ 
เฉพำะกิจกำรของบรษิัทแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบั
ปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรซึง่รวมถงึหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั 

 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  
 

ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ได้กล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ 
จำกกลุ่มกจิกำรและบรษิัทตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวชิำชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวข้องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรที่ก ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนพระบรมรำชูปถมัภ์ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัติำมควำมรบัผดิชอบด้ำน
จรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 
เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชพีของข้ำพเจำ้ในกำรตรวจสอบ  
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทัง้นี้ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็น 
แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องเหล่ำนี้ 
 



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีชำวไร่ 
 

 

อ้ำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ข้อ 2.6 เรื่องนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้
กำรคำ้และลูกหนี้ชำวไร่ และ ขอ้ 9 เรื่องลูกหนี้ชำวไร ่- สุทธ ิ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีลูกหนี้ชำวไร่ - 
สุทธิ และลูกหนี้ชำวไร่ไม่หมุนเวียนในงบกำรเงินรวม มูลค่ำ 
210.62 ล้ำนบำท และ 31.12 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 2.56 ของสินทรพัย์ทัง้หมด และกลุ่มกิจกำรมีค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ชำวไร่ทัง้หมด 89.15 ล้ำนบำท ซึ่ง
ผูบ้รหิำรมนีโยบำยในกำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หนี้ของลูกหนี้ชำวไร่และก ำหนดควำมเหมำะสมของค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ชำวไร่ โดยอ้ำงอิงจำกยอดที่เกิน
ก ำหนดช ำระ  ป ระสบกำรณ์ ในกำรช ำระ เงิน ในอดีต 
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนัและทีค่ำดว่ำจะไดร้บัช ำระเงนิในอนำคต  
 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญค ำนวณจำกมูลค่ำของลูกหนี้ชำวไร่ที ่
ค้ำงช ำระเกินก ำหนดเวลำมำกกว่ำ 2 ปี หักด้วยมูลค่ำของ
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนัซึ่งเปรยีบเทยีบจำกรำคำตลำดกบัมูลค่ำ
ตำมบัญชี และมีกำรประเมินรำคำใหม่ทุกปี  นอกจำกนี้
ผู้บริหำรยังพิจำรณำมูลค่ำลูกหนี้ชำวไร่ที่ค้ำงช ำระเกิน
ก ำหนดเวลำในรำยที่ยอดหนี้มีมูลค่ำสูงเป็นรำยบุคคล โดย
อ้ำงอิงจำกประสบกำรณ์ในกำรช ำระเงนิในอดตี โอกำสที่จะ
ไดร้บัช ำระเงนิ และปรบัปรุงค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญตำมควำม
เหมำะสมในแต่ละปี 
 
ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคญัในเรื่องนี้ เนื่องจำกมูลค่ำของค่ำเผื่อ
หนี้สงสยัจะสญูดงักล่ำวมสีำระส ำคญั และเกี่ยวขอ้งกบักำรใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรพจิำรณำควำมสมเหตุสมผลของ
สมมุติฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำมูลค่ำของหลกัทรพัย์ค ้ำประกัน
และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ในอนำคต 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมนิควำมเหมำะสมของกำรประมำณกำรค่ำเผื่อ 
หนี้สงสยัจะสญู - ลูกหนี้ชำวไร่ ดงันี้ 
 
• สอบถำมผู้บรหิำรเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมและหลกัเกณฑ์ 

ในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
 
• ทดสอบควำมน่ำเชื่อถอืของรำยงำนกำรวเิครำะห์อำยุลูกหนี้

ชำวไร่ทีน่ ำมำใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรพจิำรณำค่ำเผื่อหนี้สงสยั
จะสญู 

 
• ประเมนิควำมสมเหตุสมผลของขอ้มูลกำรรบัช ำระเงนิจำก

ลูกหนี้ชำวไร่ในอดตี รวมถงึโอกำสทีจ่ะไดร้บัช ำระในอนำคต
และพจิำรณำเหตุผลของผู้บรหิำรทีใ่ชใ้นกำรประมำณกำร
ควำมเพยีงพอของค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส ำหรบัลูกหนี้คำ้ง
ช ำระเกนิก ำหนดทีพ่จิำรณำเป็นรำยบุคคล และ 

 
• ทดสอบมูลค่ำของหลักทรัพย์ค ้ ำประกันแต่ละชนิดโดย

เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภำยนอกที่น่ำเชื่อถือและ
สำมำรถเปรยีบเทยีบกนัไดก้บัรำคำตลำด 

 
จำกวธิกีำรทดสอบของขำ้พเจำ้ขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้พบว่ำกำรประมำณ
กำรค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ - ลูกหนี้ชำวไร่ มคีวำมสอดคลอ้งกบั
ขอ้มลูในอดตีและมคีวำมสมเหตุสมผลตำมหลกัฐำนทีม่อียู่ 
 

  



 

 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

กำรประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 

อ้ำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ข้อ 4.2 เรื่องประมำณกำรกำรด้อยค่ำเงนิลงทุน
ในบรษิทัย่อย และขอ้ 14 เรื่องเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธ ิ
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยของกลุ่มกิจกำร
บำงแห่งมขีอ้บ่งชี้ที่อำจเกิดกำรดอ้ยค่ำขึน้เนื่องจำกบรษิัทย่อย
ไม่สำมำรถท ำก ำไรใหเ้ป็นไปตำมประมำณกำรทีไ่ด้คำดกำรณ์ไว ้
ซึ่งอำจส่งผลต่อมูลค่ำทีจ่ะไดร้บัคนืของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย 
รวมทัง้บริษัทย่อยบำงแห่งมีผลขำดทุนสุทธิต่อเนื่ องและ 
มีขำดทุนสะสมเกินทุนจดทะเบียน ซึ่งผู้บริหำรพิจำรณำว่ำ
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวถือเป็นข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำของ 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  
 

ผู้บริหำรทดสอบกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยใน 
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร และค ำนวณมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะ
ไดร้บัคนืดว้ยจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุน
ในกำรขำยกบัมูลค่ำจำกกำรใช ้ซึ่งกำรประเมนิมูลค่ำทีค่ำดว่ำ
จะได้รับคืนต้องอำศัยดุลยพินิจที่ส ำคัญของผู้บริหำรและ 
ผู้ประเมินรำคำอิสระในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ กำรประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
ประมำณกำรกระแสเงนิสด รวมถึงกำรใช้อตัรำกำรคิดลดที่
เหมำะสมในกำรคดิลดกระแสเงนิสด  
 

ข้ำพเจ้ำให้ควำมสนใจในเรื่องมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืของ 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เน่ืองจำกมูลค่ำของสนิทรพัย์ดงักล่ำว 
มสีำระส ำคญัและเกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิำร
และผู้ประเมนิรำคำอิสระ ในกำรพจิำรณำควำมสมเหตุสมผล
ของสมมติฐำนที่ส ำคญัที่ใช้ในกำรประเมนิมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ไดร้บัคนื 

ขำ้พเจำ้ด ำเนินงำนตรวจสอบตำมวธิปีฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
 

เพื่อประเมนิกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ซึง่จดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำร 
 

• ประเมินควำมเหมำะสมของข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำของ 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีจ่ดัท ำโดยผูบ้รหิำร 
 

• หำรือกับผู้บริหำรเพื่อท ำควำมเข้ำใจข้อสมมติฐำนที่
ผูบ้รหิำรใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงนิสด  
 

• สอบถำมผู้บรหิำรในเชงิทดสอบเกี่ยวกบัข้อสมมติฐำนที่
ส ำคัญที่ผู้บริหำรใช้ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ ำของ
สนิทรพัย์ โดยเฉพำะข้อมูลที่เกี่ยวกับประมำณกำรรำยได ้
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
และอัตรำกำรเติบโตระยะยำวที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น รวมทัง้
กำรเปรียบเทียบข้อสมมติฐำนที่ส ำคัญกับแหล่งข้อมูล
ภำยนอกทีน่่ำเชื่อถือได ้และแผนธุรกจิที่ได้รบักำรอนุมตัิ
จำกผูบ้รหิำรแลว้ 
 

• ประเมนิควำมสมเหตุสมผลของแผนธุรกิจ โดยเปรยีบเทยีบ
แผนของปี พ.ศ. 2562 กบัผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิ 
 

• ประเมนิอตัรำคดิลดโดยกำรพจิำรณำและเปรยีบเทยีบกบั
แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันที่สำมำรถ
อ้ำงอิงได้จำกข้อมูลที่เปิดเผยโดยทัว่ไป เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
อตัรำคดิลดทีผู่บ้รหิำรใชอ้ยู่ในเกณฑท์ีส่ำมำรถยอมรบัได้ 
 

• ทดสอบกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิำนหลกั
ที่ ใช้ ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลด เช่ น 
ประมำณกำรรำยได้ และอัตรำคิดลด เพื่อประเมินหำ
ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวและผลกระทบ
ทีเ่ป็นไปไดจ้ำกกำรเปลี่ยนแปลงของขอ้สมมตฐิำน 
 

• ประเมนิควำมรูค้วำมสำมำรถของผูป้ระเมนิรำคำอสิระของ
กลุ่มกจิกำร 
 

• ประเมินควำมสมเหตุสมผลของแหล่งข้อมูลและปัจจยัที่
ส ำคัญที่ผู้บริหำรและผู้ประเมินรำคำอิสระใช้ในกำร
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ตำมวิธีรำคำตลำด 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำขำยสนิทรพัย์ 
 



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

• พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของกำรประเมินและกำร
บันทึกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 

จำกผลกำรปฏิบตัิตำมวธิีกำรดงักล่ำว ข้ำพเจำ้ไม่พบข้อสงัเกต 
ที่กระทบต่อผลกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของผู้บริหำรจำกกำร
ปฏิบตัิงำนของข้ำพเจำ้ โดยข้อสมมติฐำนส ำคญัที่ผู้บรหิำรและ 
ผูป้ระเมนิรำคำอสิระใชม้คีวำมสมเหตุสมผลตำมหลกัฐำนทีม่อียู่
และมลูค่ำทีป่ระเมนิไดอ้ยู่ในช่วงทีย่อมรบัได ้

  

 
ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมกำรเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชทีี่อยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงั
วนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้  
 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 

ควำมรบัผดิชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำ
ขอ้มูลอื่นมคีวำมขดัแยง้ทีม่สีำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร หรอืกบัควำมรูท้ีไ่ดร้บัจำกกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  
 

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมกีำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำต้อง
สื่อสำรเรื่องดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

กรรมกำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมทีค่วรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อให้สำมำรถจดัท ำ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำร
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  
 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรบัผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและ
บรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชี
ส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมกำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจกำรและบรษิัท หรอืหยุดด ำเนินงำน หรอืไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีช่่วยกรรมกำรในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 



 

ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเชื่ อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูง 
แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ 
อนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  และถือว่ำมีสำระส ำคัญ 
เมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรำยกำร หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตัดสนิใจ 
ทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้  
 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีและกำรสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผดิพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวธิีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสีย่ง
เหล่ำนัน้ และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ  
ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำก
ขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกีย่วกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล 
กำรแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีกำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีี่กรรมกำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี และกำร
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยกรรมกำร  

• สรุปเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรและจำกหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชทีี่ได้รบั และประเมนิว่ำมคีวำมไม่แน่นอนที่มสีำระส ำคญัที่เกี่ยวกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิด 
ข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่ องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำ 
ได้ขอ้สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผู้สอบบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยให้ข้อสงัเกต
ข้อมูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ  ควำมเห็น 
ของขำ้พเจำ้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบ
บัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจกำรและบรษิัทต้องหยุด 
กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบทีท่ ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกต้องตำมที่
ควรหรอืไม่  

• ไดร้บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่เหมำะสมอย่ำงเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทำงกำรเงนิของกจิกำรภำยในกลุ่มหรอืกิจกรรมทำง
ธุรกจิภำยในกลุ่มกจิกำรเพื่อแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิรวม ขำ้พเจำ้รบัผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแลและกำร
ปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุ่มกจิกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้  



 

ขำ้พเจำ้ไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำงๆ ทีส่ ำคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมทีไ่ดว้ำงแผนไว ้
ประเดน็ทีม่นีัยส ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำง
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัควำมเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมเีหตุผลที่บุคคลภำยนอก
อำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 
 
จำกเรื่องที่สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้พจิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธบิำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผูส้อบบญัช ี
เว้นแต่กฎหมำยหรอืข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำ
พจิำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำ 
จะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
สง่ำ  โชคนิติสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่11251 
กรุงเทพมหำนคร 
28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 



บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 40,613,707 179,126,261 2,496,796 15,830,327

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 8, 32 388,685,845 360,413,837 118,018,137 214,607,562

ลูกหนีชาวไร ่- สุทธิ 9, 32 210,621,598 598,552,754 - -

รายไดค้า้งรบั - สํานกังานกองทนุออ้ยและนําตาลทราย 10 325,519,666 301,507,431 - -

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 11 911,954,629 1,337,505,832 - -

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 32 (ค) - - 92,000,000 144,000,000

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 16, 32 (ง) 127,426,477 134,926,615 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 12 65,306,091 58,483,589 6,497,961 4,472,347

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,070,128,013 2,970,516,319 219,012,894 378,910,236

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลูกหนีชาวไรไ่มห่มนุเวยีน 31,116,324 27,105,440 - -

รายไดค้า้งรบัไมห่มนุเวยีน - สํานกังานกองทนุออ้ย

และนําตาลทราย 10 158,759,020 148,080,796 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 13 1,111,340,992 1,208,109,474 1,099,855,592 1,194,706,819

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - สุทธิ 14 - - 1,508,476,700 1,450,476,300

เงนิลงทนุระยะยาวอนื - สุทธิ 15 1,409,950 2,052,236 2,175 644,461

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - สุทธิ 32 (ค) - - 2,208,723,764 2,221,786,767

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร ่- สุทธิ 16, 32 (ง) 193,261,017 272,940,066 - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 17 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127

ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 18 5,674,842,200 5,432,152,570 37,244,820 27,810,732

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 19 31,063,464 31,092,103 17,805,707 16,530,690

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 20 126,612,482 162,602,059 - 12,326,658

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 26,746,710 17,602,992 396,355 2,913,702

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 7,359,123,286 7,305,708,863 4,876,476,240 4,931,167,256

รวมสินทรพัย์ 9,429,251,299 10,276,225,182 5,095,489,134 5,310,077,492

กรรมการ   ________________________________

วนัท ี        ________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 22 - 343,161 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 21, 32 839,193,344 817,893,134 167,271,841 180,492,000

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 

กจิการทเีกยีวขอ้งกนัและอนืๆ 22, 32 (จ) 2,611,879,730 2,617,912,052 - 748,000

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 22 295,988,187 384,135,916 - -

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 22, 32 (ฉ) 211,241,564 202,512,995 - -

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 22, 32 (ช) - - 50,000,000 376,000,000

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเชา่ซอื

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 22 7,178,183 10,893,729 2,899,368 2,313,356

ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 24 8,042,319 7,495,294 3,662,990 2,605,538

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 4,665,850 6,462,099 - -

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 23 9,831,435 14,415,779 4,960,462 3,282,078

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,988,020,612 4,062,064,159 228,794,661 565,440,972

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ - สุทธิ 22 488,474,763 487,792,626 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม - สุทธิ 22, 32 (ฉ) 3,024,413,138 3,177,323,563 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย - สุทธิ 22, 32 (ช) - - 2,696,119,162 2,370,119,162

หนสีนิตามสญัญาเชา่ซอื - สุทธิ 22 8,666,293 10,497,447 4,709,512 5,842,066

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 24 56,742,223 38,040,201 20,145,078 13,331,406

3,578,296,417 3,713,653,837 2,720,973,752 2,389,292,634

7,566,317,029 7,775,717,996 2,949,768,413 2,954,733,606

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

หนีสินไม่หมุนเวียน

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

รวมหนีสิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 812,099,845 หุน้ 

   มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 25 812,099,845 812,099,845 812,099,845 812,099,845

ทนุทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 812,099,845 หุน้ 

   มลูค่าชําระแลว้เตม็จาํนวนหุน้ละ 1 บาท 812,099,845 812,099,845 812,099,845 812,099,845

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 954,665,813 954,665,813 954,665,813 954,665,813

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้

  - ทนุสํารองตามกฎหมาย 27 56,601,140 56,601,140 56,601,140 56,601,140

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 38,246,817 675,700,077 322,353,923 531,916,635

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ - 60,453 - 60,453

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,861,613,615 2,499,127,328 2,145,720,721 2,355,343,886

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 1,320,655 1,379,858 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,862,934,270 2,500,507,186 2,145,720,721 2,355,343,886

9,429,251,299 10,276,225,182 5,095,489,134 5,310,077,492

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 4,985,157,676 5,555,969,176 - -

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (4,469,211,704)   (4,508,873,193)   - -
 

กาํไรขนัต้น 515,945,972 1,047,095,983 - -

รายไดอ้นื 28 123,272,234 253,049,160 384,876,426 425,840,143

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน

เงนิตราต่างประเทศ 8,208,280 35,793,513 - (10,914)

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (304,175,681) (321,610,076) - -

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (501,313,536) (388,305,625) (278,542,964) (140,930,720)

ตน้ทุนทางการเงนิ (384,000,393) (385,994,757) (180,263,658) (180,384,517)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 13 63,783,415 71,854,032 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (478,279,709) 311,882,230 (73,930,196) 104,513,992

ภาษเีงนิได้ 30 (33,491,120) (40,213,584) (12,341,771) (7,699,024)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี (511,770,829) 271,668,646 (86,271,967) 96,814,968

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี (ต่อ) (511,770,829) 271,668,646 (86,271,967) 96,814,968

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 (4,539,661) - (1,475,843) -

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัการวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน 612,764 - - -

(3,926,897) - (1,475,843) -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูค่าของเงนิลงทุนเผอืขาย - (84,679) - (84,679)

