
บริษทั น ้าตาลบรีุรมัย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั น ้าตาลบุรรีมัย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท น ้าตาลบุรรีมัย์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย  และข้อมูล 
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั น ้าตาลบุรรีมัย ์จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวด 
หกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบ  
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 
เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและ  
ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีท าใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วามเชื่อมัน่วา่จะพบเรือ่งทีม่นียัส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 



ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 
ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลข้อ 5.2 ที่อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการน า
ขอ้ยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในชว่งเวลาระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สง่า  โชคนิติสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11251 
กรุงเทพมหานคร 
13 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
 



บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย  ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท
สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 66,510,443       40,613,707 7,890,552 2,496,796
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ - สทุธิ 10, 20 439,224,789     388,685,845 254,010,173 118,018,137
ลกูหน้ีชาวไร ่- สทุธิ 11 247,801,995     210,621,598 - -
รายไดค้า้งรบั - สาํนกังานกองทุนออ้ยและน้ําตาลทราย 307,974,426     325,519,666 - -
สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 12 972,919,465     911,954,629 - -
สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย
ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สทุธิ 20 (ค) - - 76,000,000 92,000,000

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหน้ีชาวไร่
ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สทุธิ 15, 20 (ง) 76,967,871       127,426,477 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 27,619,589       65,306,091 3,673,205 6,497,961

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,139,018,578   2,070,128,013 341,573,930 219,012,894

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ลกูหน้ีชาวไรไ่มห่มนุเวยีน - สทุธิ 14,624,307       31,116,324 - -
รายไดค้า้งรบัไมห่มนุเวยีน - สาํนกังานกองทุนออ้ย
และน้ําตาลทราย 160,394,898     158,759,020 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 13 1,062,814,199   1,111,340,992 1,061,683,757 1,099,855,592
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธิ 14 - - 1,508,476,700 1,508,476,700
เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - 1,409,950 - 2,175
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม
ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 11,410,828       - 2,175 -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - สทุธิ 20 (ค) - - 2,258,496,377 2,208,723,764
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหน้ีชาวไร ่- สทุธิ 15 106,994,520     193,261,017 - -
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 3,971,127         3,971,127 3,971,127 3,971,127
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 16 5,545,235,128   5,674,842,200 37,406,788 37,244,820
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 16,571,686       - 3,929,005 -
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 16 29,347,278       31,063,464 16,823,530 17,805,707
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธิ 119,999,033     126,612,482 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 17,276,028       26,746,710 645,043          396,355

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 7,088,639,032   7,359,123,286 4,891,434,502 4,876,476,240

รวมสินทรพัย ์ 9,227,657,610   9,429,251,299 5,233,008,432 5,095,489,134

กรรมการ   ________________________________

วนัที ่        ________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย  ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 17, 20 637,234,338       839,193,344 200,534,774 167,271,841
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและอืน่ๆ 18 1,700,097,730     2,611,879,730 1,000,000 -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
และอืน่ๆ ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 102,133,588       295,988,187 - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม
ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 195,117,126       211,241,564 - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย
ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 - - 50,000,000 50,000,000

สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้
ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 - 7,178,183 - 2,899,368

สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า
ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 8,226,523           - 4,151,609 -

สว่นของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6,359,021           8,042,319 3,030,337 3,662,990

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 15,410,701         4,665,850 - -
หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 15,055,416         9,831,435 3,477,856 4,960,462

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 2,679,634,443     3,988,020,612 262,194,576 228,794,661

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอืน่ๆ - สทุธิ 18 1,653,479,687     488,474,763 - -
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม - สทุธิ 18 2,968,561,175     3,024,413,138 - -
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย - สทุธิ 18 - - 2,696,119,162 2,696,119,162
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้ - สทุธิ 18 - 8,666,293 - 4,709,512
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สทุธิ 18 17,999,762         - 7,373,000 -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธิ 59,546,332         56,742,223 21,161,320 20,145,078
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 3,533,712           - - -

4,703,120,668     3,578,296,417 2,724,653,482 2,720,973,752

7,382,755,111     7,566,317,029 2,986,848,058 2,949,768,413

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน

รวมหน้ีสิน

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย  ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 812,099,845 หุน้ 

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

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 812,099,845 หุน้ 

   มลูค่าชาํระแลว้เตม็จาํนวนหุน้ละ 1 บาท 812,099,845       812,099,845 812,099,845 812,099,845

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 954,665,813       954,665,813 954,665,813 954,665,813

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 12,170,176         38,246,817 422,793,576 322,353,923

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 8,000,702           - - -

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,843,537,676     1,861,613,615 2,246,160,374 2,145,720,721

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 1,364,823           1,320,655 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,844,902,499     1,862,934,270 2,246,160,374 2,145,720,721

9,227,657,610     9,429,251,299 5,233,008,432 5,095,489,134

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย  ์จาํกดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 1,701,943,057 1,138,483,710 -                   -
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (1,492,622,264) (918,299,533) -                   -

กาํไรข ัน้ต้น 209,320,793 220,184,177 -                   -
รายไดอ้ืน่ 40,345,010 15,456,515 177,591,290   73,969,445
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (22,103,877) (5,287,582) -                   -
ค่าใชจ้า่ยในการขาย (42,638,954) (77,402,695) -                   -
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (86,807,865) (107,964,964) (29,908,767)   (40,267,811)
การกลบัรายการ (ผลขาดทุน) ดา้นเครดติ
ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (23,024,150) - 477,664         -

ตน้ทุนทางการเงนิ (89,189,095) (102,744,227) (44,973,233)   (44,947,212)
สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 13 3,203,506 14,248,292 -                   -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (10,894,632) (43,510,484) 103,186,954     (11,245,578)
ภาษเีงนิได้ 19 (22,902,671) 1,081,708 -                   267,441

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด (33,797,303) (42,428,776) 103,186,954     (10,978,137)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ ื่น :
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การเปลีย่นแปลงในมลูค่าของเงนิลงทุนเผือ่ขาย -                      48,370 -                   48,370
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลง
   ในมลูค่าของเงนิลงทุนเผือ่ขาย -                      (9,675) -                   (9,675)

กาํไรเบด็เสรจ็อ ื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี -                        38,695 -                    38,695

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (33,797,303) (42,390,081) 103,186,954     (10,939,442)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (33,837,216) (42,436,323) 103,186,954     (10,978,137)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 39,913 7,547 -                    -

(33,797,303) (42,428,776) 103,186,954     (10,978,137)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (33,837,216) (42,397,628) 103,186,954     (10,939,442)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 39,913 7,547 -                    -

(33,797,303) (42,390,081) 103,186,954   (10,939,442)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (0.042) (0.052) 0.127             (0.014)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย  ์จาํกดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,678,405,503 2,179,534,215 - -
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (2,247,148,611) (1,632,481,675) - -

กาํไรข ัน้ต้น 431,256,892 547,052,540 - -
รายไดอ้ืน่ 53,808,045 36,932,631 255,939,426 143,362,594
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (25,294,089) (2,825,920) - -
ค่าใชจ้า่ยในการขาย (102,001,987) (181,200,337) - -
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (177,058,057) (199,463,608) (66,274,828) (78,936,415)
การกลบัรายการ (ผลขาดทุน) ดา้นเครดติ
ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (15,509,558) - 727,526 -

ตน้ทุนทางการเงนิ (178,285,843) (198,117,560) (89,952,471) (89,408,803)
สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 13 16,538,835 33,052,374 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 3,454,238 35,430,120 100,439,653 (24,982,624)
ภาษเีงนิได้ 19 (6,859,445) (10,859,620) - 358,019

