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รำยงำนของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ควำมเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้เหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) 
และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิกำร) และฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวม
และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรซึ่งประกอบดว้ยนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัและหมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  
 

ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ได้กล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ 
จำกกลุ่มกจิกำรและบรษิทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัิตำมควำมรบัผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไป
ตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รบัเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 
เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชพีของข้ำพเจำ้ในกำรตรวจสอบ  
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั ข้ำพเจำ้ได้น ำเรื่องเหล่ำนี้มำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพ เจ้ำ ทัง้นี้ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็น 
แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องเหล่ำนี้ 
 



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
  

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น - ลูกหน้ีชำวไร่ และ
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ 
 

 

อำ้งถงึหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ข้อ 7.5 เรื่องนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้กำรค้ำ 
และลูกหนี้ชำวไร่ ข้อ 7.7 เรื่องนโยบำยกำรบญัชทีี่เกี่ยวข้องกับ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ขอ้ 14 เรื่องลูกหนี้ชำวไร ่- สุทธ ิและขอ้ 20 
เรื่องเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ - สุทธ ิ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมลีูกหนี้ชำวไร่ - สุทธ ิ
ลูกหนี้ชำวไร่ไม่หมุนเวยีน - สุทธ ิส่วนของเงนิใหกู้้ยมืระยะยำว
แก่ลูกหนี้ชำวไร่ที่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สุทธิ และเงนิ
ให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ - สุทธิ ในงบกำรเงินรวม 
มลูค่ำ 366.58 ล้ำนบำท 117.24 ล้ำนบำท 38.25 ลำ้นบำท และ 
145.24 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.73 ของ
สนิทรพัย์ทัง้หมด และกลุ่มกจิกำรมคี่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำ
จะเกิดขึ้น - ลูกหนี้ชำวไร่ และเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหนี้
ชำวไร่ทัง้หมด 120.09 ล้ำนบำท ซึ่งผู้บรหิำรมนีโยบำยในกำร
ประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้ชำวไร่และ
ก ำหนดควำมเหมำะสมของค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น - ลูกหนี้ชำวไร่ และเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหนี้
ชำวไร่ โดยอ้ำงอิงจำกยอดที่เกินก ำหนดช ำระ ประสบกำรณ์
ในกำรช ำระเงินในอดีต หลักทรัพย์ค ้ ำประกัน และกำร
คำดกำรณ์ข้อมูลและปัจจยัในอนำคตที่อำจมีผลกระทบต่อ
กำรรบัช ำระเงนิ  
ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้พจิำรณำจำกมลูค่ำปัจจุบนั
ของจ ำนวนเงนิที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั ซึ่งค ำนวณจำกยอดหนี้เมื่อ
ลูกหนี้ผดินัดช ำระหนี้หกัดว้ยมูลค่ำของหลกัทรพัย์ค ้ำประกนั
ซึ่งเปรยีบเทยีบจำกรำคำตลำดกบัมูลค่ำตำมบญัช ีและมกีำร
ประเมินรำคำใหม่อย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกนี้ผู้บริหำรยัง
พจิำรณำผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยอ้ำงอิงจำกประสบกำรณ์
ในกำรช ำระเงินในอดีต โอกำสที่จะได้รับช ำระเงิน กำรคำดกำรณ์
ข้อมูลในอนำคต รวมทัง้มกีำรประเมนิควำมเสี่ยงด้ำนเครดติของ
ลูกหนี้ชำวไร่อย่ำงสม ่ำเสมอ และปรบัปรุงค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำด
ว่ำจะเกดิขึน้ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละปี  
ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคญัในเรื่องนี้ เนื่องจำกมูลค่ำของค่ำเผื่อ 
ผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ดงักล่ำวมสีำระส ำคญั และเกีย่วขอ้ง
กบักำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรพจิำรณำควำมสมเหตุสมผล
ของสมมุติฐำนที่ ใช้ในกำรพิจำรณำมูลค่ำของหลักทรัพย์ 
ค ้ำประกนัและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ในอนำคต 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมนิควำมเหมำะสมของกำรประมำณกำรค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้ชำวไร่ และเงินให้กู้ยืม 
ระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ ดงันี้ 
 
• สอบถำมผู้บรหิำรในเชิงทดสอบเกี่ยวกับควำมเหมำะสม

และหลักเกณฑ์ในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนที ่
คำดว่ำจะเกดิขึน้ 

 
• ทดสอบควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนกำรวเิครำะห์อำยุลูกหนี้

ชำวไร่ที่น ำมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผล
ขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 

 
• ประเมนิควำมสมเหตุสมผลของขอ้มูลกำรรบัช ำระเงนิจำก

ลูกหนี้ชำวไร่ในอดตี รวมถงึโอกำสที่จะได้รบัช ำระในอนำคต
และพจิำรณำเหตุผลของผู้บรหิำรที่ใชใ้นกำรประมำณกำร
ควำมเพียงพอของค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ส ำหรบัลูกหนี้ตำมควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่ ีและ 

 
• ทดสอบมูลค่ำของหลักทรัพย์ค ้ ำประกันแต่ละชนิดโดย

เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภำยนอกที่น่ำเชื่อถือและ
สำมำรถเปรยีบเทยีบกนัไดก้บัรำคำตลำด 