โอนการขายเงนิลงทุนเผอืขาย (60,453) - (60,453) -

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัการเปลยีนแปลงในมลูค่า

   ของเงนิลงทุนเผอืขาย - 16,936 - 16,936

(60,453) (67,743)      (60,453) (67,743)

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (3,987,350)   (67,743)      (1,536,296) (67,743)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (515,758,179) 271,600,903 (87,808,263) 96,747,225

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (511,711,461) 271,621,488 (86,271,967) 96,814,968

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม (59,368) 47,158 - -

(511,770,829) 271,668,646 (86,271,967) 96,814,968

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (515,698,811) 271,553,745 (87,808,263) 96,747,225

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม (59,368) 47,158 - -

(515,758,179) 271,600,903 (87,808,263) 96,747,225

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 31 (0.63) 0.33 (0.11) 0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

11



บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

จดัสรรแล้ว - การเปลยีนแปลงใน รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม มูลค่ายุติธรรม ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2561

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

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

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมเพมิขนึ - - - - - - 300 300

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - 271,621,488 (67,743) 271,553,745 47,158 271,600,903

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

ยอดคงเหลือต้นปี 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

การเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2562

เงนิปันผลจา่ย 26 - - - (121,814,902) - (121,814,902) (435) (121,815,337)

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมเพมิขนึ - - - - - - 600 600

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - (515,638,358) (60,453) (515,698,811) (59,368) (515,758,179)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 812,099,845 954,665,813 56,601,140 38,246,817 - 1,861,613,615 1,320,655 1,862,934,270

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

จดัสรรแล้ว - การเปลียนแปลงใน

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนสาํรองตาม มลูค่ายติุธรรม

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี 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

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2561

เงนิปันผลจา่ย 26 - - - (243,628,604) - (243,628,604)

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

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - 96,814,968 (67,743) 96,747,225

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

ยอดคงเหลือต้นปี 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

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2562

เงนิปันผลจา่ย 26 - - - (121,814,902) - (121,814,902)

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - (87,747,810) (60,453) (87,808,263)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 812,099,845 954,665,813 56,601,140 322,353,923 - 2,145,720,721

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

13



บริษทั นําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (478,279,709) 311,882,230 (73,930,196) 104,513,992

รายการปรบัปรุงกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้

เป็นเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 29 344,217,169 289,555,157 6,368,649 3,191,159

- ดอกเบยีรบั 28 (59,301,016) (82,887,779) (147,086,517) (147,516,523)

- เงนิปันผลรบั 28 (204,680) (204,680) (126,720,354) (203,790,892)

- ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู (กลบัรายการ) 8, 9 4,619,625 (5,947,375) (2,276,250) (8,014,525)

- (กลบัรายการ) ค่าเผอืการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 11 (7,621,386) 12,271,688 - -

- ค่าเผอืการดอ้ยค่าของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 18 98,419,224 - - -

- ค่าเผอืการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 14 - - 14,999,000 -

- ค่าเผอืการลดลงของมลูค่าของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษ้ิทย่อย 32 (ค) - - 122,545,905 -

- (กาํไร) จากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผอืขาย (149,829) - (149,829) -

- ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,570,410 (1,581,442) - (469,293)

- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 18, 19 30,628,696 11,164,417 7,181 5

- ต้นทุนทางการเงนิ 384,000,393 385,994,757 180,263,658 180,384,517

- ส่วนแบ่ง (กาํไร) จากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 13 (63,783,415) (71,854,032) - -

- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 24 18,629,754 5,132,990 6,814,031 1,649,550

กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์

และหนีสนิดาํเนินงาน 272,745,236 853,525,931 (19,164,722) (70,052,010)

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน

     - ลกูหนกีารคา้และลกูหนีอนื (27,756,074) (103,545,050) (44,842,149) 40,014,352

- รายไดค้า้งรบั - สาํนกังานกองทุนออ้ยและนําตาลทราย 10 (24,012,235) (301,507,431) - -

- ลกูหนชีาวไร่ 382,795,597 274,509,644 2,276,250 7,527,533

     - สนิคา้คงเหลอื 433,172,589 (289,005,282) - -

     - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (6,822,502) (25,423,096) (2,025,614) 4,838,936

- ลกูหนชีาวไร่ไม่หมุนเวยีน (4,010,884) (27,105,440) - -

- รายไดค้า้งรบัไม่หมุนเวยีน - สาํนกังานกองทุนออ้ย

และนําตาลทราย 10 (10,678,224) (148,080,796) - -

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (9,143,718) (9,234,930) 2,517,347 (2,413,892)

     - เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 18,842,448 92,212,246 (183,853) 533,624

     - หนีสนิหมุนเวยีนอนื (4,584,344) (10,115,011) 1,678,384 (3,147,468)

- จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 24 (3,920,368) (1,604,537) (418,750) (108,570)

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 1,016,627,521 304,626,248 (60,163,107) (22,807,495)

- รบัคนืภาษเีงนิได้ 12,182,795 5,073,168 - -

- จ่ายภาษีเงนิได้ (10,400,100) (54,173,790) - (4,309,459)

- จ่ายดอกเบยี (381,573,335) (376,287,312) (193,332,048) (45,162,874)

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 636,836,881 (120,761,686) (253,495,155) (72,279,828)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รบัดอกเบยี 59,301,016 82,887,779 170,099,721 94,347,515

รบัเงนิปันผล 65,905,350 91,076,782 245,138,724 315,879,941

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัร่วม 13 94,851,227 - 94,851,227 -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 14 - - (72,999,400) (4,999,700)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผอืขาย 716,549 - 716,549 -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 32 (ค) - - 1,222,124,798 255,867,998

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 32 (ค) - - (1,279,607,700) (242,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหนีชาวไร่ 16 123,393,836 226,452,097 - -

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหนีชาวไร่ 16 (36,214,649) (101,155,459) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 17 - (3,971,127) - (3,971,127)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 309,539 2,700,935 - 1,588,785

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (692,670,190) (907,204,434) (14,862,980) (11,246,497)

ดอกเบยีจ่ายทบีนัทกึรวมเป็นตน้ทุนของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (18,983,633) (11,707,336) - -

กระแสเงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (403,390,955) (620,920,763) 365,460,939 405,466,915

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ กจิการทเีกยีวขอ้งกนั

และอนืๆ (ลดลง) เพมิขนึ 22 (6,375,483) 1,481,950,335 (748,000) (89,940,878)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ 22 299,625,000 - - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ 22 (387,090,592) (383,724,249) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัร่วม 22 (144,181,856) (149,552,871) - -

เงนิสดจ่ายชาํระหนีสนิตามสญัญาเชา่ซอื (12,150,906) (13,155,023) (2,768,497) (2,011,259)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั

จากส่วนไดเ้สยีไม่มอีาํนาจควบคุม - 300 - -

จ่ายเงนิปันผล (121,784,643) (243,778,493) (121,782,818) (243,597,822)

กระแสเงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ  (371,958,480) 691,739,999 (125,299,315) (335,549,959)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (138,512,554) (49,942,450) (13,333,531) (2,362,872)

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

คงเหลอืปลายปี 40,613,707 179,126,261 2,496,796 15,830,327

รายการทีไม่กระทบเงินสด

หนีสนิตามสญัญาเชา่ซอืเพมิขนึจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 6,604,206 9,240,211 2,221,955 3,204,602

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

16 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยซึ่งจดัตัง้ขึน้
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” 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิของกลุ่มกจิกำรสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
1) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
2) ธุรกจิจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 
3) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
4) ธุรกจิอื่นๆ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของ 
งบกำรเงนิยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในนโยบำยกำรบญัชใีนล ำดบัต่อไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญั
และกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรซึ่งจดัท ำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกิจกำรไปถอืปฏบิตัริวมทัง้
ก ำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเรื่องกำรใช้ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำร หรอืรำยกำรที่มคีวำมซบัซ้อน และเกี่ยวกบัขอ้สมมติฐำนและ
ประมำณกำรทีม่นีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมทีก่ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 4 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณีทีม่ ี
เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 

2.2.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 
ก)  มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ (TFRS 15) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ 
ซึ่งก ำหนดให้กิจกำรต้องรบัรู้รำยได้ตำมหลักกำรกำรโอนกำรควบคุม คือ รบัรู้รำยได้เพื่อให้สะท้อนถึงกำรโอนกำร
ควบคุมในสินค้ำหรือบริกำรไปยังลูกค้ำด้วยจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึงจ ำนวนเงินที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รบัจำกสินค้ำ  
และบรกิำรทีไ่ดโ้อนไป แทนหลกักำรรบัรูร้ำยไดต้ำมหลกักำรโอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนในสินคำ้และบรกิำรไปยงั 
ผูซ้ื้อตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำก่อสรำ้ง และมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 18 
(TAS 18) เรื่อง รำยได ้และกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
โดยกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีดังกล่ำวมีผลท ำให้กลุ่มกิจกำรมีจงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
บำงส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป จำกกำรรบัรูร้ำยไดเ้มื่อปฏิบตัติำมภำระที่ต้องปฏิบตัเิสรจ็สิ้น ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง เป็นกำรรบัรู้
รำยไดเ้มื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่้องปฏบิตัเิสรจ็สิ้นตลอดช่วงเวลำหนึ่ง อย่ำงไรกต็ำมผลกระทบดงักล่ำวไม่เป็นสำระส ำคญัต่อ
กลุ่มกจิกำร 
 

ข) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรบัปรงุ 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 ได้ปรบัปรุงเพื่ออธิบำยให้ชดัเจนในกรณีที่กิจกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรสัต ์  
หรอืกจิกำรทีม่ลีกัษณะคล้ำยคลงึกนัเลอืกวธิกีำรวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมหรอืกำรร่วมคำ้ดว้ยวธิมีูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน กิจกำรต้องเลือกวิธีกำรนี้ส ำหรบัแต่ละบรษิัทร่วมหรอืแต่ละกำรร่วมค้ำแยกต่ำงหำกจำกกัน  
ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรก 
 
โดยกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชดีงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

ค) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรบัปรงุ 2561) เร่ือง อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 ได้ปรบัปรุงเพื่ออธิบำยให้ชดัเจนขึ้นเกี่ยวกับกำรโอนจำกหรอืโอนมำเป็นอสงัหำรมิทรพัย์ 
เพื่อกำรลงทุน จะท ำไดก้็ต่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนของอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งต้องมหีลกัฐำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
งำนสนับสนุน โดยกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนจะเกิดขึ้นเมื่ออสงัหำรมิทรพัย์นัน้เข้ำนิยำมหรอืสิ้นสุดกำรเป็นไปตำมนิยำม
ของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน กำรเปลี่ยนแปลงควำมตัง้ใจของฝ่ำยบรหิำรเพยีงอย่ำงเดยีวไม่ได้ให้หลกัฐำนเพียงพอ 
ทีจ่ะสนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำน 
 
โดยกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชดีงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
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ง) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 22 เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบแทน

จ่ำยล่วงหน้ำ 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 22 ได้อธิบำยให้ชดัเจนในกรณีที่กิจกำรได้จ่ำยหรอืรบัล่วงหน้ำ 
เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ เกีย่วกบัวนัทีร่บัรูร้ำยกำรซึ่งก ำหนดอตัรำแลกเปลีย่นทีน่ ำมำใชใ้นกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก
ของสนิทรพัย ์ค่ำใชจ้่ำย หรอืรำยได ้ 
 
โดยกำรปฏิบัติตำมกำรตีควำมตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ  
ต่อกลุ่มกจิกำร 
 

2.2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้
ในรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32  เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7  เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9  เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิน 
        หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19  เรื่อง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถงึกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมลูค่ำและ
กำรตัดรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรบัญชีป้องกัน
ควำมเสีย่ง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใช ้
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรในฐำนะผู้เช่ำรบัรู้ส ัญญำเช่ำ 
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอกีต่อไป  
กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำซึ่ง
สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ  
 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใช ้
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ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ซึ่งจะมผีลกระทบอย่ำงมสีำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภำษเีงนิได ้
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรรบัรู้ผลกระทบทำงภำษี 
เงนิได้ของเงนิปันผลจำกตรำสำรทุน ให้รบัรู้ภำษีเงนิได้โดยให้สอดคล้องกับกำรรบัรู้รำยกำรหรอืเหตุกำรณ์ในอดีต 
ทีท่ ำใหเ้กดิก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปันผล  
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ได้อธิบำยให้ชดัเจนเกี่ยวกับวิธีกำรบัญชีส ำหรบักรณีที่มีกำรแก้ไข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ โดยเมื่อกำร
เปลี่ยนแปลงโครงกำรไดเ้กิดขึน้ กจิกำรจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบนั ณ วนัทีท่ี่มกีำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณต้นทุนบรกิำรในปัจจุบันและดอกเบี้ยสุทธิส ำหรบัระยะเวลำ 
ทีเ่หลอืของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำหำกสนิทรพัย์ทีเ่ขำ้เงื่อนไข
ทีเ่กดิจำกเงนิทีกู่้มำโดยเฉพำะนัน้อยู่ในสภำพพรอ้มใช้ได้ตำมประสงค์หรอืพรอ้มที่จะขำย ยอดคงเหลือของเงนิทีกู่้มำ
โดยเฉพำะดงักล่ำว กจิกำรตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ส่วนได้เสียระยะยำว
ในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนยิง่ขึน้เกี่ยวกบัส่วนไดเ้สยีระยะยำวในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ซึ่ง
โดยเนื้อหำแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั ้น แต่ไม่ได้น ำวิธีส่วนได้เสีย  
มำถือปฏิบัติ กิจกำรจะต้องถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน  
ก่อนรบัรูก้ำรปันส่วนผลขำดทุนและกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้  
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (เงื่อนไขกำรช ำระ 
ก่อนก ำหนดและค่ำชดเชยท่ีติดลบ) กำรปรบัปรุงท ำให้กิจกำรสำมำรถวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิบำงรำยกำร 
ทีม่เีงื่อนไขกำรช ำระก่อนก ำหนด ทีม่คี่ำชดเชยในมูลค่ำที่ตดิลบ มสีทิธทิีจ่ะวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยแทนกำร
วดัมูลค่ำดว้ยวธิมีูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึ่งสนิทรพัย์เหล่ำนี้รวมถงึเงนิใหกู้้ยมืบำงประเภทและตรำสำรหนี้ 
โดยกำรทีจ่ะวดัมูลค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยไดน้ัน้ค่ำชดเชยในมลูค่ำทีต่ดิลบจะต้องเป็นจ ำนวนเงนิทีส่มเหตุสมผล
ส ำหรบักำรยกเลกิสญัญำก่อนก ำหนด และตำมโมเดลธุรกจิกลุ่มกจิกำรถอืสนิทรพัยน์ัน้เพื่อรบักระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษีเงินได้ 
ไดอ้ธิบำยวธิีกำรรบัรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละสนิทรพัย์และหนี้สนิ
ภำษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวำมไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
- กจิกำรต้องสมมตว่ิำหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีจะตรวจสอบวธิกีำรทำงภำษีทีม่คีวำมไม่แน่นอน และมคีวำมรูเ้กี่ยวกบั

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอย่ำงครบถว้น โดยไม่น ำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรอืไม่มำเป็นขอ้ในกำรพจิำรณำ 
- หำกกิจกำรสรุปว่ำไม่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่หน่วยงำนจดัเก็บภำษีจะยอมรบัวิธีกำรทำงภำษีที่มีควำม  

ไม่แน่นอน กจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไม่แน่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษีเงนิไดด้ว้ย 
- กิจกำรต้องประเมนิกำรใช้ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถำนกำรณ์ที่ เคยอ้ำงอิงในกำรใช ้ 

ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลี่ยนแปลงไป หรอืขอ้มลูใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมำณกำร 
 
ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และ  
ฉบบัปรบัปรุงใหม่ดงักล่ำว 
 

2.3 บญัชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

(1) บริษทัย่อย 
 
บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำร (ซึ่งรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ที่กลุ่ม กิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเมื่อ 
กลุ่มกิจกำรมกีำรเปิดรบัหรอืมสีทิธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รบักำรลงทุนและมคีวำมสำมำรถ 
ท ำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รบักำรควบคุม กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิัท
ย่อยไว้ในงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิัทย่อย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงนิของ
บรษิทัย่อยมำรวมไวใ้นงบกำรเงนิรวมนับจำกวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีกำรรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตำมวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ส ำหรับกำรซื้อบริษัทย่อย 
ประกอบดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สนิที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ำยช ำระให้แก่เจ้ำของเดมิของผู้ถูกซื้อ
และส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจ้ำของที่ออกโดยกลุ่มกิจกำร สิง่ตอบแทนที่โอนให้รวมถงึมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ หรอื
หนี้สนิที่ผู้ซื้อคำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระตำมข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรซื้อจะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกดิขึ้น มูลค่ำ
เริม่แรกของสนิทรพัย์ที่ระบุได้ที่ได้มำ และหนี้สนิและหนี้สนิที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ย
มลูค่ำยุตธิรรม หรอืมลูค่ำของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดข้องผูถู้กซื้อตำมสดัส่วนของหุน้ทีถ่อื โดยส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 
 
ส่วนเกนิของมูลค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนให้ มูลค่ำส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อ และมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัซื้อ
ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจที่มำกกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุทธ ิ 
ณ วนัที่ซื้อของสินทรพัย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มำ ต้องรบัรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ 
มูลค่ำส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัซื้อธุรกิจของส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของ
ของผูถู้กซื้อทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิ น้อยกว่ำมูลค่ำรำคำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัย่อยทีไ่ดม้ำเนื่องจำก
กำรซื้อในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยุตธิรรม จะรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 
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กิจกำรจะตดัรำยกำรบัญชรีะหว่ำงกนั ยอดคงเหลือและก ำไรที่ยงัไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำร ขำดทุน 
ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิกจ็ะตดัรำยกำรในท ำนองเดยีวกนั เวน้แต่รำยกำรนัน้มหีลกัฐำนว่ำสนิทรพัย์ทีโ่อนระหว่ำงกนัเกดิกำร
ดอ้ยค่ำ นโยบำยกำรบญัชขีองบรษิทัย่อยไดถู้กปรบัปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำร 
 