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด (3,405,207) 24,570,500 100,439,653 (24,624,605)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ ื่น :
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การเปลีย่นแปลงในมลูค่าของเงนิลงทุนเผือ่ขาย - 79,653 - 79,653
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลง
   ในมลูค่าของเงนิลงทุนเผือ่ขาย - (15,931) - (15,931)

กาํไรเบด็เสรจ็อ ื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี - 63,722 - 63,722

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (3,405,207) 24,634,222 100,439,653 (24,560,883)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (3,449,375) 24,548,366 100,439,653 (24,624,605)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 44,168 22,134 - -

(3,405,207) 24,570,500 100,439,653 (24,624,605)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (3,449,375) 24,612,088 100,439,653 (24,560,883)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 44,168 22,134 - -

(3,405,207) 24,634,222 100,439,653 (24,560,883)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (0.004) 0.030 0.124 (0.030)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย  ์จาํกดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว - การปรบั การวดัมลูค่าเงินลงทุน รวมส่วนของ
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน  ทุนสาํรอง มลูค่ายตุิธรรม ในตราสารทุนผา่นกาํไร ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี

ชาํระแล ้ว มลูค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ขาดทุนเบด็เสรจ็อ ื่น ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 812,099,845 954,665,813 56,601,140 675,700,077 60,453 - 2,499,127,328 1,379,858 2,500,507,186

เงนิปันผลจา่ย - - - (121,814,902) - - (121,814,902) - (121,814,902)
กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 24,548,366 63,722 - 24,612,088 22,134 24,634,222

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 812,099,845 954,665,813 56,601,140 38,246,817 - - 1,861,613,615 1,320,655 1,862,934,270
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิใหมม่าใชเ้ป็นครัง้แรก 6 - - - (22,627,266) - 8,000,702 (14,626,564) - (14,626,564)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ที่ปรบัปรงุแล ้ว 812,099,845 954,665,813 56,601,140 15,619,551 - 8,000,702 1,846,987,051 1,320,655 1,848,307,706

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (3,449,375) - - (3,449,375) 44,168 (3,405,207)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 812,099,845 954,665,813 56,601,140 12,170,176 - 8,000,702 1,843,537,676 1,364,823 1,844,902,499

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม 

กาํไรสะสม
องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั นํ้าตาลบรุ ีรมัย  ์จาํกดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

จดัสรรแล้ว - การปรบั
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง มลูค่ายตุิธรรม

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย รวม
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 812,099,845 954,665,813 56,601,140 531,916,635 60,453 2,355,343,886
เงนิปันผลจา่ย - - - (121,814,902) - (121,814,902)
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (24,624,605) 63,722 (24,560,883)

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 812,099,845 954,665,813 56,601,140 322,353,923 - 2,145,720,721
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 100,439,653 - 100,439,653

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 812,099,845 954,665,813 56,601,140 422,793,576 - 2,246,160,374

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย  ์จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 3,454,238 35,430,120 100,439,653 (24,982,624)
รายการปรบัปรงุกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้
เป็นเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน

  - ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 180,363,445 162,413,396 3,953,307 3,008,742
- (กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 15,509,558 - (727,526) -
- ดอกเบีย้รบั (20,400,376) (31,243,188) (71,687,101) (72,223,658)
- เงนิปันผลรบั (307,020) (204,680) (128,593,268) (34,279,465)
- (กลบัรายการ) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู - (1,847,956) - (1,200,772)
- ค่าเผือ่การลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 12 28,198,891 37,429,632 - -
- (กําไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 526,016 - (203,998) -
- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีด่นิ
  อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 16 699,114 16,973,963 2,947 3,877

- ตน้ทุนทางการเงนิ 178,285,843 198,117,560 89,952,471 89,408,803
- สว่นแบง่ (กําไร) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 13 (16,538,835) (33,052,374) - -
- ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 1,999,905 7,655,890 1,092,396 2,705,351

กระแสเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์
และหน้ีสนิดาํเนินงาน 371,790,779 391,672,363 (5,771,119) (37,559,746)

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน
  - ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ (51,046,160) (254,467,104) 9,932,002 7,075,983
- รายไดค้า้งรบั - สาํนกังานกองทุนออ้ยและน้ําตาลทราย 15,909,362 19,171,392 - -
- ลกูหน้ีชาวไร ่ (52,427,001) 154,283,303 727,526 1,200,772

  - สนิคา้คงเหลอื (89,163,727) (1,454,655,303) - -
  - สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 37,686,502 (26,901,998) 2,824,756 (1,128,226)
- ลกูหน้ีชาวไรไ่มห่มนุเวยีน 13,836,456 (17,354,602) - -
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 9,470,682 7,548,421 (248,688) 2,591,801

  - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ (115,989,913) (304,259,979) 658,549 2,281,326
- หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ (1,152,609) (4,098,021) (1,482,606) (2,134,746)
- จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (879,094) (633,968) (708,807) (418,750)

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 138,035,277 (1,489,695,496) 5,931,613 (28,091,586)
- รบัคนืภาษเีงนิได้ 14,908,382 12,182,791 - -
- จา่ยภาษเีงนิได้ (752,886) (7,503,751) - -
- จา่ยดอกเบีย้ (203,091,302) (212,801,104) (57,263,467) (86,132,106)

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน (50,900,529) (1,697,817,560) (51,331,854) (114,223,692)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย  ์จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รบัดอกเบีย้ 20,400,376 31,243,188 27,462,538 120,283,738
รบัเงนิปันผล 27,200,813 34,484,145 26,893,793 152,697,835
เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัรว่ม 38,171,835 69,403,338 38,171,835 69,403,338
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - (70,000,000)
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - - 557,439,350 463,753,063
เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - - (591,211,963) (490,000,000)
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหน้ีชาวไร่ 15 121,251,145 110,462,546 - -
เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหน้ีชาวไร่ 15 - (23,088,483) - -
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 13,262,951 - 204,000 -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (117,379,476) (411,288,273) (1,137,036) (14,820,530)

ดอกเบีย้จา่ยทีบ่นัทกึรวมเป็นตน้ทุนของทีด่นิ 
อาคารและอุปกรณ์ (3,852,011) (9,859,708) - -

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 99,055,633 (198,643,247) 57,822,517 231,317,444

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
และอืน่ๆเพิม่ขึน้ (ลดลง) 18 (911,782,000) 1,854,190,367 1,000,000 (504,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอืน่ๆ 18 1,000,000,000 288,524,000 - -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอืน่ๆ 18 (28,849,675) (121,775,676) - -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม 18 (71,976,401) (92,430,342) - -
เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้ - (6,095,049) - (1,142,950)
เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (9,650,292) - (2,096,907) -
จา่ยเงนิปันผล - (121,774,996) - (121,773,606)

(22,258,368) 1,800,638,304 (1,096,907) (123,420,556)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 25,896,736 (95,822,503) 5,393,756 (6,326,804)
คงเหลอืตน้งวด 40,613,707 179,126,261 2,496,796 15,830,327

คงเหลอืปลายงวด 66,510,443 83,303,758 7,890,552 9,503,523

รายการที่ไม ่กระทบเงินสด

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้เพิม่ขึน้จากการซือ้ทีด่นิ 
อาคารและอุปกรณ์ 1,984,414 6,282,421 1,532,000 2,015,828

เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 48,899,989 - 41,516 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดสทุธ ิ(ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
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บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
บรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้
และด ำเนินกจิกำรในประเทศไทย และมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้ดงันี้ 
 
ส ำนกังำนใหญ่ : ตัง้อยูเ่ลขที ่237 หมู ่2 ต ำบลหนิเหลก็ไฟ อ ำเภอคเูมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์31190 
 
ส ำนกังำนสำขำ : ตัง้อยูเ่ลขที ่128/77-78 ชัน้ 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10400 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิของกลุ่มกจิกำร สำมำรถสรุปไดด้งันี้  
 
1) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
2) ธุรกจิจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 
3) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
4) ธุรกจิอื่น ๆ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลได้รบัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิัท เมื่อวนัที่ 13 สงิหำคม 
พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์ดงักล่ำว
สง่ผลทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัรอบระยะเวลำ 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 โดยเฉพำะผลกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
 
เนื่องดว้ยสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ทีข่ยำยวงกวำ้งขึน้อยำ่งต่อเนื่องและมำตรกำรป้องกนักำรระบำดของ COVID-19 สง่ผลให้
เกดิกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และน ำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ รวมถงึกำร
ปรบัตวัลดลงของรำคำน ้ำมนัในตลำดโลกซึง่เป็นเหตุใหร้ำคำน ้ำตำลปรบัตวัลดลงเป็นอย่ำงมำก มผีลท ำใหเ้กดิส ำรองมลูค่ำสุทธทิีค่ำดวำ่จะ
ไดร้บัต ่ำกวำ่รำคำทุนของสนิคำ้คงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 เป็นจ ำนวน 20.36 ลำ้นบำท 
 
ทัง้นี้ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ให้ควำมใส่ใจกับเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่งออก  
และไดป้ระเมนิผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งต่อกำรด ำเนินงำน รวมทัง้กำรวำงแผนเพือ่รบัมอืกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำวอยำ่งมปีระสทิธผิล 
 
 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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3 ฐำนะกำรเงิน 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมหีนี้สนิหมุนเวยีนสงูกว่ำสนิทรพัยห์มุนเวยีนในงบกำรเงนิรวมจ ำนวน 540.62 ลำ้นบำท 
(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 1,917.89 ล้ำนบำท) อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มกจิกำรใชน้โยบำยและวธิกีำรเพื่อจดักำรควำมเสีย่ง 
ดำ้นสภำพคล่อง และสถำนกำรณ์อื่นๆ โดยในส่วนของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเป็นวงเงนิส ำหรบัด ำเนินธุรกจิของกลุ่ม
กจิกำรซึ่งสำมำรถต่ออำยุได ้ภำยใต้เงื่อนไขทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงสำมำรถด ำรงสดัส่วนหนี้สนิต่อทุนตำมขอ้ก ำหนดของสถำบนักำรเงนิ 
รวมทัง้กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรขอขยำยระยะเวลำกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีใหเ้ป็นเงนิกูย้มื
ระยะยำว ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรเชื่อมัน่ว่ำกลุ่มกจิกำรมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอส ำหรบักำรด ำเนินธุรกจิตำมทีก่ลุ่มกจิกำรตอ้งกำร 
และสำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเนื่องในอกี 12 เดอืนขำ้งหน้ำนบัจำกวนัทีใ่นรำยงำนนี้ และสำมำรถปฏบิตัติำมขอ้ผกูพนัทำงกำรเงนิ
ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและอนำคตได ้ดงันัน้งบกำรเงนินี้จงึไดจ้ดัท ำขึน้ตำมขอ้สมมตฐิำนทำงกำรบญัชทีีว่่ำกลุ่มกจิกำรจะด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 

4 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์  
 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลฉบบั
ภำษำไทยเป็นหลกั 
 

5 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้  
 

5.1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตัแิละกำรเลอืกใชม้ำตรกำรผ่อนปรนทีเ่กี่ยวขอ้งดงัที่กล่ำวใน
หมำยเหตุขอ้ 6 และ 

5.2) กำรน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสั  
โคโรนำ 2019 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ที่ออกโดยสภำวชิำชีพบญัช ีมำถือปฏิบตัิ
ส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
ดงัต่อไปนี้ 

 

กำรกลบัรำยกำรสินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี 
 

กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มลูสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ทีม่คีวำมไม่แน่นอน มำรว่มในกำรพจิำรณำประมำณกำร
ควำมเพียงพอของก ำไรทำงภำษีที่จะเกิดขึ้นในอนำคตเพื่อจะใช้ประโยชน์จำกสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีแต่กลุ่มกิจกำร  
จะลดมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อตดับญัชลีง เมื่อเหน็ว่ำไม่มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอ
เพือ่ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่ำว 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกจิกำรเลอืกที่จะไม่น ำขอ้มูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์  COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งชี้กำรด้อยค่ำ ในกำรพจิำรณำว่ำสนิทรพัย์ของ 
กลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยคำ่หรอืไม ่ 
 

ส ำหรบักำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรใชป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนทีก่ลุ่มกจิกำรตอ้งด ำเนินกำรทดสอบ
กำรด้อยค่ำเป็นประจ ำทุกปีนัน้ กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์  COVID-19  ที่กระทบต่อกำรพยำกรณ์ 
ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยด์งักล่ำว  
 

6 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 

กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และทีเ่กีย่วกบั
สญัญำเช่ำ (TFRS 16) โดยปรบัปรุงย้อนหลังตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจกำรไม่ได้ท ำกำรปรบัปรุงย้อนหลัง 
งบกำรเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึง่เป็นแนวทำงทีส่ำมำรถกระท ำไดต้ำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับดงักล่ำว ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรได้ท ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจดัประเภทรำยกำรใหม่ตำมข้อก ำหนดของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมใ่นยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอื
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรือ่งสญัญำเชำ่ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 388,685,845 (768,222) (1,583,682) 386,333,941 
ลกูหนี้ชำวไร่ - สุทธ ิ 210,621,598 (11,129,456) - 199,492,142 
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลกูหนี้ชำวไร่     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สุทธ ิ 127,426,477 (2,949,577) - 124,476,900 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 726,733,920 (14,847,255) (1,583,682) 710,302,983 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
ลกูหนี้ชำวไรไ่มห่มุนเวยีน - สุทธ ิ 31,116,324 (945,822) - 30,170,502 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 1,409,950 (1,409,950) - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย     
   มลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 11,410,828 - 11,410,828 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลกูหนี้ชำวไร ่- สุทธ ิ 193,261,017 (12,491,006) - 180,770,011 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 24,439,622 24,439,622 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธ ิ 126,612,482 3,656,641 - 130,269,123 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 26,746,710 - (3,577,084) 23,169,626 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 379,146,483 220,691 20,862,538 400,229,712 
     

รวมสินทรพัย ์ 1,105,880,403 (14,626,564) 19,278,856 1,110,532,695 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่
 บำท บำท บำท บำท 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     
หน้ีสินหมุนเวียน     
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซือ้ทีถ่งึ     
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 7,178,183 - (7,178,183) - 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึ     
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 10,936,300 10,936,300 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 7,178,183 - 3,758,117 10,936,300 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซือ้ - สุทธ ิ 8,666,293 - (8,666,293) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - สุทธ ิ - - 24,187,032 24,187,032 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 8,666,293 - 15,520,739 24,187,032 
     