 
จำกวธิกีำรทดสอบของขำ้พเจำ้ขำ้งต้น ขำ้พเจำ้พบว่ำกำรประมำณ
กำรค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้ชำวไร่ และ 
เงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ มคีวำมสอดคล้องกบัขอ้มูล
ในอดตีและมคีวำมสมเหตุสมผลตำมหลกัฐำนทีม่อียู่ 
 

  
  



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
  

กำรประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 

อ้ำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร ขอ้ 10 ข) เรื่องประมำณกำรกำรด้อยค่ำเงนิลงทุน 
ในบรษิทัย่อย และขอ้ 19 เรื่องเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธ ิ
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิัท
ย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมูลค่ำสุทธิ จ ำนวน 3,148 
ล้ำนบำท ซึ่งบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจกำรบำงแห่งมีข้อบ่งชี้ที่
อำจเกิดกำรด้อยค่ำขึ้นเนื่องจำกบรษิัทย่อยไม่สำมำรถท ำก ำไร
ให้เป็นไปตำมประมำณกำรที่ได้คำดกำรณ์ไว้ ซึ่งอำจส่งผลต่อ
มูลค่ำที่จะได้รบัคนืของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย รวมทัง้บรษิัท
ย่อยบำงแห่งมผีลขำดทุนสุทธติ่อเนื่อง ซึ่งผูบ้รหิำร พจิำรณำว่ำ
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวถือเป็นข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำของเงิน
ลงทุนในบรษิทัย่อย  
 
ผู้บรหิำรทดสอบกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยใน 
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร และค ำนวณมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะ
ไดร้บัคนืดว้ยจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุน
ในกำรขำยกบัมลูค่ำจำกกำรใช ้ซึ่งกำรประเมนิมลูค่ำทีค่ำดว่ำ
จะได้รบัคืนต้องอำศัยดุลยพินิจที่ส ำคญัของผู้บริหำรในกำร
ประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ประมำณกำร
กระแสเงนิสด รวมถึงกำรใช้อัตรำกำรคิดลดที่เหมำะสมใน
กำรคดิลดกระแสเงนิสด  
 
จำกกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนดงักล่ำว ผู้บรหิำร
พบว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย 
สงูกว่ำมูลค่ำตำมบญัช ีดงันัน้จงึไม่รบัรูค้่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในปีนี้ 
 
ขำ้พเจ้ำให้ควำมสนใจในเรื่องมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืของ 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เนื่องจำกมลูค่ำของสนิทรพัย์ดงักล่ำว 
มสีำระส ำคญัและเกี่ยวข้องกบักำรใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิำร 
ในกำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนที่ส ำคัญ 
ทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื 

ขำ้พเจำ้ด ำเนินงำนตรวจสอบตำมวธิปีฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
 

เพื่อประเมนิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยใน
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ซึง่จดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำร 
 

• ประเมินควำมเหมำะสมของข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำของ 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีจ่ดัท ำโดยผูบ้รหิำร 

 

• หำรือกับผู้บริหำรเพื่อท ำควำมเข้ำใจข้อสมมติฐำนที่
ผูบ้รหิำรใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงนิสด  

 

• สอบถำมผู้บริหำรในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐำน 
ที่ส ำคัญที่ผู้บริหำรใช้ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของ
สนิทรพัย์ โดยเฉพำะข้อมูลที่เกี่ยวกับประมำณกำรรำยได ้
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
และอัตรำกำรเติบโตระยะยำวที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น รวมทัง้
กำรเปรียบเทียบข้อสมมติฐำนที่ส ำคัญกับแหล่งข้อมูล
ภำยนอกที่น่ำเชื่อถือได้ และแผนธุรกิจที่ได้รบักำรอนุมตัิ
จำกผูบ้รหิำรแลว้ 

 

• ประเมนิควำมสมเหตุสมผลของแผนธุรกิจ โดยเปรยีบเทยีบ
แผนของปี พ.ศ. 2563 กบัผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

• ประเมนิอตัรำคดิลดโดยกำรพจิำรณำและเปรยีบเทยีบกบั
แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันที่สำมำรถ
อ้ำงอิงได้จำกข้อมูลที่เปิดเผยโดยทัว่ไป เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
อตัรำคดิลดทีผู่บ้รหิำรใชอ้ยู่ในเกณฑท์ีส่ำมำรถยอมรบัได้ 

 

• ทดสอบกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิำนหลกั
ทีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดคดิลด เช่น ประมำณ
กำรรำยได้ และอัตรำคิดลด เพื่อประเมนิหำปัจจยัที่มีผล
ต่อกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวและผลกระทบที่เป็นไปได้
จำกกำรเปลีย่นแปลงของขอ้สมมตฐิำน 

• พจิำรณำถงึควำมเหมำะสมของกำรประเมนิและกำรบนัทกึ
กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 
จำกผลกำรปฏิบัติตำมวธิีกำรดงักล่ำว ข้ำพเจ้ำไม่พบข้อสงัเกต 
ที่กระทบต่อผลกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของผู้บริหำรจำกกำร
ปฏิบตัิงำนของข้ำพเจ้ำ โดยข้อสมมติฐำนส ำคญัที่ผู้บรหิำรใช้มี
ควำมสมเหตุสมผลตำมหลกัฐำนทีม่อียู่และมูลค่ำทีป่ระเมนิไดอ้ยู่
ในช่วงทีย่อมรบัได ้