รำยชื่อของบรษิทัย่อยหลกัของกลุ่มกจิกำรและผลกระทบทำงกำรเงนิจำกกำรซื้อและกำรจ ำหน่ำยบรษิทัย่อยไดแ้สดงไว้
ในหมำยเหตุขอ้ 14 
 

(2) รำยกำรกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกิจกำรปฏิบัติต่อรำยกำรกบัส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกนักับส่วนที่เป็นของ เจ้ำของกลุ่มกิจกำร
ส ำหรบักำรซื้อส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทนที่จ่ำยให้และมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์
สุทธขิองหุน้ทีซ่ื้อมำในบรษิทัย่อยจะถูกบนัทกึในส่วนของเจำ้ของ และก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรขำยในส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มี
อ ำนำจควบคุมจะถูกบนัทกึในส่วนของเจำ้ของ 
 

(3) กำรจ ำหน่ำยบริษทัย่อย 
 
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสยีกำรควบคุม ส่วนได้เสยีในกิจกำรที่เหลืออยู่จะวดัมูลค่ำใหม่โดยใช้รำคำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลง 
ในมูลค่ำจะรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมนัน้จะถือเป็นมูลค่ำตำมบัญชี เริ่มแรกของมูลค่ำของเงินลงทุน  
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรวดัมลูค่ำในเวลำต่อมำของเงนิลงทุนทีเ่หลอือยู่ในรปูของบรษิทัร่วม กจิกำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิ ส ำหรบัทุกจ ำนวนทีเ่คยรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกำรนัน้จะถูกปฏบิตัิเสมอืนว่ำ
กลุ่มกจิกำรมกีำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้งนัน้ออกไป 
 

(4) บริษทัร่วม 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่งโดยทัว่ไปก็คือกำรที่   
กลุ่มกิจกำรถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมด เงินลงทุนใน 
บรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 

(5) กำรบนัทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 
ภำยใต้วธิสี่วนไดเ้สยี กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนี้จะเพิม่ขึน้หรอื
ลดลงในภำยหลงัวนัที่ได้มำดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนของผู้ได้รบักำรลงทุนตำมสดัส่วนทีผู่้ลงทุนมสี่วนได้เสยีอยู่  
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิกำรรวมถงึค่ำควำมนิยมทีร่ะบุได ้ณ วนัทีซ่ื้อเงนิลงทุน 
 
ถำ้ส่วนไดเ้สยีของเจำ้ของในบรษิทัร่วมนัน้ลดลงแต่ยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญั กจิกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำรทีเ่คย
รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นเขำ้ก ำไรหรอืขำดทุนเฉพำะสดัส่วนในส่วนไดเ้สยีของเจำ้ของที่ลดลง ก ำไรและขำดทุน 
จำกกำรลดสดัส่วนในบรษิทัร่วมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
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ส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมที่เกิดขึ้นภำยหลงักำรได้มำจะรวมไว้ในก ำไรหรอืขำดทุน และ  
ส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ทีเ่กดิขึน้ภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของกำร
เปลี่ยนแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งต้น จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของ  
กลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมมมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกนิกว่ำมูลค่ำส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมนัน้ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยี
ระยะยำวใดๆซึ่งโดยเน้ือหำแล้ว ถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงนิลงทุนสุทธขิองกลุ่มกิจกำรในบรษิทัร่วม กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรู้
ส่วนแบ่งขำดทุนอกีต่อไป เวน้แต่กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในหนี้ของบรษิทัร่วมหรอืรบัว่ำจะจ่ำยหนี้แทนบรษิทัร่วม 
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรพจิำรณำทุกสิน้รอบระยะเวลำบญัชว่ีำมขีอ้บ่งชีท้ ีแ่สดงว่ำเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเกดิกำรดอ้ยค่ำหรอืไม่ 
หำกมขีอ้บ่งชี้เกิดขึ้นกลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ โดยเปรยีบเทยีบมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืกบั
มูลค่ำตำมบัญชีของเงนิลงทุน และรบัรู้ผลต่ำงไปที่ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ของเงินลงทุนในบรษิัทร่วมในงบก ำไร
ขำดทุน 
 
รำยกำรก ำไรที่ยงัไม่ได้เกิดขึ้นจรงิระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับรษิัทร่วมจะตดับญัชีตำมสดัส่วนเท่ำที่กลุ่มกิจกำรมสี่วนได้เสยี 
ในบรษิทัร่วมนัน้ รำยกำรขำดทุนทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิกจ็ะตดับญัชใีนท ำนองเดยีวกนั  เวน้แต่รำยกำรนัน้มหีลกัฐำนว่ำ
สนิทรพัย์ที่โอนระหว่ำงกันเกิดกำรด้อยค่ำ บรษิัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชีเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำร ก ำไรและขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนในบรษิทัร่วมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

(6) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม จะบันทกึบญัชดี้วยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ  
(ถ้ำมี) ต้นทุนจะมีกำรปรบัเพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงสิง่ตอบแทนที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของสิง่ตอบแทน 
ทีค่ำดว่ำตอ้งจ่ำย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรงทีเ่กีย่วขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงนิลงทุนนี้ 

 
2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
(ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
รำยกำรที่รวมในงบกำรเงนิของแต่ละบรษิทัในกลุ่มกจิกำรถูกวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ
หลกัทีบ่รษิทัด ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำร
ด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิของบรษิทั 
 

(ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รำยกำรหรือวนัที่ตีรำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรับหรือ  
จ่ำยช ำระที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ งเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศดว้ยอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ปี ไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องค์ประกอบ
ของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้ม
กำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมด
ของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
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2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม และ 
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ด้มำ และเงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของ
หนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 
2.6 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีชำวไร่ 

 
ลูกหนี้กำรคำ้รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำตำมใบแจง้หนี้ และจะวดัมลูค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงนิทีเ่หลอือยู่หกัดว้ยค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ  
ซึง่ประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลอื ณ วนัสิ้นปี ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูหมำยถงึผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชขีองลูกหนี้
กำรคำ้เปรยีบเทยีบกบัมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกลูกหนี้กำรคำ้ หนี้สญูทีเ่กดิขึน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรอืขำดทุนโดยถอืเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 
ลูกหนี้ชำวไร่แสดงตำมมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยในกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญโดยพจิำรณำจำกระยะเวลำที ่
คำ้งช ำระหนี้ของลูกหนี้ ประวตักิำรช ำระหนี้ หลกัประกนั และกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนี้ในอนำคตของลูกหนี้แต่ละรำย 
โดยกลุ่มกิจกำรจะตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ ำนวน (หลังหักมูลค่ำประเมินของหลักประกันของลูกหนี้)  ลูกหนี้จะถูก 
ตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชเีมื่อทรำบว่ำเป็นหนี้สญู 
 

2.7 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิถีวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้ำหนัก  
 
ตน้ทุนของกำรซื้อประกอบดว้ยรำคำซื้อ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิคำ้นัน้ เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้และค่ำขนส่ง 
หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กี่ยวข้องทัง้หมด ส่วนยอมใหห้รอืเงนิทีไ่ดร้บัคนื ต้นทุนของสนิคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ย 
ค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต ซึ่งเป็นส่วนตำมเกณฑ์กำรด ำเนินงำนตำมปกต ิ 
แต่ไม่รวมตน้ทุนกำรกูย้มื 
 
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รบัประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพื่อให้สินค้ำนัน้
ส ำเรจ็รปู รวมถงึค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชคี่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำส ำหรบัสนิคำ้เก่ำ ล้ำสมยั หรอืเสื่อมคุณภำพ
ตำมควำมจ ำเป็น 
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2.8 เงินลงทุนอ่ืน 

 

เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และกำรร่วมค้ำ รบัรู้มูลค่ำเริม่แรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึง
มลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 

เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 

เงนิลงทุนเพื่อคำ้และเงนิลงทุนเผื่อขำยวดัมลูค่ำในเวลำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ของเงนิลงทุนเพื่อค้ำรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิของเงนิลงทุนเผื่อขำยรบัรู้ใ นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผื่อขำยนัน้ออกไป 
 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก าหนด 
 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก ำหนดวดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิหกัดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 

เงนิลงทุนทัว่ไป 
 

เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 

ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธิทีไ่ด้รบัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้รวมถึง  
ผลสะสมของรำยกำรก ำไร และขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมที่รบัรูส้ะสมไวใ้นส่วนของเจำ้ของ จะบนัทกึรวมอยู่ใน
งบก ำไรขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบำงส่วนรำคำตำมบญัชขีอง
เงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
 

2.9 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 

อสงัหำรมิทรพัย์ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรอืจำกกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำของสินทรพัย์  
หรอืทัง้สองอย่ำง และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร จะถูกจดัประเภทเป็น อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน รวมถึง
อสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งหรอืพฒันำเพื่อเป็นอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนในอนำคต 
 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกดว้ยวธิรีำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำร  
 

กลุ่มกิจกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์ก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที ่
กลุ่มกิจกำรจะได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อ  
กำรลงทุน กลุ่มกจิกำรจะตดัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 

หลงัจำกกำรรบัรู้เมื่อเริ่มแรก อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีรำคำทุน หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 

ทีด่นิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวธิเีสน้ตรง เพื่อทีปั่นส่วน
รำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ 
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2.10 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยรำคำทุน และต่อมำแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์หรือรบัรู้แยกเป็นอีกสินทรพัย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม 
เมื่อต้นทุนนัน้เกิดขึน้และคำดว่ำจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตแก่กลุ่มกจิกำรและต้นทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือ และจะมีกำรตัดรำยกำรชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกด้วยมูลค่ำตำมบัญชีคงเหลือของชิ้นส่ว นนัน้ มูลค่ำ 
ตำมบญัชขีองชิ้นส่วนทีถู่กเปลี่ยนแทนทีจ่ะถูกตดัรำยกำรออกส ำหรบัค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่นๆ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้้นทุน
ดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ทีด่นิไมม่คีดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณดว้ยวธิเีสน้ตรงเพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ที่ได้
ประมำณกำรไวข้องสนิทรพัยแ์ต่ละชนิด ดงัต่อไปนี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 10 ปี - 30 ปี 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 2 ปี - 40 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 2 ปี - 30 ปี 
เครื่องมอื อุปกรณ์และเครื่องมอืทำงกำรเกษตร 2 ปี - 10 ปี 
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้และเครื่องใชส้ ำนักงำน 3 ปี - 20 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี - 10 ปี 
 
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบ  
รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบจำกสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำก 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น – สุทธ ิ
 

2.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
2.11.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 
สทิธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมำจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนโดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและกำร
ด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สำมำรถน ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณโดยวธิีเส้นตรง
ตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ในระยะเวลำ 5 ปี 
 

2.11.2 สิทธิในกำรใช้สำยส่งไฟฟ้ำ 
 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้รบัสิทธิในกำรใช้สำยส่งไฟฟ้ำ ได้บันทึกเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีัวตนและตัดจ ำหน่ำยตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เป็นเวลำ 20 ปี 
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2.12 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 
สนิทรพัยท์ีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น เครื่องหมำยกำรคำ้และใบอนุญำต) ซึ่งไม่มกีำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบ 
กำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปี สนิทรพัย์อื่นทีม่กีำรตดัจ ำหน่ำยจะมกีำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชี้
ว่ำรำคำตำมบญัชอีำจสูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์  
สงูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื ซึ่งหมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำยเทยีบกบัมลูค่ำจำกกำร
ใช้ สนิทรพัย์จะถูกจดัเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรประเมนิกำรด้อยค่ำ สนิทรพัย์  
ที่ไม่ใช่สนิทรพัย์ทำงกำรเงนินอกเหนือจำกเครื่องหมำยกำรค้ำและใบอนุญำตซึ่งรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว  
จะถูกประเมนิควำมเป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

 
2.13 สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 

 
สญัญำระยะยำวเพื่อเช่ำสนิทรพัย์ซึ่งผูใ้หเ้ช่ำเป็นผูร้บัควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ สญัญำเช่ำนัน้
ถอืเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน เงนิทีต่้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึ
ในงบก ำไรหรอืขำดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำนัน้ 
 
สญัญำเช่ำที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่ำเป็นผู้รบัควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทัง้หมดถือเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงนิ ซึ่งจะบนัทกึเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่ำ หรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวน
เงนิทีต่อ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ แลว้แต่มลูค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
 
จ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิและค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อหนี้สนิคงคำ้งอยู่ 
โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึเป็นหนี้สนิระยะยำว ส่วนดอกเบี้ย
จ่ำยจะบันทึกในงบก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพื่อท ำให้อัตรำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตรำคงที่ส ำหรับ 
ยอดคงเหลอืของหนี้สนิทรพัย์ที่เหลอือยู่ สนิทรพัย์ที่ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิจะคดิค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำนของ
สนิทรพัยท์ีเ่ช่ำหรอือำยุของสญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ 

 
2.14 สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 

 

สนิทรพัย์ที่ใหเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิที่จ่ำยตำม
สญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้บนัทกึเป็นรำยไดท้ำงกำรเงนิคำ้งรบั รำยได้
จำกสญัญำเช่ำระยะยำวรบัรูต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำโดยใช้วธิเีงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงทีทุ่กงวด ต้นทุน
ทำงตรงเริม่แรกจะรวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรู้โดยลดจำกรำยได้ตลอดอำยุ  
ของสญัญำเช่ำ 
 

สินทรพัย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และ  
ตัดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของ  
กลุ่มกิจกำรซึ่งมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน รำยได้ค่ำเช่ำ (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรู้ด้วยวิธีเส้นตรง 
ตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
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2.15 เงินกู้ยืม 

 
เงนิกู้ยืมรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนกำรจัดท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงนิกู้ยืมวดัมูลค่ำ 
ในเวลำต่อมำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวธิีอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ ผลต่ำงระหว่ำงเงนิ (หกัด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำร 
ทีเ่กดิขึน้) เมื่อเทยีบกบัมลูค่ำทีจ่่ำยคนืเพื่อช ำระหนี้นัน้จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื 
 
ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้เงนิกู้มำจะรบัรู้เป็นต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงนิกู้ในกรณีที่มีควำมเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงนิกู้
บำงส่วนหรอืทัง้หมด ในกรณีนี้ค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ หำกไม่มหีลกัฐำนทีม่คีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะใช้
วงเงนิบำงส่วนหรอืทัง้หมด ค่ำธรรมเนียมจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรบักำรใหบ้รกิำรสภำพคล่องและจะตดัจ ำหน่ำย
ตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
เงนิกู้ยืมจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มสีทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

 
2.15.1 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 
ต้นทุนกำรกู้ยมืที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรอืกำรผลิตสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไขต้องน ำมำรวมเป็น 
ส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์นัน้ โดยสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไขคอืสนิทรพัย์ที่จ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำร
เตรยีมสนิทรพัยน์ัน้ใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขำย กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุน
ของสนิทรพัย์ต้องสิน้สุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ ทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้ม
ทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง 
 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืทีกู่้มำโดยเฉพำะ ทีย่งัไม่ไดน้ ำไปเป็นรำยจ่ำยของสนิทรพัย์ทีเ่ขำ้เงื่อนไข
ไปลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวก่อน ตอ้งน ำมำหกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืทีส่ำมำรถตัง้ขึน้เป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ย 
• ดอกเบีย้ทีเ่กดิจำกเงนิกูย้มืระยะยำว รวมทัง้ภำษทีีเ่กีย่วขอ้งทีผู่กู้ต้อ้งรบัภำระ 
• จ ำนวนทีต่ดับญัชรีำยจ่ำยทีเ่กีย่วกบักำรจดักำรกูย้มื 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ ตอ้งถอืเป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้  
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2.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอตดับญัชี 

 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ย ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิไดร้อตดับญัช ีภำษีเงนิไดจ้ะรบัรูใ้นก ำไร
หรอืขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิได้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรที่รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น หรอืรำยกำรที่รบัรูโ้ดยตรงไปยงั
ส่วนของเจำ้ของ ในกรณีน้ี ภำษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีที่มผีลบงัคบัใช้อยู่ หรอืที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมผีล
บังคบัใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยด ำเนินงำนอยู่ และเกิดรำยได้เพื่อเสียภำษ ี
ผู้บริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่มีสถำนกำรณ์ที่กำรน ำกฎหมำยภำษ ี
ไปปฏบิตัิขึ้นอยู่กบักำรตีควำม และจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำษีแก่
หน่วยงำนจดัเกบ็ 
 
ภำษีเงนิไดร้อตดับญัชตีัง้เตม็จ ำนวนตำมวธิหีนี้สนิ เมื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำ
ตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ  
 
อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรู้ภำษีเงนิไดร้อตดับญัชทีี่เกิดจำกกำรรบัรู้เริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิ  
ทีเ่กิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัที่เกิดรำยกำร รำยกำรนัน้ไม่มผีลกระทบต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชี
หรอืทำงภำษี ภำษีเงนิไดร้อตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษี และกฎหมำยภำษีอำกรทีม่ผีลบงัคบัใช้อยู่ หรอืที่คำดได้ค่อนขำ้ง 
แน่ว่ำจะมผีลบังคบัใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใช้เมื่อสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้ 
รอตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอทีจ่ะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจกำรได้ตัง้ภำษีเงนิได้รอตดับัญชีของผลต่ำงชัว่ครำวของเงินลงทุนในบรษิัทย่อย  
เวน้แต่กลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 
 
สินทรพัย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงนิได้รอตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย  
ที่จะน ำสินทรพัย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน และทัง้สินทรพัย์ภำษีเงนิได ้
รอตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอตดับญัชเีกี่ยวข้องกบัภำษีเงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดยีวกนั  
โดยกำรเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภำษีเดยีวกนัหรอืหน่วยภำษีต่ำงกนัซึ่งตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั
ดว้ยยอดสุทธ ิ
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2.17 ผลประโยชน์พนักงำน 