รวมหน้ีสิน 15,844,476 - 19,278,856 35,123,332 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม 38,246,817 (22,627,266) - 15,619,551 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ - 8,000,702 - 8,000,702 
รวมส่วนของเจ้ำของ 38,246,817 (14,626,564) - 23,620,253 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 54,091,293 (14,626,564) 19,278,856 58,743,585 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุและ
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัย ์     
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 4,321,613 4,321,613 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน - - 4,321,613 4,321,613 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

รำยกำรปรบัปรงุ
และกำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     
หน้ีสินหมุนเวียน     
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ซือ้สว่นทีถ่งึ     
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  2,899,368 - (2,899,368) - 
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึ     
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 3,737,690 3,737,690 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,899,368 - 838,322 3,737,690 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ซือ้ - สทุธ ิ 4,709,512 - (4,709,512) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ - - 8,192,803 8,192,803 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 4,709,512 - 3,483,291 8,192,803 
รวมหน้ีสิน 7,608,880 - 4,321,613 11,930,493 
 
ผลกระทบต่อการเปิดเผยขอ้มลูตามสว่นงาน 
 
รำยกำรสนิทรพัยข์องส่วนงำน และหนี้สนิของส่วนงำน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้ (ลดลง) จำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำย
กำรบญัชขีำ้งตน้ ดงันี้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 สินทรพัยข์อง 

ส่วนงำน 
หน้ีสินของ 
ส่วนงำน 

 บำท บำท 
   
ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล (13,478,730) - 
ธุรกจิจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 6,856,949 8,004,783 
ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 1,885,528 1,885,528 
ธุรกจิอืน่ๆ 9,388,545 9,388,545 
 4,652,292 19,278,856 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รำยกำรปรบัปรุงและกำรจดัประเภทรำยกำรใหมข่ำ้งตน้สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 

เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 

• จดัประเภทเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่ น และรบัรู ้
กำรปรบัปรุงมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัตน้งวดเขำ้ในองคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ 

• ปรบัปรุงเพื่อรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้ ลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ชำวไร่ สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 
เงนิใหกู้ย้มืแก่ลกูหนี้ชำวไร ่และเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัในแต่ละรำยกำรในก ำไรสะสม 

• รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ รวมทัง้ปรบัปรุงค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำและค่ำเช่ำคำ้งจ่ำยกบัสนิทรพัยส์ทิธิ
กำรใช ้

• ปรบัปรุงสนิทรพัย/์หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีำกรำยกำรปรบัปรุงขำ้งตน้ 
 

สญัญำเชำ่ 
 

กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถือปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรือ่ง สญัญำเชำ่ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัิ
ดงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกูย้มื
สว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว คอื รอ้ยละ 4.53 
 

ส ำหรบัสญัญำเชำ่ทีเ่ดมิกลุ่มกจิกำรไดร้บัรูเ้ป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้ จะรบัรูด้ว้ยมลูคำ่คงเหลอืของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิและ
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรจะเริม่น ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรูร้ำยกำรภำยใต ้TFRS 16 มำถอืปฏบิตักิบัรำยกำรดงักล่ำวภำยหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 
19,331,708 

 
1,773,600 

(หกั): ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่ 
          ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(2,302,863) 

 
(401,587) 

(หกั): สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (262,800) (262,800) 

(หกั): สญัญำทีไ่ดม้กีำรประเมนิใหมแ่ละรบัรูเ้ป็นสญัญำบรกิำร 
/สว่นของคำ่บรกิำรทีไ่ดร้วมอยูใ่นคำ่เชำ่ 

 
(14,888,109) 

 
(330,000) 

บวก:   รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำ 
และกำรยกเลกิสญัญำเชำ่ 

 
17,400,920 

 
3,542,400 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 19,278,856 4,321,613 
   

   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 3,758,117 838,321 
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่ม่หมนุเวยีน 15,520,739 3,483,292 
 19,278,856 4,321,613 
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กลุ่มกิจกำรรบัรู้สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ที่เป็นกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์เสมือนหนึ่งว่ำกลุ่มกิจกำรได้น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิตัง้แต่ 
วันเริ่มต้นสัญญำเช่ำนัน้ และกลุ่มกิจกำรรับรู้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ประเภทอื่น ๆ ด้วยจ ำนวนเดียวกับหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ  
ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรอื ค่ำเช่ำคำ้งช ำระทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรไม่มสีญัญำเช่ำทีเ่ป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16  
มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเชำ่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2563 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท 
     
ทีด่นิ 4,880,640 5,927,363 - - 
อำคำร 11,545,301 12,452,641 3,783,260 4,321,613 
อุปกรณ์ 145,745 - 145,745 - 
ยำนพำหนะ - 6,059,618 - - 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 16,571,686 24,439,622 3,929,005 4,321,613 
 
วธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกกบัสญัญำเช่ำทีก่ลุ่มกจิกำรมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใชว้ธิี
ผอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 

• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเชำ่สนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอยำ่งสมเหตุสมผล 
• พจิำรณำวำ่สญัญำเชำ่เป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระหรอืไมต่ำมกำรประเมนิก่อนน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ
• ถอืวำ่สญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเชำ่คงเหลอืน้อยกวำ่ 12 เดอืนนบัจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 
• ไมร่วมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเชำ่ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเชำ่หรอืยกเลกิสญัญำเชำ่ 
• เลอืกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหมว่ำ่สญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงือ่นไขของสญัญำเชำ่ตำม TFRS 16 หรอืไม ่โดยยดึตำมกำรพจิำรณำของมำตรฐำน

กำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำ
เชำ่หรอืไม ่
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นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงินและมำตรฐำน
เรื่องสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั 
 

เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 

เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 
 

กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูคำ่ 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
• สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน  (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำน

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ
ซึ่งสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ยกเวน้สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้้นทุนกำรท ำ
รำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำลักษณะของกระแสเงินสดโดยรวมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝง (Embedded derivatives)  
เพือ่พจิำรณำวำ่เขำ้เงือ่นไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 
 
ตราสารหนี้ 
 
กำรวดัมลูคำ่ในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและจำกลกัษณะ
ของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูคำ่ ดงันี้ 

- รำคำทุนตดัจดัหน่ำย: สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พือ่รบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำทีม่ลีกัษณะของเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) 
จะรบัรูด้ว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยไดด้อกเบีย้จะรบัรูต้ำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยูใ่นรำยไดท้ำงกำรเงนิ ก ำไร
หรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรและก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นจะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น สว่นรำยกำรขำดทุน
จำกกำรดอ้ยคำ่จะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

- มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกจิกำรถือไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำที่มี
ลักษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขำย จะรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิกลุ่มนี้จะรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้รำยกำรขำดทุน  
จำกกำรดอ้ยคำ่จะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก รำยไดด้อกเบีย้จะรบัรูใ้นสว่นของรำยไดท้ำงกำรเงนิ และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปลีย่นซึ่งจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมอยู่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหม่
มำยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดง้กล่ำว  

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำแบบรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
และมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน โดยก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรวดั
มลูคำ่ภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยูใ่นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 

 
กลุ่มกจิกำรโอนจดัประเภทตรำสำรหนี้เมือ่โมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเปลีย่นไปเท่ำนัน้ 
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ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมลูค่ำ (ซึง่ไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงได)้ คอื ก) มลูค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรูไ้ปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั  
โดยกลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรวดัมลูค่ำดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกนั ส ำหรบัเงนิปันผลจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงรวมอยูใ่นรำยไดอ้ื่น 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัช ี 
มำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในชว่งเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
ส ำหรบักำรวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีดว้ยมูลค่ำเดยีวกบัมูลค่ำ
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ดงันัน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 จ ำนวน 10.00 ล้ำนบำท วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว  
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 
 