  



 

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ขอ้ 7.7 และ ขอ้ 7.11 ทีอ่ธบิำยถงึนโยบำยกำรบญัชี
เกีย่วกบักำรน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโร
นำ 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี มำถือปฏิบัติส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกเรื่องที่ข้ำพเจ้ำให้
ขอ้สงัเกตนี้ 
 
ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมกำรเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงั
วนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ควำมรบัผดิชอบของข้ำพเจำ้ที่เกี่ยวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรคอื 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 ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีช่่วยกรรมกำรในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 



 

ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชื่อมัน่ใน ระดบัสูง 
แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ  
อนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  และถือว่ำมีสำระส ำคัญ 
เมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำร หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตัดสนิใจ 
ทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้  
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีและกำรสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิ รวมและงบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง  
ต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสูงกว่ำควำมเสีย่งทีเ่กดิ
จำกขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกี่ยวกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดง
ขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีกำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่กรรมกำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี และ 
กำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยกรรมกำร  

• สรุปเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ทีไ่ดร้บั และประเมนิว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบรษิัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำ 
มคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ต้องกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึกำรเปิดเผย
ข้อมูลในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชี
ของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจกำรและบริษัทต้องหยุดกำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเน้ือหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูล
ว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มกีำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตำมทีค่วรหรอืไม่  

• ได้รบัหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงนิของกิจกำรภำยในกลุ่มหรอืกิจกรรม  
ทำงธุรกิจภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงนิรวม ข้ำพเจ้ำรบัผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล
และกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุ่มกจิกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้  

 



 

ขำ้พเจำ้ไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำงๆ ทีส่ ำคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมทีไ่ดว้ำงแผนไว ้
ประเดน็ทีม่นีัยส ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำง
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัควำมเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมเีหตุผลที่บุคคลภำยนอก
อำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 
 
จำกเรื่องที่สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้พจิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธบิำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี 
เว้นแต่กฎหมำยหรอืข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำ
พจิำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำ 
จะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
สง่ำ  โชคนิติสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่11251 
กรุงเทพมหำนคร 
23 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 



บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 12 60,424,535 40,613,707 5,894,017 2,496,796

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 13, 35 131,089,697 388,685,845 24,897,856 118,018,137

ลูกหนีชาวไร ่- สุทธิ 14, 35 366,576,471 210,621,598 - -

รายไดค้า้งรบั - สํานกังานกองทนุออ้ยและนําตาลทราย 15 300,843,909 325,519,666 - -

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 16 568,437,971 911,954,629 - -

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 35 (ค) - - 31,000,000 92,000,000

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 20, 35 (ง) 38,248,254 127,426,477 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 17 25,788,633 65,306,091 5,211,686 6,497,961

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,491,409,470 2,070,128,013 67,003,559 219,012,894

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลูกหนีชาวไรไ่มห่มนุเวยีน - สุทธิ 14, 35 117,243,396 31,116,324 - -

รายไดค้า้งรบัไมห่มนุเวยีน - สํานกังานกองทนุออ้ย

และนําตาลทราย 15 170,201,779 158,759,020 - -

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 18 1,004,925,551 1,111,340,992 1,025,825,366 1,099,855,592

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - สุทธิ 19 - - 3,148,475,700 1,508,476,700

เงนิลงทนุระยะยาวอนื - 1,409,950 - 2,175

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื 6 11,410,828 - 2,175 -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - สุทธิ 35 (ค) - - 811,152,857 2,208,723,764

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร ่- สุทธิ 20, 35 (ง) 145,236,283 193,261,017 - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 21 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127

ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 22 5,532,248,300 5,674,842,200 35,311,235 37,244,820

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 23 13,882,811 - 3,364,709 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 24 27,248,732 31,063,464 15,773,300 17,805,707

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 25 128,145,788 126,612,482 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 17,309,725 26,746,710 319,900 396,355

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 7,171,824,320 7,359,123,286 5,044,196,369 4,876,476,240

รวมสินทรพัย์ 8,663,233,790 9,429,251,299 5,111,199,928 5,095,489,134

กรรมการ   ________________________________

วนัท ี        ________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 26, 35 674,594,685 839,193,344 24,692,611 167,271,841

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 27 758,866,000 2,265,768,300 - -

เงนิกูย้มืระยะสนัอนื ๆ 27 349,356,430 346,111,430 580,000 -

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 27 261,253,453 295,988,187 - -

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 27 223,565,086 211,241,564 - -

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 27 - - 71,042,619 50,000,000

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเชา่ซอื

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 27 - 7,178,183 - 2,899,368

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเชา่

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 27 7,253,197 - 3,975,579 -

ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 29 6,680,584 8,042,319 3,036,802 3,662,990

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 16,365,043 4,665,850 - -

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 28 15,526,686 9,831,435 1,421,350 4,960,462

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,313,461,164 3,988,020,612 104,748,961 228,794,661

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ - สุทธิ 27 1,470,109,674 488,474,763 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม - สุทธิ 27 2,918,132,130 3,024,413,138 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย - สุทธิ 27 - - 2,646,119,162 2,696,119,162