 

กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัใหม้โีครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนในหลำยรูปแบบ กลุ่มกจิกำรมทีัง้โครงกำรสมทบเงนิและโครงกำร
ผลประโยชน์ 
 

ส ำหรบัโครงกำรสมทบเงิน กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินที่คงที่ กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันทำง
กฎหมำยหรือภำระผูกพันจำกกำรอนุมำนที่จะต้องจ่ำยเงินเพิ่ม เมื่อได้จ่ำยเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรพัย์ 
เพยีงพอที่จะจ่ำยให้พนักงำนทัง้หมดส ำหรบักำรให้บรกิำรจำกพนักงำนทัง้ในอดตีและปัจจุบนั กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บั
กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี ซึ่งบรหิำรโดยผู้จดักำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์และข้อก ำหนดของพระรำชบญัญัติกองทุนส ำรอง
เลีย้งชพี พ.ศ. 2530 เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ ส ำหรบัเงนิสมทบจ่ำยล่วงหน้ำ
จะถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยจ์นกว่ำจะมกีำรไดร้บัเงนิคนืหรอืหกัออกเมื่อครบก ำหนดจ่ำย 
 

ส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์คอืโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงนิ ซึ่งจะก ำหนดจ ำนวนเงนิ
ผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลำยปัจจยั เช่ น อำยุ จ ำนวนปีที่ให้บรกิำรและ
ค่ำตอบแทน 
 

หนี้สนิส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุจะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั ณ วนัที่ 
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนหกัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์โครงกำร ภำระผูกพนันี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภัย  
อสิระ ด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสด
ออกในอนำคต โดยใช้อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรฐับำลที่มีก ำหนดเวลำใกล้เคียงกับระยะเวลำของหนี้สินดังกล่ำว 
โดยประมำณกำรกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยในอนำคตนัน้ประมำณกำรจำกเงนิเดอืนพนักงำน อตัรำกำรลำออก อตัรำ
กำรตำย อำยุงำน และปัจจยัอื่น  
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ที่เกิดขึ้นจำกกำรปรบัปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนและจะรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

2.18 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 

กลุ่มกิจกำรจะบันทึกประมำณกำรหนี้สนิ (ยกเวน้เรื่องผลประโยชน์พนักงำน) เป็นภำระผูกพนัในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรอื 
ตำมขอ้ตกลงทีจ่ดัท ำไวอ้นัเป็นผลสบืเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตีซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ
จะส่งผลให้กลุ่มกิจกำรต้องสูญเสียทรพัยำกรออกไปและตำมประมำณกำรที่น่ำเชื่อถือของจ ำนวนที่ต้องจ่ำย ในกรณีที่ 
กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไดร้บัคนืประมำณกำรหนี้สนิที่เป็นรำยจ่ำยที่จะไดร้บัคนื กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึเป็นสนิทรพัย์แยกต่ำงหำก 
เมื่อคำดว่ำจะไดร้บัรำยจ่ำยนัน้คนือย่ำงแน่นอน 
 

ในกรณีที่มภีำระผูกพนัที่คล้ำยคลึงกนัหลำยรำยกำร กลุ่มกิจกำรก ำหนดควำมน่ำจะเป็นที่จะสูญเสยีทรพัยำกรเพื่อจ่ำยช ำระ
ภำระผูกพนัเหล่ำนัน้ โดยพจิำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผูกพนัทัง้ประเภท แม้ว่ำควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่  
ทีก่ลุ่มกจิกำรจะสญูเสยีทรพัยำกรเพื่อช ำระภำระผูกพนับำงรำยกำรทีจ่ดัอยู่ในประเภทเดยีวกนัจะมรีะดบัต ่ำ   
 

กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สิน โดยใช้มูลค่ำปัจจุบันของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระ  
ภำระผูกพัน โดยใช้อัตรำก่อนภำษีซึ่งสะท้อนถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบันของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและ  
ควำมเสีย่งเฉพำะของหนี้สนิที่ก ำลงัพจิำรณำอยู่ กำรเพิม่ขึ้นของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมูลค่ำของเงนิตำมเวลำ จะรบัรู้
เป็นดอกเบีย้จ่ำย 
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2.19 กำรรบัรู้รำยได้ 

 
รำยได้หลกัรวมถึงรำยได้ที่เกดิจำกกิจกรรมปกติทำงธุรกิจทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น  ๆ ที่กลุ่มกิจกำรได้รบัจำกกำรขนส่ง
สนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตทิำงธุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยได้สุทธจิำกภำษีมูลค่ำเพิม่ ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ทีจ่ะไดร้บั
ช ำระ เมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำที่มหีลำยองค์ประกอบที่กลุ่มกิจกำรจะต้องส่งมอบสนิค้ำหรอืให้บรกิำรหลำยประเภท กลุ่มกิจกำรจะแยกแต่ละ
ภำระทีต่้องปฏิบตัิทีแ่ยกต่ำงหำกจำกกนั และจะปันส่วนรำคำของรำยกำรในสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัติำม
สดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศ หรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ และกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระทีต่้อง
ปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แล้ว 
 
กำรขำยสินค้ำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำเมื่อไดป้ฏิบตัิตำมภำระที่ต้องปฏิบตัติำมสญัญำแล้วเสรจ็ โดยกำรส่งมอบสนิค้ำและ
โอนกำรควบคุมในสนิคำ้นัน้ใหแ้ก่ลูกคำ้ ซึง่ภำระทีต่อ้งปฏิบตัอิำจเสรจ็สิน้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง หรอืตลอดช่วงเวลำหนึ่ง 
 
กำรให้บริกำร 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเมื่อไดใ้หบ้รกิำรแก่ลูกคำ้แลว้ โดยกลุ่มกจิกำรเสรจ็สิน้กำรปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ
ตลอดช่วงเวลำหนึ่ง ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำใหบ้ริกำรทีม่ลีกัษณะกำรใหบ้รกิำรแบบต่อเน่ืองตำมวธิเีสน้ตรงตลอด
ระยะเวลำของสญัญำ โดยทีไ่ม่ไดค้ ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
ดอกเบีย้รบัและเงินปันผลรบั 
 
รำยไดด้อกเบีย้ตอ้งรบัรูต้ำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ ส่วนรำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้เกดิขึน้  
 
รำยได้อ่ืน 
 
รำยไดอ้ื่นบนัทกึในงบก ำไรขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง  
 

2.20 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปผู้ถอืหุน้ของของบรษิทัจะรบัรูใ้นด้ำนหนี้สนิในงบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรในรอบระยะเวลำบญัชซีึ่งทีป่ระชุม 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล เงนิปันผลระหว่ำงกำลจะรบัรูเ้มื่อไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร 
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2.21 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอให้ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  
ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มหีน้ำที่ในกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำน 
ของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำว่ำคอืกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 
 
กลุ่มกจิกำรน ำเสนอขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนโดยแสดงส่วนงำนธุรกจิเป็นรปูแบบหลกัในกำรรำยงำน โดยพจิำรณำ
จำกโครงสรำ้งกำรบรหิำรและกำรรำยงำนทำงกำรเงนิภำยในของกลุ่มกิจกำรเป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดส่วนงำน (ดูรำยละเอยีด
ในหมำยเหตุขอ้ 6) 
 

2.22 ฐำนะกำรเงิน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมหีนี้สนิหมุนเวยีนสูงกว่ำสนิทรพัย์หมุนเวยีนจ ำนวน 1,917.89 ล้ำนบำท 
และ 9.78 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 1,091.55 ล้ำนบำท และ 186.53 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั) อย่ำงไรก็ตำม 
กลุ่มกจิกำรใชน้โยบำยและวธิกีำรเพื่อจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง และสถำนกำรณ์อื่นๆ โดยในส่วนของเงนิกูย้มืระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงนิเป็นวงเงนิส ำหรบัด ำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจกำรซึ่งสำมำรถต่ออำยุได้ ภำยใต้เงื่อนไขที่กลุ่มกิจกำรยงัคง
สำมำรถด ำรงสดัส่วนหนี้สินต่อทุนตำมข้อก ำหนดของสถำบันกำรเงนิ รวมทัง้กลุ่มกิจกำรได้มีกำรขอขยำยระยะเวลำกำร 
ช ำระคนืเงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีใหเ้ป็นเงนิกู้ยมืระยะยำว ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรเชื่อมัน่ว่ำ
กลุ่มกิจกำรมีเงนิทุนหมุนเวยีนเพียงพอส ำหรบักำรด ำเนินธุรกิจตำมที่กลุ่มกิจกำรต้องกำร และสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำง
ต่อเน่ืองในอีก 12 เดอืนขำ้งหน้ำนับจำกวนัทีใ่นรำยงำนนี้ และสำมำรถปฏิบตัิตำมข้อผูกพนัทำงกำรเงนิที่มอียู่ในปัจจุบนัและ
อนำคตได ้ดงันัน้งบกำรเงนิน้ีจงึไดจ้ดัท ำขึน้ตำมขอ้สมมตฐิำนทำงกำรบญัชทีีว่่ำกลุ่มบรษิทัจะด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง 
 

3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
กจิกรรมของกลุ่มกจิกำรย่อมมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิทีห่ลำกหลำยซึง่ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึ ควำมเสีย่งจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยน ควำมเสีย่งด้ำนมูลค่ำยุติธรรมอนัเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ยงดำ้นกระแสเงนิสดอนัเกิด
จำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเชื่อและควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งโดยรวมของกลุ่มกจิกำร จงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบ 
ทีท่ ำใหเ้สยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้ 
 
3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศจึงย่อมมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศซึ่ง  
เกดิจำกสกุลเงนิทีห่ลำกหลำย โดยมสีกุลเงนิหลกัเป็นเงนิสกุลดอลล่ำร์สหรฐัฯ ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเกดิขึ้น
จำกรำยกำรธุรกรรมในอนำคต กลุ่มกิจกำรใช้สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
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3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
รำยไดแ้ละกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบักำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ยในตลำด  
ธุรกรรมทัง้หมดที่ใช้อนุพันธ์ด้ำนอัตรำดอกเบี้ยต้องได้รบัอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินก่อนเข้ำท ำรำยกำร  
กลุ่มกิจกำรไม่มสีนิทรพัย์ที่ต้องอ้ำงอิงอตัรำดอกเบี้ยอย่ำงมนีัยส ำคญั กลุ่มกจิกำรสำมำรถระดมทุนโดยกำรกู้ยมืระยะยำว
ดว้ยอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 

 
3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ชำวไร่ และเงนิให้กู้ยืม  
ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกจิกำรควบคุมควำมเสีย่งนี้โดยกำรก ำหนดใหม้นีโยบำยและวธิกีำรในกำรควบคุมสนิเชื่อทีเ่หมำะสม 
เพื่อท ำใหเ้ชื่อมัน่ไดว่้ำไดข้ำยสนิคำ้และใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้และปล่อยเงนิกู้ยมืใหแ้ก่ลูกหนี้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัที่
เหมำะสม รวมทัง้มนีโยบำยจ ำกดัวงเงนิกำรท ำธุรกรรมกบัสถำบนักำรเงนิแต่ละแห่งอย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไม่
มกีำรกระจุกตวัอย่ำงมนีัยส ำคญัของควำมเสีย่งทำงดำ้นสนิเชื่อ 

 
3.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  

 
กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบหมำยถงึกำรด ำรงไวซ้ึง่เงนิสดและหลกัทรพัยท์ีม่ตีลำดรองรบัอย่ำง
เพยีงพอ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอและควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมเสีย่ง ส่วนงำนบรหิำรเงนิ
ของกลุ่มกิจกำรตัง้เป้ำหมำยจะด ำรงควำมยืดหยุ่นในกำรระดมเงนิทุนโดยกำรรกัษำวงเงนิสนิเชื่อให้มีควำมเพยีงพอ 
เน่ืองจำกลกัษณะปกตทิำงธุรกจิของกลุ่มกจิกำรมกีระแสเงนิสดเขำ้ออกเป็นจ ำนวนเงนิค่อนขำ้งสงู 
 

3.2 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนรำคำวตัถดิุบและผลิตภณัฑ ์
 

3.2.1 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลทรำยและรำคำอ้อย 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลทรำยและรำคำอ้อย เน่ืองจำกอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำล  
ในประเทศไทยเป็นอุตสำหกรรมทีถู่กควบคุมและก ำกบัดูแลจำกภำครฐั ผ่ำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำยภำยใต้
พระรำชบัญญัติอ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 โดยมีกำรจดัสรรส่วนแบ่งรำยได้สุทธิของระบบระหว่ำงเกษตรกร
ชำวไร่อ้อยและโรงงำนน ้ำตำลภำยใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ โดยเกษตรกรชำวไร่ออ้ยจะไดร้บัส่วนแบ่งรำยไดร้อ้ยละ 
70 ซึง่คอืรำคำออ้ย และโรงงำนจะไดร้บัส่วนแบ่งรำยไดร้อ้ยละ 30 ซึง่คอืผลตอบแทนกำรผลติ 
 
รำยไดสุ้ทธขิองระบบอ้อยและน ้ำตำลทรำยค ำนวณจำกรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยภำยในประเทศ และรำยได้
จำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยต่ำงประเทศ หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยของอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย โดยในปัจจุบัน
สดัส่วนน ้ำตำลส่งออกเทยีบกบัน ้ำตำลขำยภำยในประเทศประมำณ 70:30  
 
ทัง้นี้รำคำจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยจะเป็นไปตำมกลไกกำรคำ้เสร ี
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3.3 กำรบญัชีส ำหรบัอนุพนัธท์ำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกิจกำรเป็นคู่ส ัญญำในอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทำงกำรเงินซึ่งส่วนมำกจะประกอบด้วยสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เครื่องมอืทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่รบัรูใ้นงบกำรเงนิในวนัเริม่แรกและจะรบัรูเ้มื่อครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำช่วยป้องกนักลุ่มกิจกำรจำกควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนด้วยกำร
ก ำหนดอตัรำทีจ่ะใชร้บัสนิทรพัยห์รอือตัรำทีจ่ะจ่ำยหนี้สนิทีเ่ป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ จ ำนวนทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงจำกจ ำนวนเงนิ
ทีจ่ะไดร้บัจำกสนิทรพัยห์รอืทีจ่ะต้องจ่ำยช ำระหนี้สนิจะน ำไปหกักลบกบัมูลค่ำของสญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำทีเ่กี่ยวขอ้ง 
รำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกอนุพนัธ์ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัเงนิกู้ยมืจะน ำมำหกักลบกนัในกำรน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงนิโดยแสดง
อยู่ในต้นทุนทำงกำรเงนิในงบก ำไรขำดทุน ส่วนรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกอนุพนัธ์ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัรำยกำรค้ำปกตจิะน ำมำ
หกักลบกนัในกำรน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงนิโดยแสดงอยู่ในรำยไดอ้ื่น - สุทธใินงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 

3.4 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
กำรวเิครำะห์เครื่องมอืทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวธิีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ ำงของระดบั
ขอ้มลูสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบัที ่1 : รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่ำงเดยีวกนั 
• ขอ้มลูระดบัที ่2 : ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึง่รวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 ทัง้ทีส่ำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรง  

  (ไดแ้ก่ ขอ้มลูรำคำ) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำ) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบัที ่3 : ขอ้มลูส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มลูทีไ่ม่ 

  สำมำรถสงัเกตได)้ 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงเครื่องมอืทำงกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรทีไ่ม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมูลค่ำ 
และควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มลู  
 
 งบกำรเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำ     
   ด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 207,803,654 - 207,803,654 

 

 งบกำรเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำ     
   ด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 63,290,709 - 63,290,709 
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
 
เทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำทีใ่ชใ้นกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมระดบั 2 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำใชเ้ทคนิคกำรเปรยีบเทยีบรำคำตลำด มูลค่ำยุตธิรรมอำ้งองิรำคำ
เสนอซื้อขำยจำกนำยหน้ำ สญัญำแบบเดยีวกนัทีม่กีำรซื้อขำยในตลำดที่มสีภำพคล่องและรำคำเสนอซื้อขำยสะท้อนลกัษณะ
รำยกำรทีแ่ทจ้รงิส ำหรบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีเ่หมอืนกนั  
 
ในระหว่ำงปี กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 
 

4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำน และกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
4.1 ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีกำรค้ำ และลูกหน้ีชำวไร่ 

 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำ  
จะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงนิในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำง  หลกัประกนั และสภำวะ
เศรษฐกจิทีเ่ป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นตน้ 
 
กลุ่มกิจกำรมนีโยบำยในกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญโดยพิจำรณำจำกระยะเวลำที่ค้ำงช ำระหนี้ของลู กหนี้ โดยบรษิัทจะตัง้ 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเตม็จ ำนวน (หลงัหกัมลูค่ำประเมนิของหลกัประกนัของลูกหนี้) 
 

4.2 ประมำณกำรกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบญัชอีำจสูงกว่ำ
มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืซึง่ค ำนวณดว้ยจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำยกบัมลูค่ำจำกกำรใช ้มลูค่ำ
จำกกำรใชค้ ำนวณจำกกำรประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ประมำณกำรกระแสเงนิสด รวมถงึกำรใชอ้ตัรำกำรคดิลด
ทีเ่หมำะสมในกำรคดิลดกระแสเงนิสด และประมำณกำรกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิัทย่อย ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรใช้ผูป้ระเมนิอิสระ 
ในกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ 
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4.3 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
ฝ่ำยบรหิำรเป็นผู้ประมำณกำรของอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำซำกส ำหรบัอำคำรและอุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนของ  
กลุ่มกจิกำร โดยฝ่ำยบรหิำรจะมกีำรทบทวนค่ำเสื่อมรำคำเมื่ออำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกมคีวำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำร
ในงวดก่อน หรอืมีกำรตัดจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ที่เสื่อมสภำพหรอืไม่ได้ใช้งำนโดยกำรขำยหรอืเลิกใช้  และกลุ่มกิจกำรทดสอบ 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยเ์มื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบญัชอีำจสงูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื  
 