การดอ้ยคา่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรตอ้งพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยรวมกำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรหนี้ที่ว ัดมูลค่ำด้วยวิธีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน  
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวธิกีำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำนัน้ ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้
ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ และลูกหนี้ตำมสญัญำ
เชำ่ ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอยำ่งงำ่ยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัช ี 
มำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในชว่งเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
โดยเลอืกที่จะไม่น ำขอ้มูลที่มกีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward looking information) มำใช้ในกำรพจิำรณำรบัรู้ผลขำดทุนด้ำน
เครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้ ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงงำ่ยในกำรค ำนวณ โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะ
เกดิขึ้นจ ำนวน 15.51 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 วดัมูลค่ำโดยใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดติในอดตี ประกอบกบั 
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
 
สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อใหก้ำรค ้ำประกนัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม และวดัมูลค่ำในภำยหลงั
ดว้ยมลูค่ำทีส่งูกว่ำระหว่ำง ก) จ ำนวนเงนิคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของสญัญำค ้ำประกนัและ ข) จ ำนวนเงนิทีร่บัรู้
เมือ่เริม่แรกหกัดว้ยจ ำนวนเงนิสะสมของรำยไดท้ีร่บัรู ้
 
อนุพนัธท์างการเงนิ  
 
อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำสญัญำอนุพนัธ์ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงัก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
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สญัญำเชำ่ 
 
กลุ่มกจิกำรมสีญัญำเชำ่ส ำนกังำน คลงัสนิคำ้ อุปกรณ์ และรถยนต ์โดยสญัญำเชำ่สว่นใหญ่จะมรีะยะเวลำกำรเชำ่คงทีร่ะหวำ่ง 2 ปี ถงึ 25 ปี 
โดยบำงสญัญำมเีงื่อนไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได ้ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำกำรเงนิ และสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำทีจ่่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน สุทธจิำกเงนิจูงใจ
ตำมสญัญำเชำ่ทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ชำ่ จะรบัรูต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเชำ่ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์ 
สทิธกิำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำง
กำรเงนิจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลืออยู ่ 
กลุ่มกจิกำรคดิคำ่เสือ่มรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กวำ่ระหวำ่งอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมคำ่เชำ่จ่ำย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 

• คำ่เชำ่คงทีส่ทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 

 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งตน้ดว้ยอตัรำดอกเบีย้โดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบีย้โดยนัยได ้กลุ่มกจิกำรจะ
คดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่ ซึง่กค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มื เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะ
เศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ รวมถงึค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ 
สทุธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเชำ่ ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก และตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย์ โดยคำ่เชำ่ทีจ่่ำยตำมสญัญำเชำ่ระยะสัน้
และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คอืสญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเชำ่น้อยกว่ำหรอื
เท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำประกอบดว้ย คลงัสนิคำ้ขนำดเลก็ และอุปกรณ์ส ำนกังำนขนำดเลก็ 
 

7 กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม 
 
กำรวเิครำะห์เครื่องมอืทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวธิีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัข้อมูล
สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 

• ขอ้มลูระดบัที ่1 : รำคำเสนอซือ้ขำย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอยำ่งเดยีวกนั 
• ขอ้มลูระดบัที ่2 : ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดบั 1 ทัง้ที่สำมำรถสงัเกตได้โดยตรง  

(ไดแ้ก่ ขอ้มลูรำคำ) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำ) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ 
• ขอ้มลูระดบัที ่3 : ขอ้มลูส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถ

สงัเกตได)้ 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีมู่ลค่ำยุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

        

ตรำสำรทุน - - - - 11,410,828 - 11,410,828 - 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

        

ตรำสำรทุน - - - - 2,175 - 2,175 - 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงเครื่องมือทำงกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรที่ไม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ  
และควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มลู  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ได้         
   วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม         
สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำ 
   ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
207,803,654 

 
- 

 
- 

 
- 

 
207,803,654 

 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
 
เทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ทีใ่ชใ้นกำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมระดบั 2 
 

มลูคำ่ยุตธิรรมของสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำใชเ้ทคนิคกำรเปรยีบเทยีบรำคำตลำด มลูคำ่ยุตธิรรมอำ้งองิรำคำเสนอซือ้ขำย
จำกนำยหน้ำ สญัญำแบบเดยีวกนัทีม่กีำรซือ้ขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องและรำคำเสนอซื้อขำยสะทอ้นลกัษณะรำยกำรทีแ่ทจ้รงิส ำหรบั
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีเ่หมอืนกนั  



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ทีใ่ชใ้นกำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมระดบั 3 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณโดยใชข้อ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตได ้โดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสด 
ในอนำคตในกำรค ำนวณหำมลูคำ่กจิกำร โดยอตัรำคดิลดทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมำจำกกลุ่มธุรกจิประเภทเดยีวกนั 
 
ในระหวำ่งงวด กลุ่มกจิกำรไมม่กีำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยุตธิรรม 
 

8 กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 

9 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน คือประธำนกรรมกำรบริหำรซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของ 
กลุ่มกจิกำรเพือ่กำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของสว่นงำน 
 
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนไดพ้จิำรณำแลว้ว่ำสว่นงำนทีร่ำยงำนมดีงันี้ 
 
1. ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
2. ธุรกจิจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 
3. ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
4. ธุรกจิอื่นๆ 
 
ทัง้นี้ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนใชก้ ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำนในกำรพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำน 
 
ตน้ทุนทีไ่มส่ำมำรถปันสว่นไดส้ว่นใหญ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยสว่นกลำง 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัภมิูศำสตร ์
 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 รำยกำรขำยกับลูกค้ำภำยนอกส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 54.68 ของกลุ่มกิจกำรเป็นกำรขำย
ภำยในประเทศ นอกจำกนี้สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนของกลุ่มกจิกำร อยูใ่นประเทศไทย 
 
ลกูค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยได้จำกกำรขำยกบัลูกค้ำภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งที่มำกกว่ำรอ้ยละ 10 ของรำยได้ของกลุ่มกจิกำร จงึมไิด้มกีำร
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัลกูคำ้รำยใหญ่ 

 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ขอ้มลูเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทสว่นงำนทำงธุรกจิของกลุ่มกจิกำร แสดงดงันี้  

 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
 

       หน่วย : ล้ำนบำท 
 ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย       
 น ้ำตำลทรำยและ

กำกน ้ำตำล 
ธรุกิจจ ำหน่ำย 
วสัดกุำรเกษตร 

ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย 
ไฟฟ้ำและไอน ้ำ 

 
ธรุกิจอ่ืนๆ 

 
รวม 

 
รำยกำรระหว่ำงกนั 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
               

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร               
   -  รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำน 132 133 186 232 232 296 35 42 585 703 (585) (703) - - 
   -  รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก 2,122 1,493 236 287 227 281 93 118 2,678 2,179 - - 2,678 2,179 
รวม 2,254 1,626 422 519 459 577 128 160 3,263 2,882 (585) (703) 2,678 2,179 
               

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 
   ตำมสว่นงำน 132 93 74 67 144 269 (3) 19 347 448 84 99 431 547 
รำยไดอ้ื่น             54 37 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำร             (320) (383) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ             (178) (198) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม             17 33 
ภำษเีงนิได ้             (7) (11) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด             (3) 25 
               