หนสีนิตามสญัญาเชา่ซอื - สุทธิ 27 - 8,666,293 - 4,709,512

หนสีนิตามสญัญาเชา่ - สุทธิ 27 13,508,443 - 5,379,656 -

หนสีนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 25 29,891,137 - 467,216 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 29 59,174,444 56,742,223 19,505,050 20,145,078

หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื 3,123,397 - - -

4,493,939,225 3,578,296,417 2,671,471,084 2,720,973,752

6,807,400,389 7,566,317,029 2,776,220,045 2,949,768,413

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

หนีสินไม่หมุนเวียน

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

รวมหนีสิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 812,099,845 หุน้ 

   มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 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 30 65,970,655 56,601,140 65,970,655 56,601,140

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 13,747,388 38,246,817 502,243,570 322,353,923

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 8,000,702 - - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,854,484,403 1,861,613,615 2,334,979,883 2,145,720,721

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 1,348,998 1,320,655 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,855,833,401 1,862,934,270 2,334,979,883 2,145,720,721

8,663,233,790 9,429,251,299 5,111,199,928 5,095,489,134

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม

9



บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,892,612,079 4,985,157,676 - -

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (3,267,588,794) (4,469,211,704) - -
 

กาํไรขนัต้น 625,023,285 515,945,972 - -

รายไดอ้นื 31 154,552,918 123,272,234 351,299,591 384,876,426

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (127,137,538) (304,175,681) - -

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (260,006,765) (499,828,509) (107,467,948) (278,542,964)

การกลบัรายการ (ผลขาดทุน) ดา้นเครดติ

ทคีาดว่าจะเกดิขนึ (17,490,948) - 123,678,143 -

กาํไร (ขาดทนุ) อนื - สุทธิ (13,325,117) 6,723,253 190,652 -

ตน้ทุนทางการเงนิ (331,346,245) (384,000,393) (180,310,141) (180,263,658)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 18 812,713 63,783,415 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 31,082,303 (478,279,709) 187,390,297 (73,930,196)

ภาษเีงนิได้ 33 (24,916,194) (33,491,120) - (12,341,771)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี 6,166,109 (511,770,829) 187,390,297 (86,271,967)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี (ต่อ) 6,166,109 (511,770,829) 187,390,297 (86,271,967)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไร

หรอืขาดทนุในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29 1,699,482 (4,539,661) 2,336,081 (1,475,843)

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัการวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน (339,896) 612,764 (467,216) -

1,359,586 (3,926,897) 1,868,865 (1,475,843)

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไร

หรอืขาดทนุในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูค่าของเงนิลงทนุเผอืขาย - - - -

โอนการขายเงนิลงทนุเผอืขาย - (60,453) - (60,453)

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัการเปลยีนแปลงในมลูค่า

   ของเงนิลงทนุเผอืขาย - - - -

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

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สุทธิจากภาษี 1,359,586 (3,987,350)    1,868,865 (1,536,296)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 7,525,695 (515,758,179) 189,259,162 (87,808,263)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 6,137,766 (511,711,461) 187,390,297 (86,271,967)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 28,343 (59,368) - -

6,166,109 (511,770,829) 187,390,297 (86,271,967)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 7,497,352 (515,698,811) 189,259,162 (87,808,263)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 28,343 (59,368) - -

7,525,695 (515,758,179) 189,259,162 (87,808,263)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กําไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 34 0.008 (0.630) 0.231 (0.106)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นําตาลบรุีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว - การเปลียนแปลงใน การวดัมูลค่าเงินลงทุน รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม มูลค่ายุติธรรม ในตราสารทุนผ่านกาํไร ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2562

เงนิปันผลจ่าย - - - (121,814,902) - - (121,814,902) (435) (121,815,337)

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมเพมิขนึ - - - - - - - 600 600

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - (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

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ตามทีรายงานไว้เดิม 812,099,845 954,665,813 56,601,140 38,246,817 - - 1,861,613,615 1,320,655 1,862,934,270

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิใหม่มาใชเ้ป็นครงัแรก 6 - - - (22,627,266) - 8,000,702 (14,626,564) - (14,626,564)

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ทีปรบัปรงุแล้ว 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

สาํรองตามกฎหมาย - - 9,369,515 (9,369,515) - - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 7,497,352 - - 7,497,352 28,343 7,525,695

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 812,099,845 954,665,813 65,970,655 13,747,388 - 8,000,702 1,854,484,403 1,348,998 1,855,833,401

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

จดัสรรแล้ว - การเปลียนแปลงใน

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนสาํรองตาม มลูค่ายติุธรรม

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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 - - - (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

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 812,099,845 954,665,813 56,601,140 322,353,923 - 2,145,720,721

การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี พ.ศ. 2563

สาํรองตามกฎหมาย - - 9,369,515 (9,369,515) - -

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - 189,259,162 - 189,259,162

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 812,099,845 954,665,813 65,970,655 502,243,570 - 2,334,979,883

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั นําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 31,082,303 (478,279,709) 187,390,297 (73,930,196)

รายการปรบัปรุงกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้

เป็นเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32 323,901,423 344,217,169 7,919,556 6,368,649

- ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (กลบัรายการ) 17,490,948 - (123,678,143) -

- ค่าเผอืการลดลงของมลูค่าของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิท้ย่อย 35 (ค) - - - 122,545,905