4.4 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำน 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของกำรประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนขึน้อยู่กบัหลำยปัจจยัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภัยโดยมีข้อสมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกบัอตัรำคดิลด อตัรำกำรขึ้นเงนิเดอืน อตัรำกำรตำย และ
อตัรำกำรลำออก กำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ จะมผีลต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดอตัรำคิดลดที่เหมำะสมในแต่ละปีซึ่งได้แก่อัตรำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของ
กระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำน ในกำรก ำหนดอตัรำคดิลดที่เหมำะสมดงักล่ำว  
กลุ่มกจิกำรใชอ้ตัรำดอกเบี้ยของพนัธบตัรรฐับำลทีม่อีำยุครบก ำหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลำทีต่้องช ำระของหนี้สนิค่ำตอบแทน
พนักงำน 
 
รำยละเอยีดสมมตฐิำนทีส่ ำคญัอื่นๆ เปิดเผยอยู่ในหมำยเหตุขอ้ 24 

 
4.5 ประมำณกำรรำคำวตัถดิุบ 

 
กลุ่มกิจกำรรับซื้ออ้อยส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 โดยใช้ประกำศรำคำอ้อยขัน้ต้นของฤดูกำรผลิตปี 2560/2561  
ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย ลงวนัที่ 13 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ซึ่งปรบัด้วยระดบัควำมหวำน 
ของอ้อยที่รบัซื้อในกำรบนัทึกค่ำอ้อยและเจำ้หนี้ค่ำอ้อยส ำหรบัฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 และจนถึงวนัทีค่ณะกรรมกำรบรษิัท 
ไดอ้นุมตัใิหอ้อกงบกำรเงนิน้ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำยยงัไม่ไดป้ระกำศรำคำอ้อยขัน้สุดทำ้ยส ำหรบัฤดูกำร
ผลติปี 2560/2561 
 
กลุ่มกิจกำรรับซื้ออ้อยส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 โดยใช้ประกำศรำคำอ้อยขัน้ต้นของฤดูกำรผลิตปี 2561/2562  
ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย ลงวนัที ่6 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ซึ่งปรบัด้วยระดบัควำมหวำนของ
อ้อยที่รบัซื้อในกำรบันทึกค่ำอ้อยและเจ้ำหนี้ค่ำอ้อยส ำหรบัฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 และจนถึงวนัที่คณะกรรมกำรบริษัท 
ไดอ้นุมตัใิหอ้อกงบกำรเงนิน้ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำยยงัไม่ไดป้ระกำศรำคำอ้อยขัน้สุดทำ้ยส ำหรบัฤดูกำร
ผลติปี 2561/2562  
 
กลุ่มกิจกำรรับซื้ออ้อยส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 โดยใช้ประกำศรำคำอ้อยขัน้ต้นของฤดูกำรผลิตปี 2561/2562  
ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย ลงวนัที ่9 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ซึ่งปรบัด้วยระดบัควำมหวำนของ
อ้อยที่รบัซื้อในกำรบันทึกค่ำอ้อยและเจ้ำหนี้ค่ำอ้อยส ำหรบัฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 และจนถึงวนัที่คณะกรรมกำรบริษัท 
ไดอ้นุมตัใิหอ้อกงบกำรเงนิน้ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำยยงัไม่ไดป้ระกำศรำคำอ้อยขัน้สุดทำ้ยส ำหรบัฤดูกำร
ผลติปี 2562/2563 เน่ืองจำกยงัไม่สิน้สุดฤดูกำรผลติ 
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5 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของบริษัทนัน้เพื่อด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่ องของ 
กลุ่มกจิกำรเพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ำรงไวซ้ึง่โครงสรำ้งของทุนทีเ่หมำะสม
เพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในกำรด ำรงไว้หรอืปรบัโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลให้กบัผู้ถือหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
กำรออกหุน้ใหม่ หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพื่อลดภำระหนี้สนิ 
 

6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนที่รำยงำนอ้ำงองิจำกรำยงำนภำยในของกลุ่มกจิกำรซึ่งถูกสอบทำนโดยผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ซึ่งกค็อื
ประธำนกรรมกำรทีบ่รหิำรและเป็นผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน
ของส่วนงำน 
 
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดพ้จิำรณำแลว้ว่ำส่วนงำนทีร่ำยงำนมดีงันี้ 
 
- ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
- ธุรกจิจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 
- ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
- ธุรกจิอื่นๆ 
 
ทัง้นี้ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนใช้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในกำรพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำน 
 
นโยบำยกำรบญัชสี ำหรบัส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชทีี่กล่ำวไวใ้นหวัขอ้สรุปนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั ต้นทุนที ่
ไม่สำมำรถปันส่วนไดส้่วนใหญ่เป็นค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำง 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัภมิูศำสตร ์
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ .ศ. 2562 รำยกำรขำยกับลูกค้ำภำยนอกส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ  57.93 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 57.72)  
ของกลุ่มกิจกำรเป็นกำรขำยต่ำงประเทศ โดยรำยกำรขำยต่ำงประเทศส่วนใหญ่มำจำกประเทศในแถบเอเชยี นอกจำกนี้ สนิทรพัย์ 
ไม่หมุนเวยีนของกลุ่มกจิกำรอยู่ในประเทศไทย  
 
ลูกค้ำรำยใหญ ่
 
กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยไดจ้ำกรำยกำรขำยกบัลูกคำ้ภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งทีม่ำกกว่ำรอ้ยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มกจิกำร จงึมไิดม้กีำร
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
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ขอ้มลูเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกจิของกลุ่มกจิกำร แสดงดงันี้ 
 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 
       หน่วย : ลำ้นบำท 
 ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย       
 น ้ำตำลทรำยและ ธรุกิจจ ำหน่ำย ธรุกิจผลิตและ     
 กำกน ้ำตำล วสัดกุำรเกษตร จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม รำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 
 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 303 243 278 292 414 417 71 87 1,066 1,039 (1,066) (1,039) - - 
   -  รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 3,987 4,366 375 435 479 557 144 198 4,985 5,556 - - 4,985 5,556 
รวม 4,290 4,609 653 727 893 974 215 285 6,051 6,595 (1,066) (1,039) 4,985 5,556 
               
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 50 350 73 93 207 410 14 39 344 892 172 155 516 1,047 
รำยไดอ้ื่น             123 253 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำร             (797) (674) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ             (384) (386) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม             64 72 
ภำษเีงนิได ้             (34) (40) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปี             (512) 272 
               
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้               
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้               
   (point in time) 4,265 4,609 581 641 893 974 215 285 5,954 6,509 (1,010) (1,013) 4,944 5,496 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระ               
   ทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 25 - 72 86 - - - - 97 86 (56) (26) 41 60 
รวมรำยได ้ 4,290 4,609 653 727 893 974 215 285 6,051 6,595 (1,066) (1,039) 4,985 5,556 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 
       หน่วย : ลำ้นบำท 
 ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย       
 น ้ำตำลทรำยและ ธรุกิจจ ำหน่ำย ธรุกิจผลิตและ     
 กำกน ้ำตำล วสัดกุำรเกษตร จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม รำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 
 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 ิ 800 1,220 93 113 7 7 18 1 918 1,341 (6) (3) 912 1,338 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 3,491 3,431 93 105 1,513 1,608 594 303 5,691 5,447 (16) (15) 5,675 5,432 
สนิทรพัยอ์ื่น - สุทธ ิ 1,594 2,020 159 513 5,149 5,299 5,121 5,310 12,023 13,142 (9,181) (9,636) 2,842 3,506 
สนิทรพัยร์วม  5,885 6,671 345 731 6,669 6,914 5,733 5,614 18,632 19,930 (9,203) (9,654) 9,429 10,276 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสดในมอื 440,000 440,000 80,000 80,000 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 40,173,707 178,686,261 2,416,796 15,750,327 
 40,613,707 179,126,261 2,496,796 15,830,327 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำมมีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 
ถ่วงน ้ำหนักรอ้ยละ 0.38 ต่อปี  
 

8 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น - สทุธ ิ     
ไม่เกนิ 3 เดอืน  32,285,144 86,261,596 - - 
3 เดอืน - 6 เดอืน - 383,051 - - 
6 เดอืน - 12 เดอืน - 285,477 - - 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 17,908,779 18,424,714 7,763,431 7,763,431 
 50,193,923 105,354,838 7,763,431 7,763,431 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (17,908,788) (18,424,722) (7,763,431) (7,763,431) 
 32,285,135 86,930,116 - - 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 197,843,567 61,070,005 - - 
3 เดอืน - 6 เดอืน 14,901 16,142 - - 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 16,456 - - - 
 197,874,924 61,086,147 - - 
ลูกหนี้อื่น     
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรอื่น 48,499,462 52,940,876 - 3,507 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 441,632 34,161,886 - 6,955,000 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 469,090 482,413 2,550 - 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21,268 768,423 59,300,532 5,983,236 
เงนิทดรองจ่ำย 608,175 330,000 8,500 - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 108,486,159 123,713,976 1,438,415 2,966,105 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 57,268,140 80,281,344 
เงนิปันผลคำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 118,418,370 
 158,525,786 212,397,574 118,018,137 214,607,562 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 388,685,845 360,413,837 118,018,137 214,607,562 
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9 ลูกหน้ีชำวไร่ - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้ชำวไร่     
   - บุคคลอื่น 296,213,210 677,255,984 67,753,806 70,030,056 
   - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,561,157 5,313,980 - - 
 299,774,367 682,569,964 67,753,806 70,030,056 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (89,152,769) (84,017,210) (67,753,806) (70,030,056) 
 210,621,598 598,552,754 - - 
 
ลูกหนี้ชำวไร ่- บุคคลอื่น สำมำรถแยกตำมฤดูกำรผลติไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ฤดูกำรผลติปี 2563/2564 42,305,410 - - - 
ฤดูกำรผลติปี 2562/2563 102,922,510 84,098,910 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2561/2562 30,300,470 466,105,500 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2560/2561 12,599,878 12,351,894 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2559/2560 12,797,978 12,898,951 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2558/2559 14,472,705 15,697,985 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2557/2558 9,967,145 11,817,381 - - 
ฤดูกำรผลติก่อนปี 2557/2558 70,847,114 74,285,363 67,753,806 70,030,056 
 296,213,210 677,255,984 67,753,806 70,030,056 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (89,152,769) (84,017,210) (67,753,806) (70,030,056) 
 207,060,441 593,238,774 - - 
 
ลูกหนี้ชำวไร ่- บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถแยกตำมฤดูกำรผลติไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ฤดูกำรผลติปี 2563/2564 761,584 - - - 
ฤดูกำรผลติปี 2562/2563 2,658,012 3,164,043 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2561/2562 141,561 2,149,937 - - 
 3,561,157 5,313,980 - - 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

41 

 
10 รำยได้ค้ำงรบั - ส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย 

 
รำยไดค้ำ้งรบัจำกส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำยเป็นเงนิชดเชยทีก่ลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รบัชดเชยจำกกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย 
ซึ่งประกอบดว้ยผลต่ำงรำคำอ้อยขัน้สุดท้ำยต ่ำกว่ำรำคำอ้อยขัน้ต้นตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย และ 
เงนิชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย เน่ืองจำกในฤดูกำรผลติปี 2560/2561 และ ปี 2561/2562 ฝ่ำยบรหิำรของ
กลุ่มกจิกำรคำดว่ำรำคำอ้อยขัน้สุดท้ำยจะต ่ำกว่ำรำคำอ้อยขัน้ต้น ซึ่งตำมพระรำชบญัญตัอิ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 มำตรำ 56 
ก ำหนดให้ในกรณีที่รำคำอ้อยขัน้สุดท้ำยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขัน้สุดท้ำยต ่ำกว่ำรำคำอ้อยขัน้ต้นและ
ผลตอบแทนกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขัน้ตน้ใหก้องทุนจ่ำยเงนิชดเชยใหแ้ก่โรงงำนเท่ำกบัส่วนต่ำงดงักล่ำว อย่ำงไรกต็ำม กำร
ประมำณกำรรำคำอ้อยขัน้สุดท้ำยยังมีควำมไม่แน่นอนจำกปัจจยัต่ำงๆ ในอนำคต เช่น รำคำขำยและอัตรำแลกเปลี่ยน เป็นต้น  
ท ำใหร้ำคำออ้ยขัน้สุดทำ้ยทีจ่ะประกำศอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนทีป่ระมำณกำรไว้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรได้บนัทกึรำยได้คำ้งรบัส ำหรบัเงนิชดเชยค่ำอ้อยในงบกำรเงนิรวมด้วย
ผลต่ำงรำคำออ้ยขัน้สุดทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำออ้ยขัน้ตน้อยู่ในส่วนของสนิทรพัยห์มุนเวยีน และบนัทกึเงนิชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลติและ
จ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยเป็นส่วนของสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนในงบกำรเงนิรวม 
 

11 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
วตัถุดบิ 32,153,027 36,762,018 - - 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 763,719,241 1,216,829,562 - - 
สนิคำ้ซื้อมำเพื่อขำย 48,285,711 36,824,331 - - 
สนิคำ้ระหว่ำงผลติ 27,744,526 14,111,742 - - 
วสัดุโรงงำน 50,466,967 50,436,432 - - 
 922,369,472 1,354,964,085 - - 
     
หกั ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้คงเหลอื     
 สนิคำ้เก่ำและเสื่อมสภำพ     

- วตัถุดบิ (585,310) (613,480) - - 
- สนิคำ้ระหว่ำงผลติ (7,345,433) (2,814,693) - - 
- วสัดุโรงงำน (1,125,414) (1,125,414) - - 

     
 มลูค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัต ่ำกว่ำรำคำทุน     

- สนิคำ้ส ำเรจ็รปู (1,358,686) (13,482,642) - - 
 (10,414,843) (18,036,229) - - 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง - 577,976 - - 
 911,954,629 1,337,505,832 - - 
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ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ที่รบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยและรวมอยู่ในต้นทุนขำยเป็นจ ำนวน 
4,198.99 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 4,338.83 ลำ้นบำท) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรบนัทกึค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสนิคำ้คงเหลอื - น ้ำตำลทรำยดบิเทกอง ใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำสุทธิ
ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัเป็นจ ำนวน 1.36 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 13.48 ล้ำนบำท) เนื่องจำกรำคำขำยน ้ำตำลทรำยดบิตลำดนิวยอร์ก 
หมำยเลข 11 ปรบัตวัลดลงท ำให้มูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รบัต ่ำกว่ำรำคำทุน โดยประมำณจำกรำคำขำยที่คำดว่ำจะได้ตำมปกติของ
ธุรกิจหกัด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยที่จ ำเป็นต้องจ่ำยไปเพื่อให้ขำยสนิค้ำนัน้ได้ ซึ่งกลุ่มกิจกำรได้บันทึกค่ำเผื่อดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำย  
ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนขำย 
  

12 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กรมสรรพำกร 58,219,538 53,096,478 4,474,853 4,309,459 
ภำษซีื้อยงัไม่ถงึก ำหนด 4,794,329 4,965,999 7,305 162,888 
ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 2,292,224 421,112 2,015,803 - 
 65,306,091 58,483,589 6,497,961 4,472,347 
 

13 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วิธีส่วนได้เสีย วิธีรำคำทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัร่วม 1,111,340,992 1,208,109,474 1,099,855,592 1,194,706,819 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็มดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
บรษิทัร่วม 63,783,415 71,854,032 
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รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 

 สถำนท่ีประกอบ  สดัส่วนของ   
 ธรุกิจ/ประเทศท่ี  ส่วนได้เสียทำงตรง ลกัษณะ  

ช่ือกิจกำร จดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะธรุกิจ (ร้อยละ) ควำมสมัพนัธ์ วิธีกำรวดัมูลค่ำ 
      

กองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน ประเทศไทย ลงทุนในกจิกำร 33.05 บรษิทัร่วม วธิสี่วนไดเ้สยี 
   โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย ์  โครงสรำ้งพืน้ฐำน    
  ประเภทโรงไฟฟ้ำ    
 
กลุ่มกจิกำรไม่มหีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วม 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม โดยสรุป 
 
 กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรมัย ์
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
สินทรพัยห์มุนเวียน   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 5,096,718 7,519,466 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 106,939,931 245,124,078 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม 112,036,649 252,643,544 
   
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 3,250,000,000 3,402,000,000 
   
หน้ีสินหมุนเวียน   
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 3,011,228 2,816,914 
หนี้สนิหมุนเวยีนรวม 3,011,228 2,816,914 
   
สินทรพัยส์ุทธิ 3,359,025,421 3,651,826,630 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม โดยสรุป 
 
 กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรมัย ์
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
รำยไดด้อกเบีย้ 244,178,669 264,175,036 
รำยไดร้วม 244,178,669 264,175,036 
ค่ำใชจ้่ำยรวม (26,962,682) (27,291,191) 
ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกกำรวดัมูลค่ำเงนิลงทุน (24,220,696) (19,468,556) 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 192,995,291 217,415,289 
 
ขอ้มูลข้ำงต้นเป็นจ ำนวนที่รวมอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในบรษิัทร่วมดงักล่ำว) และ
ปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัร่วม 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัร่วม 
 
 กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรมัย ์
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัต้นปี 3,651,826,630 3,709,371,341 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 192,995,291 217,415,289 
เงนิปันผลจ่ำย (198,796,500) (274,960,000) 
กำรลดมลูค่ำหน่วยลงทุน (287,000,000) - 
สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัส้ินปี 3,359,025,421 3,651,826,630 
ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ 33.05%) 1,111,340,992 1,208,109,474 
มูลค่ำตำมบญัชี 1,111,340,992 1,208,109,474 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 1,208,109,474 1,227,127,544 1,194,706,819 1,194,706,819 
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม (65,700,670) (90,872,102) - - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบรษิทัร่วม 63,783,415 71,854,032 - - 
กำรลดมลูค่ำหน่วยลงทุน (94,851,227) - (94,851,227) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 1,111,340,992 1,208,109,474 1,099,855,592 1,194,706,819 
 
กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรมัย ์
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) มเีงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยีในกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน
โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิ้น 115,672,228 หน่วย รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 1,111.34 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 1,208.11 ล้ำนบำท) คดิเป็นสดัส่วนกำรลงทุนรอ้ยละ 33.05 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนรวมฯ  
ทีม่กีำรเสนอขำยต่อสำธำรณะ 
 

ณ วันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 มูลค่ ำยุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้ นฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ ำตำลบุ รีรัมย์   
ของกลุ่มกจิกำร ซึง่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นจ ำนวนเงนิ 948.51 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 1,145.16 ลำ้นบำท) 
 
14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย – สุทธิ 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 1,450,476,300 1,445,476,600 
ลงทุนเพิม่ขึน้ 72,999,400 4,999,700 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (14,999,000) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 1,508,476,700 1,450,476,300 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทยทัง้หมดที่แสดงในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

  ทุนเรียกช ำระแล้ว สดัส่วนกำรถือหุ้น วิธีรำคำทุน ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ รำคำทุน - สุทธิ เงินปันผลรบั 
  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 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
              
บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 1,050 1,050 99.90 99.90 1,049 1,049 - - 1,049 1,049 - - 
บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลช ำนิ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 5 5 99.99 99.99 5 5 (5) - - 5 - - 
บรษิทั น ้ำตำลทุนบุรรีมัย์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 10 10 99.99 99.99 10 10 (10) - - 10 - - 
บรษิทั บุรรีมัย์วจิยัและพฒันำออ้ย จ ำกดั  จ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 71 71 99.99 99.99 70 70 - - 70 70 - - 
บรษิทั ปุ๋ ยตรำกุญแจ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ ย 15 15 99.99 99.99 15 15 - - 15 15 - 18 
บรษิทั ชูกำรเ์คน อโีคแวร์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์             
    จำกชำนออ้ยและวสัดุธรรมชำติ 75 5 99.99 99.99 75 5 - - 75 5 - - 
บรษิทั บอีำรอ์ำร ์โลจสิตกิส์              
   แมแนจเมนท์ จ ำกดั บรกิำรดำ้นโลจสิตกิส์ 3 - 99.98 - 3 - - - 3 - - - 
บรษิทั บุรรีมัยเ์พำเวอร์พลสั จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 160 160 99.99 99.99 160 160 - - 160 160 - - 
บรษิทั บุรรีมัย์พลงังำน จ ำกดั และบรษิทัย่อย ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 136 136 99.99 99.99 136 136 - - 136 136 61 95 
   - บรษิทั บุรรีมัยเ์พำเวอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 170 170 99.99 99.99 - - - - - - - - 
รวม เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธ ิ      1,523 1,450 (15) - 1,508 1,450 61 113 
 

  



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั ชูกำรเ์คน อีโคแวร ์จ ำกดั 
 
ในกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวนัที ่7 มกรำคม พ.ศ. 2562 ของบรษิทั ชกูำรเ์คน อโีคแวร์ จ ำกดั ผูถ้อืหุน้มมีติ
อนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกหุน้สำมญัจ ำนวน 50,000 หุน้ เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 750,000 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท คดิรวมเป็นมูลค่ำจ ำนวน 75 ล้ำนบำท โดยบรษิทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนรำยกำรดงักล่ำวกบักระทรวง
พำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่17 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
บริษทั บีอำรอ์ำร ์โลจิสติกส ์แมแนจเมนท์ จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 12 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท บีอำร์อำร์ โลจสิตกิส์ แมแนจเมนท์ จ ำกดั ได้จดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทกบักระทรวงพำณิชย์
ดว้ยทุนจดทะเบยีนรวม 3,000,000 บำท เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 30,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท บรษิทัไดล้งทุนในหุน้สำมญั
ของบรษิทั บอีำรอ์ำร ์โลจสิตกิส ์แมแนจเมนท ์จ ำกดั ในสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 99.98 คดิเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 2,999,400 บำท 
 
กำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของเงินลงทุนในบรษิัทย่อย โดยพิจำรณำจำกประมำณกำรคิดลด 
กระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัในอนำคต ขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื ค ำนวณดว้ยวธิมีูลค่ำจำกกำรใช ้
ได้แก่ ประมำณกำรรำยได้ กำรเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อัตรำกำรเติบโต ระยะยำวที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
ในอนำคต ซึ่งได้มำจำกกำรประมำณกำรรำยได้ในอนำคตโดยอำศัยประสบกำรณ์ในอดีตปรบัปรุงด้วยรำยได้ที่คำดว่ำจะได้รับ  
และอตัรำคดิลดซึ่งเป็นอตัรำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของเงนิทุนของธุรกจิ (WACC) ซึ่งกำรประมำณกำรมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนืมมีูลค่ำ
สงูกว่ำมลูค่ำตำมบญัช ีจงึไม่ตอ้งรบัรูป้ระมำณกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
อย่ำงไรกต็ำม เนื่องจำกบรษิทั โรงงำนน ้ำตำลช ำนิ จ ำกดั และ บรษิทั น ้ำตำลทุนบุรรีมัย ์จ ำกดั เป็นบรษิทัทีย่งัไม่ไดด้ ำเนินกจิกำร ผูบ้รหิำรของ
กลุ่มกิจกำรจงึประเมนิมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืของเงนิลงทุนในบรษิัทดงักล่ำวโดยใช้วธิีมูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรขำยสนิทรพัย์ซึ่ง
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่ำวอ้ำงอิงจำกวิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลำดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  
ปรบัปรุงด้วยควำมแตกต่ำงของคุณสมบตัทิี่ส ำคญั มูลค่ำยุตธิรรมอยู่ในระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุติธรรม โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื 
มมีลูค่ำต ่ำกว่ำมลูค่ำทำงบญัช ีจงึมกีำรรบัรูป้ระมำณกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยดงักล่ำว 
 

15 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หลกัทรพัยเ์ผื่อขำย - ตรำสำรทุน - 726,965 - 726,965 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุน (ลดลง)  - (84,679) - (84,679) 
 - 642,286 - 642,286 
     
เงนิลงทุนทัว่ไป - ตรำสำรทุน 1,409,950 1,409,950 2,175 2,175 
     
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ 1,409,950 2,052,236 2,175 644,461 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนระยะยำวอื่น ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 เงินลงทุน หลกัทรพัย ์  
 ทัว่ไป  เผื่อขำย รวม 
 บำท บำท บำท 
    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,409,950 642,286 2,052,236 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเพิม่ขึน้ - 55,329 55,329 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน - (697,615) (697,615) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 1,409,950 - 1,409,950 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุน หลกัทรพัย ์  
 ทัว่ไป เผื่อขำย รวม 
 บำท บำท บำท 
    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 2,175 642,286 644,461 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเพิม่ขึน้ - 55,329 55,329 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน - (697,615) (697,615) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 2,175 - 2,175 
 
กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของหลกัทรพัย์เผื่อขำยใชร้ำคำเสนอซื้อล่ำสุดทีอ่้ำงองิจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ย
ของวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึง่จดัเป็นขอ้มลูระดบั 1 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 

16 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ - สุทธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 127,426,477 134,926,615 - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สุทธ ิ 193,261,017 272,940,066 - - 
 320,687,494 407,866,681 - - 
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำ 407,866,681 533,163,319 - - 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 36,214,649 101,155,459 - - 
รบัคนืเงนิกูย้มื (123,393,836) (226,452,097) - - 
ยอดยกไป 320,687,494 407,866,681 - - 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 7.02 ต่อปี  
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ ไดร้วมเงนิใหกู้แ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 10,947,820 10,434,000 - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สุทธ ิ 1,500,000 12,447,820 - - 
 12,447,820 22,881,820 - - 

 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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17 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม     
รำคำทุน 3,971,127 - 3,971,127 - 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - - - 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 3,971,127 - 3,971,127 - 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี สุทธ ิ 3,971,127 - 3,971,127 - 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ - 3,971,127 - 3,971,127 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี สุทธิ 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำทุน 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - - - 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนมมีลูค่ำ 3.95 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : มูลค่ำ 4.78 ล้ำนบำท) 
ซึง่ใกล้เคยีงกบัรำคำทุนของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีแ่สดงไวใ้นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอ้ำงอิงจำกวธิีเปรยีบเทยีบกบัข้อมูลตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม โดยน ำรำคำขำย
ของที่ดนิที่เปรยีบเทยีบกนัได้ในบรเิวณใกล้เคยีงกนัมำปรบัปรุงด้วยควำมแตกต่ำงของคุณสมบตัิที่ส ำคญั เช่น ขนำดและสถำนที่ตัง้ 
มลูค่ำยุตธิรรมอยู่ในระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
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18 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ อำคำรและ  เครื่องมอือปุกรณ์ เครื่องตกแต่ง    
 ส่วนปรบัปรงุ ส่วนปรบัปรงุ เครื่องจกัร และเครื่องมือ ติดตัง้และ  สินทรพัย ์  
 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ กำรเกษตร อปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงกอ่สรำ้ง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน 310,021,982 1,115,814,228 3,913,241,230 89,453,964 89,921,191 127,481,920 115,094,067 5,761,028,582 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ - - - - - - (682,804) (682,804) 
 ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (10,816,808) (150,641,482) (638,359,014) (43,419,557) (43,926,696) (62,481,916) - (949,645,473) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 299,205,174 965,172,746 3,274,882,216 46,034,407 45,994,495 65,000,004 114,411,263 4,810,700,305 
         
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 299,205,174 965,172,746 3,274,882,216 46,034,407 45,994,495 65,000,004 114,411,263 4,810,700,305 
ซื้อสนิทรพัย ์ 108,455,972 12,704,939 19,257,235 10,781,223 9,942,043 7,464,809 752,228,732 920,834,953 
โอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) 8,548,606 28,518,895 274,716,852 1,092,092 605,538 - (313,481,983) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - - - (1,119,493) - (1,119,493) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (494,200) (10,659,159) (1) (11,052) (5) - (11,164,417) 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ - สุทธ ิ 883,877 (883,877) - (292,222) - - - (292,222) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (4,696,788) (45,926,569) (196,003,052) (16,256,460) (13,895,149) (10,028,538) - (286,806,556) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 412,396,841 959,091,934 3,362,194,092 41,359,039 42,635,875 61,316,777 553,158,012 5,432,152,570 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน 427,026,560 1,156,345,936 4,191,739,067 101,316,579 100,407,221 122,714,570 553,840,816 6,653,390,749 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ - - - - - - (682,804) (682,804) 
 ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (14,629,719) (197,254,002) (829,544,975) (59,957,540) (57,771,346) (61,397,793) - (1,220,555,375) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 412,396,841 959,091,934 3,362,194,092 41,359,039 42,635,875 61,316,777 553,158,012 5,432,152,570 
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 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ อำคำรและ  เครื่องมอือปุกรณ์ เครื่องตกแต่ง    
 ส่วนปรบัปรงุ ส่วนปรบัปรงุ เครื่องจกัร และเครื่องมือ ติดตัง้และ  สินทรพัย ์  
 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ กำรเกษตร อปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงกอ่สรำ้ง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 412,396,841 959,091,934 3,362,194,092 41,359,039 42,635,875 61,316,777 553,158,012 5,432,152,570 
ซื้อสนิทรพัย ์ 51,471,331 14,148,643 55,762,298 8,343,404 14,449,743 8,637,458 560,915,973 713,728,850 
โอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) 3,334,903 59,610,450 782,210,112 352,132 484,855 - (845,992,452) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (1,580,011) (3,529) (2,919) (293,490) - (1,879,949) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (593,333) (29,441,676) (247,834) (333,083) (9) - (30,615,935) 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ - สุทธ ิ - - - (452,000) - - - (452,000) 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ (98,419,224) - - - - - - (98,419,224) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (6,495,035) (50,598,909) (241,082,595) (15,994,873) (14,686,576) (10,814,124) - (339,672,112) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 362,288,816 981,658,785 3,928,062,220 33,356,339 42,547,895 58,846,612 268,081,533 5,674,842,200 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน 481,832,794 1,229,265,690 4,990,199,285 107,266,021 110,272,024 128,133,308 268,764,337 7,315,733,459 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ (98,419,224) - - - - - (682,804) (99,102,028) 
 ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (21,124,754) (247,606,905) (1,062,137,065) (73,909,682) (67,724,129) (69,286,696) - (1,541,789,231) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 362,288,816 981,658,785 3,928,062,220 33,356,339 42,547,895 58,846,612 268,081,533 5,674,842,200 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 สินทรพัย์ที่มีรำคำสุทธิตำมบัญชีจ ำนวน 53.97 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 49.19 ล้ำนบำท) 
รวมอยู่ในหนี้สนิสญัญำเช่ำซื้อ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 อำคำรและอุปกรณ์รำคำทุนจ ำนวน 66.16 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 72.28 ล้ำนบำท) ได้ตดั 
ค่ำเสื่อมรำคำหมดแลว้ทัง้จ ำนวนแต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์คดิเป็นรำคำตำมบญัชสีุทธจิ ำนวน 1,971.13 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 
1,715.67 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 22) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ต้นทุนกำรกู้ยมืจ ำนวน 19.75 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 11.71 ล้ำนบำท) เกดิจำกเงนิกู้ยมื และ
ได้บนัทกึเป็นต้นทุนของสนิทรพัย์รวมอยู่ในรำยกำรซื้อสนิทรพัย์ โดยมอีตัรำดอกเบี้ย อยู่ที่ร้อยละ 4.53 -  5.78 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : 
รอ้ยละ 5.15 - 5.78 ต่อปี) 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดินของบริษัทย่อยในงบกำรเงินรวมได้เกิดกำรด้อยค่ำ  
จ ำนวน 98.42 ลำ้นบำท โดยผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดใ้หผู้ป้ระเมนิอสิระท ำกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยด์งักล่ำวโดยใชว้ธิี
รำคำตลำด ซึ่งจดัเป็นขอ้มูลระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุติธรรม เนื่องจำกบรษิทัย่อยดงักล่ำวยงัไม่ได้ด ำเนินกจิกำรและยงัไม่มแีผน
ธุรกจิในอนำคต ท ำใหม้ลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย์ดงักล่ำวต ่ำกว่ำมลูค่ำตำมบญัช ี
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำรและ เครื่องตกแต่ง    
 ส่วนปรบัปรงุ ติดตัง้และ  สินทรพัย ์  
 อำคำร อปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 14,807,604 7,105,788 32,909,804 40,734 54,863,930 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (8,621,483) (1,752,492) (21,335,113) - (31,709,088) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 6,186,121 5,353,296 11,574,691 40,734 23,154,842 
      
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 6,186,121 5,353,296 11,574,691 40,734 23,154,842 
ซื้อสนิทรพัย์ - 1,039,461 4,267,107 3,696,531 9,003,099 
โอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) - 40,734 - (40,734) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (1,119,492) - (1,119,492) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (5) - (5) 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ - สุทธ ิ - (292,222) - - (292,222) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (267,371) (1,173,185) (1,494,934) - (2,935,490) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 5,918,750 4,968,084 13,227,367 3,696,531 27,810,732 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 14,807,604 8,185,983 28,494,753 3,696,531 55,184,871 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (8,888,854) (3,217,899) (15,267,386) - (27,374,139) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 5,918,750 4,968,084 13,227,367 3,696,531 27,810,732 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำรและ เครื่องตกแต่ง    
 ส่วนปรบัปรงุ ติดตัง้และ  สินทรพัย ์  
 อำคำร อปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 5,918,750 4,968,084 13,227,367 3,696,531 27,810,732 
ซื้อสนิทรพัย์ 9,419,700 819,948 2,960,455 600,874 13,800,977 
โอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) 3,933,405 364,000 - (4,297,405) - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (7,166) (4) - (7,170) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (1,032,705) (1,387,257) (1,939,757) - (4,359,719) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 18,239,150 4,757,609 14,248,061 - 37,244,820 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 28,160,708 9,329,331 30,411,768 - 67,901,807 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (9,921,558) (4,571,722) (16,163,707) - (30,656,987) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 18,239,150 4,757,609 14,248,061 - 37,244,820 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 สนิทรพัยค์ดิเป็นรำคำตำมบญัชสีุทธจิ ำนวน 13.81 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 12.56 ลำ้นบำท) รวมอยู่ในหนี้สนิสญัญำเช่ำซื้อ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 อำคำรและอุปกรณ์รำคำทุนจ ำนวน 10.85 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 11.90 ลำ้นบำท) ไดต้ดัค่ำเสื่อมรำคำหมดแลว้ทัง้จ ำนวนแต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 
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ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม แสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ค่ำเสื่อมรำคำทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์     
   - ตน้ทุนขำย 314,987,472 260,108,390 - - 
   - ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 24,684,640 26,698,166 4,359,719 2,935,490 
 339,672,112 286,806,556 4,359,719 2,935,490 
 

19 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 โปรแกรม  สิทธิกำรใช้ สินทรพัย ์  
 คอมพิวเตอร ์ สิทธิบตัร สินทรพัย ์ ระหว่ำงติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 11,641,372 82,474 12,567,324 10,295,936 34,587,106 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (6,621,444) (15,240) (1,718,968) - (8,355,652) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 5,019,928 67,234 10,848,356 10,295,936 26,231,454 
      