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้               
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้               
   (point in time) 2,238 1,609 392 474 459 577 122 160 3,211 2,820 (561) (671) 2,650 2,149 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระ               
   ทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 16 17 30 45 - - 6 - 52 62 (24) (32) 28 30 
รวมรำยได ้ 2,254 1,626 422 519 459 577 128 160 3,263 2,882 (585) (703) 2,678 2,179 

 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

25 

 
       หน่วย : ล้ำนบำท 
 ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย       
 น ้ำตำลทรำยและ

กำกน ้ำตำล 
ธรุกิจจ ำหน่ำย 
วสัดกุำรเกษตร 

ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย 
ไฟฟ้ำและไอน ้ำ 

 
ธรุกิจอ่ืนๆ 

 
รวม 

 
รำยกำรระหว่ำงกนั 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
               
สนิคำ้คงเหลอื - สุทธ ิ 831 800 91 93 12 7 45 18 979 918 (6) (6) 973 912 
ทีด่นิอำคำรและ 
   อุปกรณ์ - สุทธ ิ 3,404 3,491 87 93 1,468 1,513 602 594 5,561 5,691 (16) (16) 5,545 5,675 
สนิทรพัยอ์ื่น - สุทธ ิ 1,410 1,594 299 159 5,240 5,149 5,248 5,121 12,197 12,023 (9,487) (9,181) 2,710 2,842 
สนิทรพัยร์วม  5,645 5,885 477 345 6,720 6,669 5,895 5,733 18,737 18,632 (9,509) (9,203) 9,228 9,429 
 
 
 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น - สทุธ ิ     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน  50,093,423 32,285,144 - - 
3 เดอืน - 6 เดอืน  -  - - - 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 17,908,779 17,908,779 7,763,431 7,763,431 
 68,002,202 50,193,923 7,763,431 7,763,431 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุน (18,342,605) (17,908,788) (7,763,431) (7,763,431) 
 49,659,597 32,285,135 - - 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สทุธ ิ     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 306,505,979 197,843,567 - - 
3 เดอืน - 6 เดอืน - 14,901 - - 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 32,130 16,456 - - 
 306,538,109 197,874,924 - - 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุน (73,399) - - - 
 306,464,710 197,874,924 - - 
ลกูหนี้อื่น     
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรอื่น  22,769,095  48,499,462  198,736  - 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  21,403,305  441,632  -    - 
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรอื่น  1,772,305  469,090  -    2,550 
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  147,816  21,268  48,591,696  59,300,532 
เงนิทดรองจ่ำย  65,650  608,175  28,000  8,500 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  36,942,311  108,486,159  1,999,563  1,438,415 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - -  101,492,703  57,268,140 
เงนิปันผลคำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - -  101,699,475  - 
 83,100,482 158,525,786 254,010,173 118,018,137 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 439,224,789 388,685,845 254,010,173 118,018,137 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ลกูหน้ีชำวไร่ – สทุธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 

     
ลกูหนี้ชำวไร ่     
   - บุคคลอื่น 349,078,371 296,213,210 67,026,280 67,753,806 
   - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,122,997 3,561,157 - - 
 352,201,368 299,774,367 67,026,280 67,753,806 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุน (104,399,373) (89,152,769) (67,026,280) (67,753,806) 
 247,801,995 210,621,598 - - 
 
ลกูหนี้ชำวไร ่- บุคคลอื่น สำมำรถแยกตำมฤดกูำรผลติไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 

     
ฤดูกำรผลติปี 2564/2565 23,765,207 - - - 
ฤดูกำรผลติปี 2563/2564 177,337,008 42,305,410 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2562/2563 17,933,822 102,922,510 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2561/2562 10,636,160 30,300,470 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2560/2561 11,801,203 12,599,878 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2559/2560 12,931,028 12,797,978 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2558/2559 14,587,065 14,472,705 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2557/2558 10,064,563 9,967,145 - - 
ฤดูกำรผลติก่อนปี 2557/2558 70,022,315 70,847,114 67,026,280 67,753,806 
 349,078,371 296,213,210 67,026,280 67,753,806 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุน (104,387,640) (89,152,769) (67,026,280) (67,753,806) 
 244,690,731 207,060,441 - - 
 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ลกูหนี้ชำวไร ่- บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถแยกตำมฤดกูำรผลติไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 

     
ฤดูกำรผลติปี 2564/2565 654,820 - - - 
ฤดูกำรผลติปี 2563/2564 2,468,177 761,584 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2562/2563 - 2,658,012 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2561/2562 - 141,561 - - 
 3,122,997 3,561,157 - - 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุน (11,733) - - - 
 3,111,264 3,561,157 - - 
 

12 สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 

     
วตัถุดบิ 35,934,323 32,153,027 - - 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู  850,023,150  763,719,241 - - 
สนิคำ้ซือ้มำเพือ่ขำย  49,437,933  48,285,711 - - 
สนิคำ้ระหวำ่งผลติ  26,595,249  27,744,526 - - 
วสัดุโรงงำน  49,542,544  50,466,967 - - 
 1,011,533,199 922,369,472 - - 
     
หกั คำ่เผือ่กำรลดมลูคำ่ของสนิคำ้คงเหลอื     
 สนิคำ้เก่ำและเสือ่มสภำพ     

- วตัถุดบิ (585,310) (585,310) - - 
- สนิคำ้ระหวำ่งผลติ (5,236,302) (7,345,433) - - 
- วสัดุโรงงำน (1,109,574) (1,125,414) - - 

     
 มลูคำ่สุทธทิีค่ำดวำ่จะไดร้บัต ่ำกวำ่รำคำทุน     

- สนิคำ้ส ำเรจ็รปู (26,415,694) (1,358,686) - - 
- สนิคำ้ระหวำ่งผลติ (5,226,061) - - - 
- สนิคำ้ซือ้มำเพือ่ขำย (40,793) - - - 

 (38,613,734) (10,414,843) - - 
 972,919,465 911,954,629 - - 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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13 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 1,111,340,992 1,099,855,592 
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัรว่ม (26,893,793) - 
สว่นแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบรษิทัรว่ม 16,538,835 - 
กำรลดทุนของบรษิทัรว่ม (38,171,835) (38,171,835) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 1,062,814,199 1,061,683,757 
 

14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สทุธิ 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 บำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 1,508,476,700 
ลงทุนเพิม่ขึน้/ ลดลง - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สทุธ ิ 1,508,476,700 
 

15 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลกูหน้ีชำวไร่ - สทุธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 80,208,365 127,426,477 - - 
หกั คำ่เผือ่ผลขำดทุน (3,240,494) - - - 
สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สทุธ ิ 76,967,871 127,426,477 - - 
     

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว  119,227,984 193,261,017 - - 
หกั คำ่เผือ่ผลขำดทุน (12,233,464) - - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สทุธ ิ 106,994,520 193,261,017 - - 
 183,962,391 320,687,494 - - 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลกูหนี้ชำวไร ่มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำ 320,687,494 407,866,681 - - 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ - 36,214,649 - - 
รบัคนืเงนิกูย้มื (121,251,145) (123,393,836) - - 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน (15,473,958) - - - 
ยอดยกไป 183,962,391 320,687,494 - - 
 