- ดอกเบยีรบั 31 (38,711,773) (59,301,016) (109,252,102) (147,086,517)

- เงนิปันผลรบั 31 (307,020) (204,680) (134,897,404) (126,720,354)

- ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู (กลบัรายการ) - 4,619,625 - (2,276,250)

- ค่าเผอืการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื (กลบัรายการ) 16 20,998,105 (7,621,386) - -

- (กลบัรายการ) ค่าเผอืการดอ้ยค่าของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 22 (98,419,224) 98,419,224 - -

- (กลบัรายการ) ค่าเผอืการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 19 - - (14,999,000) 14,999,000

- (กําไร) จากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผอืขาย - (149,829) - (149,829)

- ขาดทุน (กําไร) จากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 2,812,592 1,570,410 (190,652) -

- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 22, 24 33,340,010 30,628,696 10,824 7,181

- ตน้ทุนทางการเงนิ 331,346,245 384,000,393 180,310,141 180,263,658

- ส่วนแบ่ง (กําไร) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 18 (812,713) (63,783,415) - -

- ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 29 6,669,423 18,629,754 2,184,792 6,814,031

- ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาเช่า 1,797,122 - - -

- (กําไร) จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ (6,850,262) - - -

กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์

และหนีสนิดาํเนินงาน 624,337,179 272,745,236 (5,201,691) (19,164,722)

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน

     - ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 257,263,522 (27,756,074) 48,947,995 (44,842,149)

- รายไดค้า้งรบั - สาํนักงานกองทุนออ้ยและนําตาลทราย 15 24,675,757 (24,012,235) - -

- ลกูหนีชาวไร่ (160,267,140) 382,795,597 1,132,238 2,276,250

     - สนิคา้คงเหลอื 322,518,553 433,172,589 - -

     - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 46,367,720 (6,822,502) (3,023,184) (2,025,614)

- ลกูหนีชาวไร่ไม่หมุนเวยีน (96,895,860) (4,010,884) - -

- รายไดค้า้งรบัไม่หมุนเวยีน - สาํนักงานกองทุนออ้ย

และนําตาลทราย (11,442,759) (10,678,224) - -

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 5,966,617 (9,143,718) 76,455 2,517,347

     - เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (93,648,064) 18,842,448 (3,075,843) (183,853)

     - หนีสนิหมุนเวยีนอนื (5,284,332) (4,584,344) (3,539,112) 1,678,384

- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 29 (3,899,455) (3,920,368) (1,114,927) (418,750)

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 909,691,738 1,016,627,521 34,201,931 (60,163,107)

- รบัคนืภาษเีงนิได้ 27,812,471 12,182,795 4,309,460 -

- จ่ายภาษเีงนิได้ (11,210,957) (10,400,100) - -

- จ่ายดอกเบยี (338,518,251) (381,573,335) (319,821,356) (193,332,048)

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 587,775,001 636,836,881 (281,309,965) (253,495,155)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รบัดอกเบยี 38,711,773 59,301,016 153,424,388 170,099,721

รบัเงนิปันผล 33,504,948 65,905,350 134,897,404 245,138,724

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัร่วม 18 74,030,226 94,851,227 74,030,226 94,851,227

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 19 - - (1,625,000,000) (72,999,400)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผอืขาย - 716,549 - 716,549

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 35 (ค) - - 2,300,628,775 1,222,124,798

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 35 (ค) - - (719,511,963) (1,279,607,700)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหนีชาวไร่ 20 123,783,278 123,393,836 - -

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหนีชาวไร่ 20 (2,438,692) (36,214,649) - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 14,000,717 309,539 190,654 -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (182,845,354) (692,670,190) (1,308,634) (14,862,980)

ดอกเบยีจ่ายทบีนัทกึรวมเป็นตน้ทุนของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (5,225,403) (18,983,633) - -

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 93,521,493 (403,390,955) 317,350,850 365,460,939

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ กจิการทเีกยีวขอ้งกนั

และอนืๆ (ลดลง) เพมิขนึ 27 (1,503,657,300) (6,375,483) 580,000 (748,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ 27 1,000,000,000 299,625,000 - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอืนๆ 27 (53,099,823) (387,090,592) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัร่วม 27 (93,957,486) (144,181,856) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย 27 - - (28,957,381) -

เงนิสดจ่ายชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่าซอื - (12,150,906) - (2,768,497)

เงนิสดจ่ายชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่า (10,771,057) - (4,266,283) -

จ่ายเงนิปันผล - (121,784,643) - (121,782,818)

กระแสเงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ  (661,485,666) (371,958,480) (32,643,664) (125,299,315)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 19,810,828 (138,512,554) 3,397,221 (13,333,531)

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

คงเหลอืปลายปี 60,424,535 40,613,707 5,894,017 2,496,796

รายการทีไม่กระทบเงินสด

หนีสนิตามสญัญาเช่าซอืเพมิขนึจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,984,414 6,604,206 1,532,000 2,221,955

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 46,285,739 110,064,328 133,964 126,136

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้
และด ำเนินกจิกำรในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้ดงันี้ 
 
ส ำนักงำนใหญ่: ตัง้อยู่เลขที ่237 หมู่ 2 ต ำบลหนิเหลก็ไฟ อ ำเภอคเูมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์31190 
 