ส ำหรบัปีส้ินสุด       
   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 5,019,928 67,234 10,848,356 10,295,936 26,231,454 
ซื้อสนิทรพัย์ 2,001,828 - - 5,315,200 7,317,028 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ - สุทธ ิ 292,222 - - - 292,222 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (2,112,424) (8,241) (627,936) - (2,748,601) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 5,201,554 58,993 10,220,420 15,611,136 31,092,103 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 13,643,199 82,474 12,567,324 15,611,136 41,904,133 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (8,441,645) (23,481) (2,346,904) - (10,812,030) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 5,201,554 58,993 10,220,420 15,611,136 31,092,103 
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 งบกำรเงินรวม 
 โปรแกรม  สิทธิกำรใช้ สินทรพัย ์  
 คอมพิวเตอร ์ สิทธิบตัร สินทรพัย ์ ระหว่ำงติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
ส ำหรบัปีส้ินสุด      
   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 5,201,554 58,993 10,220,420 15,611,136 31,092,103 
ซื้อสนิทรพัย์ 1,265,972 99,607 - 3,163,600 4,529,179 
โอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) 18,774,736 - - (18,774,736) - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (12,761) - - - (12,761) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (3,896,033) (21,088) (627,936) - (4,545,057) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 21,333,468 137,512 9,592,484 - 31,063,464 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 32,942,467 187,474 12,567,324 - 45,697,265 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (11,608,999) (49,962) (2,974,840) - (14,633,801) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 21,333,468 137,512 9,592,484 - 31,063,464 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรม สินทรพัย ์  
 คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 1,963,060 10,295,936 12,258,996 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,212,859) - (1,212,859) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 750,201 10,295,936 11,046,137 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 750,201 10,295,936 11,046,137 
ซื้อสนิทรพัย์ 132,800 5,315,200 5,448,000 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ - สุทธ ิ 292,222 - 292,222 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (255,669) - (255,669) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 919,554 15,611,136 16,530,690 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 2,095,860 15,611,136 17,706,996 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,176,306) - (1,176,306) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 919,554 15,611,136 16,530,690 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 919,554 15,611,136 16,530,690 
ซื้อสนิทรพัย์ 120,358 3,163,600 3,283,958 
โอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) 18,774,736 (18,774,736) - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (11) - (11) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (2,008,930) - (2,008,930) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 17,805,707 - 17,805,707 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 20,353,094 - 20,353,094 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,547,387) - (2,547,387) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 17,805,707 - 17,805,707 
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ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม แสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน     
   - ตน้ทุนขำย 1,219,440 1,172,487 - - 
   - ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 3,325,617 1,576,114 2,008,930 255,669 
 4,545,057 2,748,601 2,008,930 255,669 
 

20 ภำษีเงินได้รอตดับญัชี - สุทธิ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชสีำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน 126,612,482 162,617,172 - 12,341,771 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกว่ำ     
   12 เดอืน - (15,113) - (15,113) 
     
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธ ิ 126,612,482 162,602,059 - 12,326,658 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 162,602,059 194,433,310 12,326,658 20,008,746 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (36,602,341) (31,848,187) (12,326,658) (7,699,024) 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 612,764 16,936 - 16,936 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 126,612,482 162,602,059 - 12,326,658 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
  ภำระผกูพนั  ค่ำเผ่ือ  ค่ำเผ่ือ   
  ผลประโยชน์ ค่ำเผ่ือ กำรลดมูลค่ำ  กำรด้อยค่ำ สินทรพัย ์  
 ค่ำเส่ือมรำคำ พนักงำน หน้ีสงสยัจะสูญ สินค้ำคงเหลือ รำยได้รอตดับญัชี ของสินทรพัย ์ ไม่มีตวัตน รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี         
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 160,139,805 8,401,408 21,677,862 1,152,908 9,457 136,561 2,947,358 194,465,359 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (25,946,520) 705,691 (7,593,790) 2,454,338 - - (1,467,906) (31,848,187) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 134,193,285 9,107,099 14,084,072 3,607,246 9,457 136,561 1,479,452 162,617,172 
         
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 134,193,285 9,107,099 14,084,072 3,607,246 9,457 136,561 1,479,452 162,617,172 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (24,724,304) (1,098,594) (7,775,208) (1,524,277) - - (1,495,071) (36,617,454) 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 612,764 - - - - - 612,764 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 109,468,981 8,621,269 6,308,864 2,082,969 9,457 136,561 (15,619) 126,612,482 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรผลขำดทุนสะสมทำงภำษทีีจ่ะยกไปรบัรูไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจี ำนวน 129.38 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 17.14 ล้ำนบำท) ทีเ่กดิจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 646.90 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 85.70 ล้ำนบำท)  
ที่สำมำรถยกไปเพื่อหกักลบกับก ำไรทำงภำษีในอนำคต โดยรำยกำรขำดทุนจ ำนวนเงนิ 646.90 ล้ำนบำท จะหมดอำยุในระหว่ำงพ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2567 (พ.ศ. 2561 : จ ำนวนเงิน 85.70 ล้ำนบำท  
จะหมดอำยุในระหว่ำงพ.ศ. 2563 ถงึ พ.ศ. 2566) 
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 งบกำรเงินรวม 
 กำรปรบัมูลค่ำ

ยุติธรรมเงินลงทุน
เผื่อขำย 

 บำท 
  
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 32,049 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (16,936) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 15,113 
  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 15,113 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (15,113) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ภำระผกูพนั   
 ผลประโยชน์ 

พนักงำน 
ค่ำเผื่อหน้ี 

สงสยัจะสูญ รวม 
 บำท บำท บำท 
    
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 2,879,193 17,161,602 20,040,795 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 308,196 (8,007,220) (7,699,024) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 3,187,389 9,154,382 12,341,771 
    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 3,187,389 9,154,382 12,341,771 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (3,187,389) (9,154,382) (12,341,771) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - - - 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กำรปรบัมูลค่ำยุติธรรม

เงินลงทุนเผ่ือขำย 
 บำท 
  
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 32,049 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (16,936) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 15,113 
  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 15,113 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (15,113) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - 
 

21 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 83,512,953 135,490,905 1,549 1,575 
เจำ้หนี้ค่ำออ้ย 112,907,607 - - - 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 258,362,069 381,231,236 933,970 3,937,475 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 121,273 5,179,208 3,237,317 177,352 
เงนิรบัล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้และบรกิำร - กจิกำรอื่น 180,833,224 114,096,615 - - 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น 4,285,430 5,613,260 - - 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 61,562,150 57,807,262 161,957,238 175,025,628 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น 137,298,639 111,391,844 1,141,767 1,347,260 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 309,999 7,082,804 - 2,710 
 839,193,344 817,893,134 167,271,841 180,492,000 
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22 เงินกู้ยืม 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ส่วนของหมุนเวียน     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี - 343,161 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 2,265,768,300 2,457,300,000 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกำรกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุขอ้ 32 (จ)) - 37,367,370 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ 346,111,430 123,244,682 - 748,000 
ส่วนของเงนิกูร้ะยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี     
   - สถำบนักำรเงนิ 293,499,649 381,700,455 - - 
   - บรษิทัร่วม (หมำยเหตุขอ้ 32 (ฉ)) 211,241,564 202,512,995 - - 
   - บรษิทัย่อย (หมำยเหตุขอ้ 32 (ช)) - - 50,000,000 376,000,000 
   - อื่นๆ 2,488,538 2,435,461 - - 
   - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ 7,178,183 10,893,729 2,899,368 2,313,356 
เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 3,126,287,664 3,215,797,853 52,899,368 379,061,356 
     

ส่วนของไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สุทธ ิ 485,930,938 482,760,264 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม - สุทธ ิ
   (หมำยเหตุขอ้ 32 (ฉ)) 3,024,413,138 3,177,323,563 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย - สุทธ ิ 
   (หมำยเหตุขอ้ 32 (ช)) - - 2,696,119,162 2,370,119,162 
เงนิกูย้มืระยะยำวอื่นๆ - สุทธ ิ 2,543,825 5,032,362 - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ - สุทธ ิ 8,666,293 10,497,447 4,709,512 5,842,066 
เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 3,521,554,194 3,675,613,636 2,700,828,674 2,375,961,228 
     

รวมเงินกู้ยืม 6,647,841,858 6,891,411,489 2,753,728,042 2,755,022,584 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำรทัง้หมดเป็นสกุลเงนิบำท 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิค ้ำประกนัโดยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ที่มรีำคำตำมบญัชสีุทธิ
จ ำนวน 1,971.13 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 1,715.67 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุขอ้ 18) 
 

ภำยใต้เงื่อนไขสญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำว กลุ่มกจิกำรต้องปฏบิตัติำมเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดทีก่ ำหนดไว ้เช่น กำรด ำรงสดัส่วนกำรถอืหุน้ 
กำรด ำรงสดัส่วนหนี้สนิต่อทุน กำรด ำรงสดัส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ กำรคงสถำนะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยของบรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร เป็นตน้  
 

ทัง้นี้ภำยใต้สญัญำเงนิกู้ยืมระยะยำวระหว่ำงบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและสถำบันกำรเงิน บริษัทจะต้องด ำรงอัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ย  
ต่อทุน ไม่ให้สูงเกิน 2.5 : 1 โดยสถำบันกำรเงนิจะไม่นับรวมหนี้สินระยะยำวจำกกำรจดัตัง้กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำ 
กลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย ์เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สนิทีต่อ้งช ำระดอกเบี้ย 
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เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเป็นตัว๋สญัญำใช้เงนิจ ำนวน 2,265.77 ล้ำนบำท ในงบกำรเงนิรวม  
มอีตัรำดอกเบีย้อยู่ทีร่อ้ยละ 2.45 - 5.00 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 2,457.30 ลำ้นบำท ในงบกำรเงนิรวม มอีตัรำดอกเบี้ยอยู่ทีร่อ้ยละ 
2.52 - 4.53 ต่อปี) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นเป็นเงนิกูย้มืจำกส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำยจ ำนวน 345.47 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2561 : 121.25 ล้ำนบำท) มอีตัรำดอกเบี้ยอยู่ที่รอ้ยละ 0.10 ต่อปี และเงนิกู้ยมืไม่มดีอกเบี้ยจำกหน่วยงำนรฐับำลแห่งหนึ่ง และ
ค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบรษิทัจ ำนวน 0.64 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 1.99 ลำ้นบำท) 
 

เงินกู้ยืมระยะยำว 
 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัร่วม  
 

เมื่อวนัที ่2 สงิหำคม พ.ศ. 2560 บรษิทั บุรรีมัยพ์ลงังำน จ ำกดั และ บรษิทั บุรรีมัย์เพำเวอร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำ
โอนสทิธิรำยได้สุทธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ (“สัญญำโอนสิทธิรำยได้สุทธิฯ”) และสญัญำตกลงด ำเนินกำรกบักองทุนรวม
โครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มโรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย์ (กองทุนรวมฯ) ซึ่งครอบคลุมระยะเวลำตัง้แต่วนัที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2560  
ถึงวนัที่ 6 เมษำยน พ.ศ. 2578 และได้โอนสทิธิในรำยได้สุทธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำให้แก่กองทุนรวมฯ เสร็จสิ้นภำยใน 
วนัเดยีวกนั สญัญำดงักล่ำวจะสิน้สุดในวนัที ่6 เมษำยน พ.ศ. 2578  
 

ตำมเงื่อนไขในสญัญำโอนสทิธริำยไดสุ้ทธฯิ ก ำหนดใหม้กีำรช ำระคนืเงนิภำยใน 2 เดอืน นับแต่เดอืนทีม่รีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำร
โรงไฟฟ้ำ และเมื่อครบวันสิ้นสุดของสัญญำหำกมีจ ำนวนที่ค้ำงช ำระแก่กองทุนรวมฯ ตำมสัญญำอยู่ ให้ถือว่ำภำระหนี้สินของ 
กลุ่มกจิกำรบนส่วนทีค่ำ้งอยู่ดงักล่ำวเป็นอนัสิน้สุดลง  
 

เงินกู้ยืมระยะยำวอ่ืนๆ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิกู้ยมืระยะยำวอื่น ๆ เป็นเงนิกู้ยมืจำกส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย จ ำนวน 5.03 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 7.47 ลำ้นบำท) มอีตัรำดอกเบีย้อยู่ทีร่อ้ยละ 2 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 2 ต่อปี) ทัง้นี้เงนิกู้ยมืมรีะยะเวลำช ำระคนื 
ภำยใน 4 ปี 
 

กำรเคลื่อนไหวของเงนิกู้ยมืระยะยำว (ไม่รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ) ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม ประกอบด้วยรำยละเอียด
ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำ 4,251,765,100 4,785,042,220 2,746,119,162 2,746,119,162 
รบัเงนิกูย้มืเพิม่ 299,625,000 - - - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (531,272,448) (533,277,120) - - 
ยอดยกไป 4,020,117,652 4,251,765,100 2,746,119,162 2,746,119,162 
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ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืระยะยำว (ไม่รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ) มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
เงนิกูย้มืระยะยำว     
   - อตัรำคงที ่ 301,233,863 139,935,790 2,746,119,162 2,746,119,162 
   - อตัรำลอยตวั 3,718,883,789 4,111,829,310 - - 
รวม 4,020,117,652 4,251,765,100 2,746,119,162 2,746,119,162 
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 3.44 3.02 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ 0.10 0.10 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 2.57 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 4.59 4.83 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม 7.52 7.76 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย - - 6.55 6.55 
เงนิกูย้มืระยะยำวอื่นๆ 2.00 2.00 - - 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำว (ไม่รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ) มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ครบก ำหนดใน 1 ปี 507,229,750 586,648,911 50,000,000 376,000,000 
ครบก ำหนดเกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,375,041,668 1,380,197,579 250,000,000 712,000,000 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 2,137,846,234 2,284,918,610 2,446,119,162 1,658,119,162 
 4,020,117,652 4,251,765,100 2,746,119,162 2,746,119,162 
 
วงเงินกู้ยืม 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีวงเงนิตำมสญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศรวมทัง้สิ้นจ ำนวน 
1,760.00 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 1,860.20 ล้ำนบำท) ซึ่งมอีตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิตำมอตัรำตลำด โดยกลุ่มกจิกำรมวีงเงนิตำม
สญัญำเงนิกูย้มืดงักล่ำวทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้ป็นจ ำนวน 979.97 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 994.89 ลำ้นบำท) 
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หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 
 
ภำระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขัน้ต ่ำตำมสญัญำเช่ำซื้อ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ผลรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยทัง้สิน้       
   ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 11,633,402 11,008,662 22,642,064 2,673,861 6,212,881 8,886,742 
หกั  ดอกเบีย้ตำมสญัญำเชำ่ซื้อรอตดับญัช ี (739,673) (511,215) (1,250,888) (360,505) (370,815) (731,320) 
 10,893,729 10,497,447 21,391,176 2,313,356 5,842,066 8,155,422 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 2 - 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท  บำท บำท บำท 
ผลรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยทัง้สิน้       
   ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 7,729,036 9,032,492 16,761,528 3,159,231 4,882,192 8,041,423 
หกั  ดอกเบีย้ตำมสญัญำเชำ่ซื้อรอตดับญัช ี (550,853) (366,199) (917,052) (259,863) (172,680) (432,543) 
 7,178,183 8,666,293 15,844,476 2,899,368 4,709,512 7,608,880 

 
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยมืระยะสัน้ที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่มีมูลค่ำใกล้เคยีงกับรำคำตำมบัญชีเนื่องจำกระยะเวลำครบก ำหนดที่สัน้  
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิและอื่นๆ ที่มีอตัรำดอกเบี้ยลอยตวั มมีูลค่ำยุติธรรมใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัช ีส่วนเงนิกู้ยืม  
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบี้ยคงที ่มมีูลค่ำยุตธิรรมใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัช ีเน่ืองจำกอตัรำดอกเบีย้ปัจจุบนัของเงนิ
กู้ยืมที่มีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนใกล้เคียงกับเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจกำร มีอัตรำใกล้เคียงกับอัต รำดอกเบี้ยคงที่ที่ระบุตำมสัญญำ  
ซึง่มลูค่ำยุตธิรรมอยู่ในระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 

23 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษมีลูค่ำเพิม่คำ้งจ่ำย - - - 203,418 
ภำษขีำยทีย่งัไม่ถงึก ำหนด 5,312,384 6,376,831 3,878,042 846,188 
ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย 3,365,581 5,889,805 1,082,420 2,157,049 
อื่นๆ 1,153,470 2,149,143 - 75,423 

 9,831,435 14,415,779 4,960,462 3,282,078 
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24 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
     
ส่วนของหมุนเวียน     
ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี     
   ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 8,042,319 7,495,294 3,662,990 2,605,538 
     
ส่วนของไม่หมุนเวียน     
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน - สุทธ ิ 56,742,223 38,040,201 20,145,078 13,331,406 
 64,784,542 45,535,495 23,808,068 15,936,944 
     
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็     
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำน 18,629,754 5,132,990 6,814,031 1,649,550 
     
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน     
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั     
   คณิตศำสตรป์ระกนัภยั 4,539,661 - 1,475,843 - 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุในระหว่ำงปีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำต้นปี 45,535,495 42,007,042 15,936,944 14,395,964 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 3,271,094 3,724,460 1,145,412 1,170,115 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,290,009 1,408,530 451,440 479,435 
ผลประโยชน์จ่ำยระหว่ำงปี (3,920,368) (1,604,537) (418,750) (108,570) 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี 14,068,651 - 5,217,179 - 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั     
   คณิตศำสตรป์ระกนัภยั 4,539,661 - 1,475,843 - 
ยอดยกไปสิน้ปี 64,784,542 45,535,495 23,808,068 15,936,944 
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ขอ้สมมตฐิำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ช ้มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1.80    รอ้ยละ 3.08    รอ้ยละ 1.80    รอ้ยละ 3.08    
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต รอ้ยละ 4.51        รอ้ยละ 4.43        รอ้ยละ 4.51        รอ้ยละ 4.43        
อตัรำกำรลำออกตำมช่วงอำยุของพนักงำน รอ้ยละ 0 - 12       รอ้ยละ 0 - 12       รอ้ยละ 0 - 12       รอ้ยละ 0 - 12    

 
 งบกำรเงินรวม 
 ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 4.5 ลดลง รอ้ยละ 4.4 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.9 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.7 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.7 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.6 ลดลง รอ้ยละ 4.4 ลดลง รอ้ยละ 4.3 
อตัรำกำรหมุนเวยีน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 4.8 ลดลง รอ้ยละ 4.6 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 6.0 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.9 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 251 
       