16 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี      
   30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 5,674,842,200 31,063,464 37,244,820 17,805,707 
ซือ้สนิทรพัย ์ 61,565,369 486,192 2,479,471 104,944 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (13,785,923) (3,044) (2) - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (34,228) - (2,947) - 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่- สทุธ ิ (664,886) - - - 
คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตดัจ ำหน่ำย (176,687,404) (2,199,334) (2,314,554) (1,087,121) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สทุธ ิ 5,545,235,128 29,347,278 37,406,788 16,823,530 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้น ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งมีรำคำตำมบญัชีสุทธิจ ำนวน 2,077.41 ล้ำนบำท  
(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 1,971.13 ลำ้นบำท) ไปวำงเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 18) 
 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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17 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น  215,937,462  83,512,953 1,549 1,549 
เจำ้หนี้คำ่ออ้ย  85,725,744  112,907,607 - - 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น  65,128,632  258,362,069 3,420,245 933,970 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1,302,260  121,273 91,501 3,237,317 
เงนิรบัล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้และบรกิำร - กจิกำรอื่น  92,031,043  180,833,224 - - 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น  4,128,423  4,285,430 - - 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  36,913,698  61,562,150 194,646,242 161,957,238 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น  121,559,090  137,298,639 2,375,237 1,141,767 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  14,507,986  309,999 - - 
 637,234,338 839,193,344 200,534,774 167,271,841 
 

18 เงินกู้ยืม 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส่วนของหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 1,348,626,300 2,265,768,300 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ 351,471,430 346,111,430 1,000,000 - 
สว่นของเงนิกูร้ะยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี     
   - สถำบนักำรเงนิ 99,589,763 293,499,649 - - 
   - บรษิทัรว่ม (หมำยเหตุขอ้ 20 (จ)) 195,117,126 211,241,564 - - 
   - บรษิทัยอ่ย (หมำยเหตุขอ้ 20 (ฉ)) - - 50,000,000 50,000,000 
   - อื่นๆ 2,543,825 2,488,538 - - 
   - หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ซือ้ - 7,178,183 - 2,899,368 
   - หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 8,226,523 - 4,151,609 - 
เงนิกูย้มืหมนุเวยีนรวม 2,005,574,967 3,126,287,664 55,151,609 52,899,368 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส่วนของไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สทุธ ิ 1,653,479,687 485,930,938 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัรว่ม - สทุธ ิ
   (หมำยเหตุขอ้ 20 (จ)) 2,968,561,175 3,024,413,138 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัยอ่ย - สทุธ ิ 
   (หมำยเหตุขอ้ 20 (ฉ)) - - 2,696,119,162 2,696,119,162 
เงนิกูย้มืระยะยำวอื่นๆ - สทุธ ิ - 2,543,825 - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ซือ้ - สทุธ ิ - 8,666,293 - 4,709,512 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ 17,999,762 - 7,373,000 - 
เงนิกูย้มืไมห่มนุเวยีนรวม 4,640,040,624 3,521,554,194 2,703,492,162 2,700,828,674 
     

รวมเงินกู้ยืม 6,645,615,591 6,647,841,858 2,758,643,771 2,753,728,042 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืทัง้หมดเป็นสกุลเงนิบำท 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิค ้ำประกนัโดยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ทีม่รีำคำตำมบญัชสีุทธิ
จ ำนวน 2,077.41 ลำ้นบำท (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 1,971.13 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุขอ้ 16) 
 
ทัง้นี้ภำยใต้สญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวระหว่ำงบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งและสถำบนักำรเงนิ บรษิัทจะต้องด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิที่มดีอกเบี้ย  
ต่อทุน ไม่ให้สูงเกิน 2.5 : 1 โดยสถำบันกำรเงนิจะไม่นับรวมหนี้สนิระยะยำวจำกกำรจดัตัง้กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำ 
กลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย ์เป็นสว่นหนึ่งของหนี้สนิทีต่อ้งช ำระดอกเบีย้ 
 
กำรเคลื่อนไหวของเงนิกู้ยมืระยะยำว (ไม่รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่ 
30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ยอดยกมำ 4,020,117,652 2,746,119,162 
เงนิกูย้มืเพิม่ 1,000,000,000 - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (100,826,075) - 
ยอดยกไป 4,919,291,577 2,746,119,162 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิตำมสญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศรวมทัง้สิ้นจ ำนวน  
2,760.20 ลำ้นบำท โดยกลุ่มกจิกำรมวีงเงนิตำมสญัญำเงนิกูย้มืดงักล่ำวทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชเ้ป็นจ ำนวน 1,006.56 ลำ้นบำท 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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19 ภำษีเงินได้ 

 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดร้ะหว่ำงกำลส ำหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไดต้ัง้คำ้งจ่ำยโดยวธิกีำรประมำณกำร
จำกฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกนักบัอตัรำทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณคำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 20 
 

20 รำยกำรค้ำกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัไดแ้ก่ บรษิทั ทุนบุรรีมัย ์จ ำกดั ซึง่ถอืหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 50 (วนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 50) 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รำยกำรค้ำกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ส ำหรบังวดหกเดือน ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยกำรค้ำกบับริษทัร่วม     
   เงนิปันผลรบั - - 26,893,793 34,279,465 
   ดอกเบีย้จ่ำย 114,034,015 127,202,958 - - 
     
รำยกำรค้ำกบับริษทัย่อย 
เงนิปันผลรบั - - 101,699,475 - 

   ดอกเบีย้รบั - - 71,327,715 71,894,153 
   รำยไดอ้ื่น - - 55,156,490 36,585,600 
   ดอกเบีย้จ่ำย - - 89,689,004 89,196,207 
   คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - - 746,956 1,012,375 
     
รำยกำรค้ำกบับคุคลหรือ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืนๆ     
   รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำร   1,570,208,827 1,067,023,232 - - 
   รำยไดอ้ื่น 630,318 473,510 - - 
   ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร 2,500,201 6,706,473 - - 
   คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 2,617,769 3,071,732 - - 
   คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 16,653,740 - - - 
   คำ่ใชจ้่ำยอื่น 18,625 - - - 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ข) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร  

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
ลกูหน้ีกำรค้ำ - สทุธิ     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  306,464,710 197,874,924 - - 
     
ลกูหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้ำงรบัและ 
   รำยได้ค้ำงรบั     
บรษิทัยอ่ย - - 150,084,399 116,568,672 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21,551,121 462,900 - - 
 21,551,121 462,900 150,084,399 116,568,672 
     
ลกูหน้ีชำวไร ่- สทุธิ     
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,111,264 3,561,157 - - 
     
เงินปันผลค้ำงรบั     
บรษิทัยอ่ย - - 101,699,475 - 

     
เจ้ำหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยและ 
   ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
บรษิทัยอ่ย - - 194,737,743 165,168,221 
บรษิทัรว่ม 36,913,698 61,562,150 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15,810,246 431,272 - 26,334 
 52,723,944 61,993,422 194,737,743 165,194,555 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษทัย่อย 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำ - - 2,423,269,669 2,365,786,767 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ - - 591,211,963 1,279,607,700 
รบัคนืเงนิกูย้มื - - (557,439,350) (1,222,124,798) 
 - - 2,457,042,282 2,423,269,669 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุน - - (122,545,905) (122,545,905) 
ยอดยกไป - - 2,334,496,377 2,300,723,764 
 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลกูหน้ีชำวไร่ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลกูหนี้ชำวไร ่มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำ 12,447,820 22,881,820 - - 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ - - - - 
รบัคนืเงนิกูย้มื (10,947,820) (10,434,000) - - 
ยอดยกไป 1,500,000 12,447,820 - - 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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จ) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัร่วม  