ส ำนักงำนสำขำ: ตัง้อยู่เลขที ่128/77-78 ชัน้ 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10400 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิของกลุ่มกจิกำรสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
1) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
2) ธุรกจิจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 
3) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
4) ธุรกจิอื่น ๆ เช่น ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑท์ีท่ ำจำกชำนออ้ย และธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขนส่ง 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที ่23 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 
 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์ดงักล่ำว
ส่งผลทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยเฉพำะผลกำรด ำเนินงำนของ 
กลุ่มธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ทีข่ยำยวงกวำ้งขึน้อย่ำงต่อเนื่องและมำตรกำรป้องกนักำรระบำดของ COVID-19 ส่งผลให้
เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และน ำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึง  
กำรปรบัตวัลดลงของรำคำน ้ำมนัในตลำดโลกซึ่งเป็นเหตุใหร้ำคำน ้ำตำลปรบัตัวลดลงเป็นอย่ำงมำก อย่ำงไรกต็ำม ในระหว่ำงปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 รำคำน ้ำตำลในตลำดโลกมกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมำสที่ 3 ของปีเดยีวกนั ภำยหลงั
หลำยประเทศมกีำรผ่อนคลำยมำตรกำรป้องกนักำรระบำดของ COVID-19 
 
ทัง้นี้ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ให้ควำมใส่ใจกับเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่งออก  
และไดป้ระเมนิผลกระทบทีเ่กี่ยวขอ้งต่อกำรด ำเนินงำน รวมทัง้กำรวำงแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำวอย่ำงมปีระสทิธผิล 
 
 
 
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

17 

 
กลุ่มกิจกำรเลอืกใช้ข้อยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถือปฏิบัติ
ส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี้  
 
1) กลุ่มกจิกำรเลอืกที่จะแสดงมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 

ดว้ยมลูค่ำเดยีวกบัมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีเ่ริม่น ำ TFRS 9 มำปฏบิตั)ิ 
2) กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บ่งชี้กำรดอ้ยค่ำ ในกำรพจิำรณำว่ำสนิทรพัย์ของ

กลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่ 
3) กลุ่มกจิกำรเลือกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุน

ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ส ำหรบัลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ค้ำงรบั แต่กลุ่มกิจกำร
เลือกใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดติในอดตีมำประกอบกับดุลยพินิจของผู้บรหิำร ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำ 
จะเกดิขึน้ 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินของปี พ.ศ. 2564 หลังจำก
ขอ้ยกเวน้ขำ้งตน้ไดส้ิ้นสุดลง 
 

3 ฐำนะกำรเงิน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนสูงกว่ำสนิทรพัย์หมุนเวยีนในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร จ ำนวน 822.05 ล้ำนบำท และ 37.75 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 1,917.89 ล้ำนบำท 
และ 9.78 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรใช้นโยบำยและวิธีกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง และ 
สถำนกำรณ์อื่น ๆ โดยในส่วนของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเป็นวงเงนิส ำหรบัด ำเนินธุรกจิของกลุ่มกจิกำรซึ่งสำมำรถต่ออำยุได ้
ภำยใตเ้งื่อนไขทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงสำมำรถด ำรงสดัส่วนหนี้สนิต่อทุนตำมขอ้ก ำหนดของสถำบนักำรเงนิ ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรเชื่อมัน่
ว่ำกลุ่มกิจกำรมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอส ำหรบักำรด ำเนินธุรกจิตำมทีก่ลุ่มกจิกำรต้องกำร และสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง  
ในอกี 12 เดอืนข้ำงหน้ำนับจำกวนัทีใ่นรำยงำนนี้ และสำมำรถปฏบิตัติำมขอ้ผูกพนัทำงกำรเงนิที่มอียู่ในปัจจุบนัและอนำคตได ้ดงันัน้
งบกำรเงนิน้ีจงึไดจ้ดัท ำขึน้ตำมขอ้สมมตฐิำนทำงกำรบญัชทีีว่่ำกลุ่มกจิกำรจะด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง 
 

4 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทย และขอ้ก ำหนดภำยใตพ้ระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในนโยบำยกำรบญัชใีนล ำดบัต่อไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรใช้ประมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญั 
และกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตั ิทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไดเ้ปิดเผย
เรื่องกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิำรหรอืรำยกำรที่มีควำมซบัซ้อน และรำยกำรที่เกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มนีัยส ำคัญ 
ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุขอ้ 10 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำทีแ่ตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 

5.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32  กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7  กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9  เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำน 

   ต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19  กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิได้ก ำหนดหลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทและ  
กำรวดัมูลค่ำของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ให้แนวทำงปฏิบตัสิ ำหรบักำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิ และ  
ให้ทำงเลือกกิจกำรในกำรเลือกถือปฏิบตักิำรบญัชป้ีองกนัควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงในหลกักำร
รบัรู้รำยกำรระหว่ำงรำยกำรที่ถูกป้องกันควำมเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยง (Accounging mismatch) และ 
ให้แนวปฏบิตัใินรำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีอ่อกโดยกจิกำรว่ำเป็นหนี้สนิหรอืทุน และ
ก ำหนดใหก้จิกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิและควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรำยละเอยีด 
 
หลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินัน้  กิจกำรต้องพิจำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกิจส ำหรบั 
กำรถือสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรือไม่ ซึ่งกำรจดัประเภทนัน้จะมีผลต่อกำรวดัมูลค่ำของรำยกำรสินทรพัย์ทำงกำรเงินด้วย หลักกำรใหม่  
ยังรวมถึงกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินรวมทัง้สินทรพัย์ที่เกิดจำกสัญญำ  
ซึง่กจิกำรจะตอ้งพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก 
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏิบตั ิ
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 6 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำเกอืบทัง้หมด 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิกำรต้อง
รบัรู้สินทรพัย์สทิธิกำรใช้ และหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำซึ่งสินทรพัย์อ้ำงอิง 
มมีลูค่ำต ่ำ 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัสญัญำเช่ำฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตัิ 
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 6 
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5.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในรอบ
ระยะเวลำรำยงำนปัจจุบนัมดีงันี้ 
 
ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรื่องต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูค่ำ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูค่ำ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจัดประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- กจิกำรทีเ่สนอรำยงำนอำจเป็นกจิกำรเดยีวหรอืส่วนของกจิกำรหรอืประกอบดว้ยกจิกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง ซึ่งไม่จ ำเป็นต้อง

เป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเกณฑใ์นกำรรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบกำรเงนิ รวมทัง้
ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิของกิจกำร 
ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมลูค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ได้ให้ค ำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่  
ซึ่งก ำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกจิต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยัน ำเข้ำและกระบวนกำรที่ส ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึ่งเมื่อน ำมำรวมกนั 
มสี่วนอย่ำงมนีัยส ำคญัท ำใหเ้กิดควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลติ” โดยใหค้วำมสนใจ
ในตวัของสนิคำ้และบรกิำรทีใ่หก้บัลูกคำ้ และตดัเรื่องกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 
 

ค) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนขอ้ก ำหนดกำรบญัชป้ีองกนั
ควำมเสีย่งโดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมไม่แน่นอนทีเ่กดิจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ 
เช่น อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิที่ก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุงได้
ก ำหนดให้กิจกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัควำมสมัพันธ์ของกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่
แน่นอนใด  ๆนัน้ 
 

ง) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8  
เรื่อง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ ”ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิำยถงึกำร
น ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตใ์หม้คีวำมชดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 
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จ) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบักำรผ่อนปรนใน 

ทำงปฏบิตัิกรณีที่ผูเ้ช่ำไดร้บักำรลดค่ำเช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19  โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลอืกที่จะไม่ประเมนิว่ำกำรลด
ค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญำเช่ำ (Lease modification) ส ำหรบักำรลดหรือกำรงดเว้นกำรจ่ำยค่ำเช่ำ 
ในระหว่ำงวนัที่ 1 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 โดยกำรผ่อนปรนดงักล่ำวต้องน ำมำถือปฏิบัติกับ 
งบกำรเงนิประจ ำปีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ กจิกำรสำมำรถถอืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 
 
ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรและบรษิทัเลอืกทีจ่ะไม่น ำกำรผ่อนปรนดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนปีปัจจุบนั  

 
ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใชป้ฏบิตัิ 

 
6 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก 

 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 7 (TFRS 7) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 9 
(TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถอืปฏบิตัเิป็น
ครัง้แรก โดยได้น ำนโยบำยกำรบญัชใีหม่มำถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ด้วยวธิีรบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มูล
เปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชจีะรบัรูใ้น งบแสดง
ฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
นโยบำยกำรบญัชใีหม่ทีน่ ำมำถอืปฎบิตัไิดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 7.7, 7.12 และ 7.13 
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ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 
  31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
TFRS 9 และ 

TAS 32   TFRS 16 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

งบแสดงฐำนะกำรเงิน หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      
สินทรพัยห์มุนเวียน      
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ - สุทธ ิ ก, ค 388,685 ,845 (768,222) (1,583,682) 386,333,941 
ลูกหนี้ชำวไร่ - สุทธ ิ ก 210,621 ,598 (11,129,456) - 199,492,142 
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่      
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สทุธ ิ ก 127,426 ,477 (2,949,577) - 124,476,900 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
ลูกหนี้ชำวไร่ไม่หมุนเวยีน - สุทธ ิ ก 31,116,324 (945,822) - 30,170,502 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น ข 1,409,950 (1,409 ,950) - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย      
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ข - 11,410,828 - 11,410,828 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแกลู่กหนี้ชำวไร่ - สุทธ ิ ก 193,261 ,017 (12,491,006) - 180,770,011 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สุทธ ิ ค - - 24,439,622 24,439,622 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธ ิ ก 126,612,482 5,656,817 - 132,269,299 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ ค 26,746,710 - (3,577,084) 23,169,626 
รวมรำยกำรสินทรพัยท่ี์ปรบัปรุง  1,105,880,403 (12,626,388) 19,278,856 1,112,532,871 
      
หน้ีสินหมุนเวียน      
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อทีถ่งึ      
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ค 7,178,183 - (7,178,183) - 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึ      
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ค - - 10,936,300 10,936,300 
      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ - สุทธ ิ ค 8,666,293 - (8,666,293) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - สุทธ ิ ค - - 24,187,032 24,187,032 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธ ิ ข - 2,000,176 - 2,000,176 
รวมรำยกำรหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  15,844,476 2,000,176 19,278,856 37,123,508 
      