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 4.1 ลดลง รอ้ยละ 4.3 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.4 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.6 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ4.2 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ4.5 ลดลง รอ้ยละ 4.0 ลดลง รอ้ยละ 4.3 
อตัรำกำรหมุนเวยีน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 4.3 ลดลง รอ้ยละ 4.5 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.6 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.8 

 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบัติสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระ
ผูกพนัผลประโยชน์ที่ก ำหนดไวท้ี่มตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วธิีเดยีวกบักำรค ำนวณหนี้สนิบ ำเหน็จบ ำนำญที่รบัรูใ้น  
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน (มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวค้ ำนวณดว้ยวธิี
คดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method)) 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
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กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีก่ ำหนดไว ้โดยควำมเสีย่งทีม่นีัยส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 
กำรเปลีย่นแปลงในอตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัร 
 
อตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับำล ทีล่ดลงจะท ำใหห้นี้สนิของโครงกำรเพิม่สงูขึน้ 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 16 ปี (พ.ศ. 2561 : 17 ปี) 
 
กลุ่มกจิกำรใชก้ระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนมำจ่ำยผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีก่ ำหนดไว้ : 
 
 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - พ.ศ. 2561 0.71 10.98 48.70 60.39 
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - พ.ศ. 2562 8.83 20.83 62.88 92.54 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - พ.ศ. 2561 0.20 4.08 17.01 21.29 
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - พ.ศ. 2562 3.82 9.14 22.47 35.43 
 
เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญตัิคุม้ครองแรงงำนฉบบัแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ โดยจะมผีลบงัคบัใช้
เมื่อพน้ก ำหนด 30 วนันับแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ กำรเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคญัไดแ้ก่ค่ำชดเชยส ำหรบัพนักงำนทีเ่กษียณอำยุ
และมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 20 ปีจะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำยเป็น 400 วนัของค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำย 
ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงนี้ไดบ้นัทกึเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนบรกิำรในอดตีในระหว่ำงปี 
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25 ทุนเรือนหุ้น 

 
 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 
 จ ำนวน 

หุ้นสำมญั 
จ ำนวน 

หุ้นสำมญั 
มูลค่ำ 

หุ้นสำมญั 
ส่วนเกินมูลค่ำ

หุ้นสำมญั 
 หุ้น หุ้น บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 812,100,000 812,099,845 812,099,845 954,665,813 
กำรลดทุนจดทะเบยีน (155) - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 812,099,845 812,099,845 812,099,845 954,665,813 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 812,099,845 812,099,845 812,099,845 954,665,813 
กำรลดทุนจดทะเบยีน - - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 812,099,845 812,099,845 812,099,845 954,665,813 
 
เมื่อวนัที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2561 ผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบียนของกิจกำร 
จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 812,100,000 บำท เป็น 812,099,845 บำท โดยกำรลดหุ้นสำมญัจดทะเบียนจ ำนวน 155 หุ้น มูลค่ำที ่
ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 155 บำท ทีเ่หลอืจำกกำรออกหุน้เพื่อรองรบัส ำหรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลเมื่อวนัที ่24 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2560 โดยบรษิทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนรำยกำรดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ล้วเมื่อวนัที ่4 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 

26 เงินปันผลจ่ำย 
 
เมื่อวนัที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2561 ผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2560 ในอัตรำ 0.30 บำทต่อหุ้น ส ำหรับหุ้นสำมัญ จ ำนวน 812,099,845 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
243,629,954 บำท โดยบรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวแลว้เมื่อวนัที ่24 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.15 บำทต่อหุ้น ส ำหรบัหุ้นสำมัญจ ำนวน 812,099,845 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
121,814,977 บำท โดยบรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวแลว้เมื่อวนัที ่24 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
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27 ส ำรองตำมกฎหมำย 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 56,601,140 51,760,392 56,601,140 51,760,392 
จดัสรรระหว่ำงปี - 4,840,748 - 4,840,748 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  56,601,140 56,601,140 56,601,140 56,601,140 
 
ตำมพระรำชบัญญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิหลังจำกหกั 
ส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองนี้ไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงนิปันผลได ้
 

28 รำยได้อ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ดอกเบีย้รบั 59,301,016 82,887,779 147,086,517 147,516,523 
รำยไดค้่ำบรกิำรอื่น - - 110,450,000 73,200,000 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 323,132 1,098,740 64,152 205,800 
เงนิปันผลรบั 204,680 204,680 126,720,354 203,790,892 
ก ำไรจำกกำรขำยสนิทรพัย ์ - 1,581,442 - 469,293 
รำยไดเ้งนิชดเชยจำกลูกคำ้เน่ืองจำก     
   กำรผดิสญัญำขำยน ้ำตำล 905,981 7,989,039 - - 
รำยไดเ้งนิชดเชยค่ำผลตอบแทน     
   กำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 54,747,797 148,080,796 - - 
อื่นๆ 7,789,628 11,206,684 555,403 657,635 
 123,272,234 253,049,160 384,876,426 425,840,143 
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29 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
รำยกำรบำงรำยกำรทีร่วมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน สำมำรถน ำมำแยกตำมลกัษณะไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 3,053,942,819 3,338,649,518 1,587,864 1,770,954 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุขอ้ 18, 19) 344,217,169 289,555,157 6,368,649 3,191,159 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรงุรกัษำ 299,015,583 248,596,246 541,763 472,647 
ค่ำขนส่ง 223,401,017 258,330,976 - - 
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำน 424,227,428 452,790,916 110,483,941 108,170,247 
ค่ำรกัษำเสถยีรภำพ ค่ำธรรมเนียมวจิยั     
   และเงนิน ำส่งกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 346,100,859 235,125,778 - - 
 

30 ภำษีเงินได้ 
 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษี     
ส ำหรบัปี 9,101,442 15,793,112 - - 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 9,101,442 15,793,112 - - 
     
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช:ี     
รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว 24,389,678 24,420,472 12,341,771 7,699,024 
รวมภำษีเงินได้รอตดับญัชี 24,389,678 24,420,472 12,341,771 7,699,024 
     
ภำษีเงินได ้ 33,491,120 40,213,584 12,341,771 7,699,024 
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ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดข้องกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบั
ภำษขีองประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได ้ (478,279,709) 311,882,230 (73,930,196) 104,513,992 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 20) (95,655,942) 62,376,446 (14,786,039) 20,902,798 
     
ผลกระทบ:     
   รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษ ี (26,100,333) (49,048,325) (24,805,071) (13,851,619) 
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี 25,867,890 9,744,755 34,678,488 647,845 
   ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์     
       ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 129,379,505 17,140,708 17,254,393 - 
ภำษีเงินได ้ 33,491,120 40,213,584 12,341,771 7,699,024 
 

31 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญของบรษิัทใหญ่ด้วยจ ำนวน 
หุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ในระหว่ำงปี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) (511,711,461) 271,621,488 (86,271,967) 96,814,968 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้     
   ระหว่ำงปี (หุน้) 812,099,845 812,099,845 812,099,845 812,099,845 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) (0.63) 0.33 (0.11) 0.12 
 
บรษิทัไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงปีทีน่ ำเสนอรำยงำน 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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32 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลหรอืกิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบับรษิทัหมำยถึง บุคคลหรอืกจิกำรทีม่อี ำนำจควบคุมบรษิัท ถูกควบคุมโดยบรษิทัไม่ว่ำจะเป็นโดย
ทำงตรงหรอืทำงอ้อม หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีท่ ำหน้ำทีถ่อืหุน้ บรษิทัย่อย และกจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัย่อย
ในเครอืเดยีวกนั นอกจำกนี้ บุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัยงัหมำยรวมถึง บรษิัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงไม่ว่ำ
ทำงตรงหรอืทำงอ้อม และมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบับรษิทั ผูบ้รหิำรส ำคญั กรรมกำรหรอืพนักงำนของบรษิทั ตลอดทัง้สมำชกิ
ในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่ำว และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่ำนัน้ 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบับรษิัทแต่ละรำยกำร บรษิัทค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสมัพนัธ์
มำกกว่ำรปูแบบทำงกฎหมำย 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท ได้แก่ บรษิทั ทุนบุรรีมัย์ จ ำกดั ซึ่งถอืหุ้นในอตัรำรอ้ยละ 50 (พ.ศ. 2561 : 
รอ้ยละ 50) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
ก) รำยกำรค้ำกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยกำรค้ำกบับริษทัร่วม     
เงนิปันผลรบั - - 65,700,669 90,872,102 
ดอกเบีย้จ่ำย 247,346,286 266,938,451 - - 
     
รำยกำรค้ำกบับริษทัย่อย     
เงนิปันผลรบั - - 61,019,685 112,918,790 
ดอกเบีย้รบั - - 146,477,920 146,630,172 
รำยไดอ้ื่น - - 110,450,000 73,200,000 
ดอกเบีย้จ่ำย - - 179,870,805 179,870,805 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - - 1,982,920 2,382,678 
     
รำยกำรค้ำกบับุคคลหรือ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน ๆ 

    

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำร 3,089,544,673 3,211,259,220 - - 
รำยไดอ้ื่น 742,676 8,566,052 - - 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร 12,946,815 7,238,034 - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 7,790,610 60,365,811 - - 



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

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหน้ีกำรค้ำ     
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  197,874,924 61,086,147 - - 
     
ลูกหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้ำงรบัและรำยได้ค้ำงรบั     
บรษิทัย่อย - - 116,568,672 93,219,580 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 462,900 34,930,309 - - 
 462,900 34,930,309 116,568,672 93,219,580 
     
ลูกหน้ีชำวไร่     
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,561,157 5,313,980 - - 
     
เงินปันผลค้ำงรบั     
บรษิทัย่อย - - - 118,418,370 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยและ 
   ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
บรษิทัย่อย - - 165,168,221 175,196,818 
บรษิทัร่วม 61,562,150 57,807,262 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 431,272 12,262,012 26,334 8,872 
 61,993,422 70,069,274 165,194,555 175,205,690 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษทัย่อย 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดยกมำ - - 2,365,786,767 2,379,654,765 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ - - 1,279,607,700 242,000,000 
รบัคนืเงนิกูย้มื - - (1,222,124,798) (255,867,998) 
 - - 2,423,269,669 2,365,786,767 
หกั ค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำของเงนิใหกู้ย้มื - - (122,545,905) - 
ยอดยกไป - - 2,300,723,764 2,365,786,767 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่บรษิทัย่อยมอีตัรำดอกเบีย้อยู่ทีร่อ้ยละ 5.78 - 6.55 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : 
รอ้ยละ 6.55 ต่อปี) 
 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ผู้บรหิำรของกลุ่มกจิกำรไดป้ระเมนิมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของเงนิใหกู้้ยมื
ระยะยำวแก่บรษิทัย่อย โดยพจิำรณำจำกมูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรขำยของสนิทรพัย์ของบรษิทัย่อย ท ำใหม้ลูค่ำทีค่ำดว่ำ
จะไดร้บัคนืของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อยดงักล่ำวต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี ดงันัน้กลุ่มกจิกำรไดร้บัรูค้่ำเผื่อกำรลดลงของ
มลูค่ำของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อยในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นจ ำนวนเงนิ 122.55 ลำ้นบำท 

 
ง) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดยกมำ 22,881,820 22,393,196 - - 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ - 12,434,000 - - 
รบัคนืเงนิกูย้มื (10,434,000) (11,945,376) - - 
ยอดยกไป 12,447,820 22,881,820 - - 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่มอีตัรำดอกเบีย้อยู่ทีร่อ้ยละ 7.02 ต่อปี  



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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จ) เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 37,367,370 - - 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีอัตรำดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.52 - 2.55 ต่อปี  
(พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 2.30 - 2.70 ต่อปี) 
 

ฉ) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัร่วม 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำ 3,379,836,558 3,529,389,429 -  
เงนิกูย้มืเพิม่ - - - - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (144,181,856) (149,552,871) - - 
ยอดยกไป 3,235,654,702 3,379,836,558 - - 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกบรษิทัร่วมมอีตัรำดอกเบี้ยอยู่ทีร่อ้ยละ 7.10 - 7.70 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : 
รอ้ยละ 7.73 - 7.80 ต่อปี) 
 

ช) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัย่อย 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำ - - 2,746,119,162 2,746,119,162 
เงนิกูย้มืเพิม่ - - - - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื - - - - 
ยอดยกไป - - 2,746,119,162 2,746,119,162 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อยมอีตัรำดอกเบีย้อยู่ทีร่อ้ยละ 6.55 ต่อปี  



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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ซ) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 44,240,041 48,185,057 21,050,805 22,969,046 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,395,244 1,032,020 667,084 476,980 
 45,635,285 49,217,077 21,717,889 23,446,026 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรรวมเงนิเดอืน ค่ำเบีย้ประชุมและผลตอบแทนอื่น  
 

ฌ) สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดท้ ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ผ่ำนบรษิทั  คำ้ผลผลิต
น ้ำตำล จ ำกัด ซึ่งเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั มมีูลค่ำตำมสญัญำเป็นจ ำนวน 6.94 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 
1.96 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มลูค่ำยุตธิรรมของยอดคงเหลอืของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     

สญัญำท่ีมีมูลค่ำยุติธรรมเชิงลบ (ขำดทุน)     

สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 207,803,654 63,290,709 - - 
 

33 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

ตำมพระรำชบญัญตัิส่งเสรมิกำรลงทุน พ.ศ. 2520 บรษิัทย่อยได้รบับัตรส่งเสรมิกำรลงทุน จำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน โดยได้รบั
สทิธิประโยชน์ในกำรได้รบัยกเวน้ภำษีเงนิได้ส ำหรบัก ำไรส ำหรบัปีที่ไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิ โดยมกี ำหนด 8 ปี
นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกจิกำรทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิ ตำมรำยละเอยีด ดงันี้ 
 
บตัรส่งเสริมเลขท่ี มำตรำท่ีได้รบัสิทธิประโยชน์ ลงวนัท่ี ประเภทกิจกำรท่ีส่งเสริม วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้ วนัหมดอำยุ 

      
2003(1) / 2554 25,26,28,31,34,35 17 ส.ค. 2554 ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 11 พ.ค .2555 11 พ.ค. 2563 
1006(1) / 2558 25,26,28,31,34,35 5 ม.ค. 2558 ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 7 เม.ย. 2558 7 เม.ย. 2566 
59-0604-1-00-1-0 25,26,28,31,34,35 4 พ.ค. 2559 ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2567 
 

นอกจำกนี้ตำมบัตรส่งเสริมเลขที่ 2003(1) / 2554, 1006(1) / 2558 และ 59-0604-1-00-1-0 บริษัทย่อยได้สิทธิในกำรลดหย่อน 
ภำษเีงนิไดใ้นอตัรำรอ้ยละ 50 ของอตัรำปกต ิก ำหนด 5 ปีนับจำกวนัทีไ่ดร้บักำรยกเวน้ภำษีเงนิไดห้มดอำยุ 
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34 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 

 
(ก) ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนเกีย่วกบัภำระผูกพนัทีเ่ป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ไม่รบัรูใ้นงบกำรเงนิ ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 18,589,322 329,362,799 - 7,106,476 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - 2,905,533 - 2,905,533 
 18,589,322 332,268,332 - 10,012,009 

 
(ข) ภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำบริกำร 

 
สญัญำบรกิำรทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิไดเ้กีย่วกบักำรไดร้บับรกิำรจำกบุคคลภำยนอกมจี ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคต ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 10,805,308 18,024,069 1,597,200 1,602,000 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 8,526,400 69,412,971 176,400 1,303,200 
 19,331,708 87,437,040 1,773,600 2,905,200 
 

(ค) ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำขำยสินค้ำท่ียงัไม่ส่งมอบ 
 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำขำยน ้ำตำลที่ยังไม่ได้ส่งมอบจ ำนวน 
194,400 เมตริกตัน (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 90,213 เมตริกตัน) ที่ช่วงรำคำระหว่ำง 8,554 ถึง 13,190 บำทต่อเมตริกตัน  
(พ.ศ. 2561 : ช่วงรำคำระหว่ำง 8,375 ถึง 17,628  บำทต่อเมตรกิตนั) และยงัไม่ได้ก ำหนดรำคำจ ำนวน 160,750 เมตรกิตนั 
(พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 46,000 เมตรกิตัน) โดยอ้ำงอิงรำคำจำกรำคำน ้ำตำลทรำยดบิตลำดนิวยอร์ก หมำยเลข 11 หรอืรำคำ
น ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอน หมำยเลข 5 ตำมงวดทีม่กีำรส่งมอบ  
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(ง) ภำระผกูพนัในเชค็ลงวนัท่ีล่วงหน้ำ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัในเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้ำซึง่ออกใหแ้ก่ชำวไร่เพื่อกำรรบัซื้อออ้ยดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เชค็ลงวนัทีล่่วงหน้ำ     
- ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 519,607,045 33,980,149 - - 

- ครบก ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 74,831,268 58,975,308 - - 
 594,438,313 92,955,457 - - 
 

(จ) ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
 
เมื่อวนัที่ 20 กนัยำยน พ.ศ. 2559 บรษิทั บุรรีมัย์พลงังำน จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดแ้ก้ไขเพิม่เตมิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบั
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เพื่อเปลี่ยนวิธีกำรค ำนวณปรมิำณพลังงำนไฟฟ้ำและกำรช ำระเงนิค่ำซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นวิธ ี
“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 ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยได้ท ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (กฟภ.) เป็นระยะเวลำ  
20 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2558 โดยภำยใต้เงื่อนไขตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำบรษิัทย่อยและ กฟภ. ต้องปฏิบัต ิ
ตำมเงื่อนไขกำรซื้อขำยไฟฟ้ำตำมระบุในสญัญำ 
 

(ฉ) หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมหีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึ้นจำกกำรที่กลุ่มกิจกำรได้ใหส้ถำบนักำรเงนิ 
ในประเทศออกหนังสอืสญัญำค ้ำประกนัแก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคเพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 6.20 ลำ้นบำท  
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