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัรว่ม มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำ 3,235,654,702 3,379,836,558 - - 
เงนิกูย้มืเพิม่ - - - - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (71,976,401) (144,181,856) - - 
ยอดยกไป 3,163,678,301 3,235,654,702 - - 

 
ฉ) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัย่อย  

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำ - - 2,746,119,162 2,746,119,162 
เงนิกูย้มืเพิม่ - - - - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื - - - - 
ยอดยกไป - - 2,746,119,162 2,746,119,162 

 
ช) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 17,101,945 20,858,099 8,361,910 10,148,895 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 587,632 697,622 297,682 333,542 
 17,689,577 21,555,721 8,659,592 10,482,437 
 
คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรรวมเงนิเดอืน คำ่เบีย้ประชุมและผลตอบแทนอื่น 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ซ) สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรท ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ผ่ำนบรษิทั ค้ำผลผลติ
น ้ำตำล จ ำกดั ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 6.94 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ) 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของยอดคงเหลอืของสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
สญัญำท่ีมีมูลค่ำยติุธรรมเชิงบวก (ก ำไร)     
สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 207,803,654 - - 
 

21 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 

ก) ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนเกีย่วกบัภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ไมร่บัรูใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 17,637,127 18,589,322 - - 
 
ข) ภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำบริกำร 

 
สญัญำบรกิำรทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิไดเ้กีย่วกบักำรไดร้บับรกิำรจำกบุคคลภำยนอกมจี ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคต ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 11,661,967 10,805,308 150,000 1,597,200 
เกนิกวำ่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 10,270,000 8,526,400 - 176,400 
 21,931,967 19,331,708 150,000 1,773,600 
 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ค) ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำขำยสินค้ำท่ียงัไม่ส่งมอบ 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภำระผูกพนัเกี่ยวกับสญัญำขำยน ้ำตำลที่ยังไม่ได้ส่งมอบจ ำนวน  
36,416 เมตริกตัน (วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 194,400 เมตริกตัน) ที่ช่วงรำคำระหว่ำง 7,847 ถึง 14,939 บำท 
ต่อเมตรกิตนั (วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : ช่วงรำคำระหว่ำง 8,554 ถึง 13,190 บำทต่อเมตรกิตนั) และยงัไม่ได้ก ำหนดรำคำ
จ ำนวน 2,000 เมตรกิตนั (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 160,750 เมตรกิตนั) โดยอำ้งองิรำคำจำกรำคำน ้ำตำลทรำยดบิ 
ตลำดนิวยอรก์ หมำยเลข 11 หรอืรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอน หมำยเลข 5 ตำมงวดทีม่กีำรส่งมอบ 
 

ง) ภำระผกูพนัในเชค็ลงวนัท่ีล่วงหน้ำ 
 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัในเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้ำซึง่ออกใหแ้ก่ชำวไรเ่พือ่กำรรบัซือ้ออ้ย ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เชค็ลงวนัทีล่่วงหน้ำ     
   -  ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 486,690,978 519,607,045 - - 
   -  ครบก ำหนดช ำระเกนิกวำ่ 1 ปี  
        แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 

 
26,116,571 

 
74,831,268 

 
- 

 
- 

 512,807,549 594,438,313 - - 
 
จ) ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 

 
เมื่อวนัที ่20 กนัยำยน พ.ศ. 2559 บรษิทั บุรรีมัย์พลงังำน จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดแ้ก้ไขเพิม่เตมิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบั
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (กฟภ.) เพื่อเปลี่ยนวธิีกำรค ำนวณปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำและกำรช ำระเงนิค่ำซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นวธิี 
“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 ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (กฟภ.) เป็น
ระยะเวลำ 20 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2558 โดยภำยใต้เงื่อนไขตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำบรษิัทย่อยและกฟภ.  
ตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรซือ้ขำยไฟฟ้ำตำมระบุในสญัญำ 
 

ฉ) หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีหนี้สนิที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรที่กลุ่มกิจกำรได้ให้สถำบันกำรเงนิในประเทศ  
ออกหนังสือสญัญำค ้ำประกันแก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเพื่อค ้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น  6.20 ล้ำนบำท  
(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 6.20 ลำ้นบำท) 
 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ช) คดีควำมท่ีส ำคญั 

 
ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดถู้กฟ้องรอ้งด ำเนินคดีผู้บรโิภคซึ่งเป็นคดเีรยีกรอ้งควำมเสยีหำยจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มลูคำ่ของหุน้ จ ำนวน 136.34 ลำ้นบำท โดยโจทกไ์ดย้ืน่ฟ้องบรษิทัเป็นจ ำเลยที ่1 พรอ้มกบับุคคลภำยนอกต่อศำลแพ่ง โดยอำ้งว่ำ
ตนเองซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำเลยที่  1 ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของหุ้น  ทัง้นี้  ณ  วันที ่ 
30 มถิุนำยน พ.ศ.2563 คดนีี้ยงัอยู่ในขัน้ตอนกำรรบัค ำฟ้องของศำลแพ่ง และจะเริม่กระบวนพจิำรณำคดใีนเดอืนกนัยำยน  
พ.ศ. 2563 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัมหีลกัฐำนทีช่ดัเจนทีจ่ะต่อสู้คดอีกีทัง้ประเดน็ดงักล่ำวไม่มผีลกระทบ
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

22 เหตกุำรณ์หลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 
กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยและกำรเพ่ิมเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
ในกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ครัง้ที ่1 เมื่อวนัที ่22 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ของ บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั 
ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั โดยกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกหุน้สำมญัจ ำนวน 10.50 ลำ้นหุน้
เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 20.50 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท คดิรวมเป็นมลูคำ่จ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท โดยบรษิทัยอ่ยดงักล่ำว 
ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนรำยกำรดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน พ .ศ. 2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติกำรเพิ่มเงินลงทุน 
ในบรษิทัย่อยดงักล่ำวจ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท ซึ่งท ำใหส้ดัส่วนกำรลงทุนเพิม่ขึน้จำก 99.91% เป็น 99.95% โดยบรษิทัไดช้ ำระค่ำหุน้
ดงักล่ำวแลว้จ ำนวนหุน้ละ 25 บำท 
 
กำรโอนธรุกิจทัง้หมดของบริษทัย่อย 
 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่7/2563 เมื่อวนัที ่13 สงิหำคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรมมีตอินุมตักิำรโอนกจิกำรทัง้หมด 
(Entire Business Transfer) ของบริษัทย่อย โดยบริษัท บุรีร ัมย์วิจัยและพัฒนำอ้อย จ ำกัด เป็ นผู้โอนกิจกำร ให้แก่บริษัท  
โรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั ซึง่เป็นผูร้บัโอนกจิกำร เพือ่ปรบัโครงสรำ้งกจิกำรภำยในกลุ่มกจิกำร โดยบรษิทั โรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั 
จะรบัโอนกจิกำรทัง้หมดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพยีง ทรพัย์สนิ หนี้สนิ และสทิธติ่ำงๆ และบรษิทั บุรรีมัย์วจิยัและพฒันำอ้อย จ ำกดั  
จะด ำเนินกำรจดทะเบยีนเลกิบรษิทัและช ำระบญัชตี่อกระทรวงพำณิชย์ ทัง้นี้คำดว่ำกำรด ำเนินกำรโอนธุรกจิทัง้หมดดงักล่ำวจะแล้ว
เสรจ็ภำยในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2563 
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