ส่วนของเจ้ำของ      
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก 38,246,817 (22,627,266) - 15,619,551 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ ข - 8,000,702 - 8,000,702 
รวมรำยกำรส่วนของเจ้ำของท่ีปรบัปรงุ  38,246,817 (14,626,564) - 23,620,253 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
TFRS 9 และ 

TAS 32   TFRS 16 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น ข 2,175 (2,175) - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย      
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ข - 2,175 - 2,175 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ ค - - 4,321,613 4,321,613 
รวมรำยกำรสินทรพัยท่ี์ปรบัปรุง  2,175 - 4,321,613 4,323,788 
      
หน้ีสินหมุนเวียน      
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อส่วนทีถ่งึ      
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ค 2,899,368 - (2,899,368) - 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึ      
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ค - - 3,737,690 3,737,690 
      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ - สุทธ ิ ค 4,709,512 - (4,709,512) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - สุทธ ิ ค - - 8,192,803 8,192,803 
รวมรำยกำรหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  7,608,880 - 4,321,613 11,930,493 

 
หมำยเหตุ 
ก) กำรรบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติตำม TFRS 9 และสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง 
ข) ปรบัปรุงกำรจดัประเภทและวดัมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุน เป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVOCI 
ค) กำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 
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6.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
ผลกระทบทีม่ตี่อก ำไรสะสมของกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 หมำยเหตุ บำท บำท 
    
ก ำไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
   (ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม) 

 

38,246,817 322,353,923 
รบัรูค้่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ ข (28,284,083) - 
รบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีำกรำยกำรปรบัปรุงขำ้งตน้  5,656,817 - 
รวมผลกำรปรบัปรุงก ำไรสะสมตน้ปีจำกกำรน ำ TFRS 9 มำถอืปฏบิตั ิ  (22,627,266) - 
    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
   จำกกำรน ำ TFRS 9 มำปฎิบติั (ก่อนกำรปรบัปรงุผลกระทบจำก TFRS 16) 

 
15,619,551 322,353,923 

 
ผลกระทบต่อส่วนของเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
  งบกำรเงินรวม - ส่วนของเจ้ำของ 
 

หมำยเหตุ 

ส ำรองมูลค่ำ
สินทรพัย ์

ทำงกำรเงิน 
ท่ีวดัมูลค่ำ 
ด้วย FVOCI 

บำท 

 
ผลกระทบ 

 ต่อก ำไรสะสม 
บำท 

ส่วนของเจ้ำของ    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
   (ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม)  - 38,246,817 
กำรจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVOCI ก 8,000,702 - 
รำยกำรปรบัปรุงก ำไรสะสมตน้ปีจำกกำรน ำ TFRS 9 มำถอืปฏบิตั ิ 
   (ตำมตำรำงขำ้งตน้)  - (22,627,266) 
ผลกระทบรวม  8,000,702 (22,627,266) 
    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
   จำกกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติั 

 
8,000,702 15,619,551 
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ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏิบตัิ TFRS 9 เป็นครัง้แรก) ผู้บรหิำรได้ประเมนิโมเดลธุรกิจที่ใชจ้ดักำรสนิทรพัย์
และหนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร และจดัประเภทรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิใหม่ตำม TFRS 9 ดงันี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 
 
 

หมำยเหตุ 

 
เงินลงทุนทัว่ไป  

บำท 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
(FVOCI) 

บำท 

 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 
บำท 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
   (ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม)  1,409,950 - 951,111 ,261 
กำรจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนทัว่ไปเป็น 
   เงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVOCI 

 
ก (1,409 ,950) 1,409,950 - 

กำรปรบัปรุงกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ค - - (28,284,083) 
กำรปรบัปรุงมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ก - 10,000,878 - 
     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
    จำกกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติั 

 
- 11,410 ,828 922,827,178 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 

หมำยเหตุ 

 
เงินลงทุนทัว่ไป  

บำท 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
(FVOCI) 

บำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
   (ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม)  2,175 - 
กำรจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนทัว่ไปเป็น 
   เงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVOCI 

 
ก (2,175) 2,175 

    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563    
   จำกกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติั  - 2,175 
 

(ก) กำรจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนทัว่ไปเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้จดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งแสดงด้วยรำคำทุน จ ำนวน 1,409,950 บำท 
และ 2,175 บำท ตำมล ำดับ เป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่ำด้วย FVOCI จ ำนวน 11,410,828 บำท และ 2,175 บำท ตำมล ำดับ และ 
กลุ่มกจิกำรรบัรูม้ลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนสุทธจิำกภำษีจ ำนวน 8,000,702 บำท ในส ำรองมลูค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
FVOCI ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในงบกำรเงนิรวมเนื่องจำกกลุ่มกจิกำร ตัง้ใจจะถอืเงนิลงทุนดงักล่ำวในระยะยำว  
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(ข) กำรจดัประเภทของเครื่องมอืทำงกำรเงนิจำกกำรน ำ TFRS 9 มำถอืปฏบิตั ิ 

 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏิบตัิ TFRS 9 เป็นครัง้แรก) กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำและมูลค่ำตำมบัญชขีอง
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิสำมำรถสรุปไดด้งันี้  
 
 งบกำรเงินรวม 
 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบญัชี 
 
 
  

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม  

(ตำม TAS 105 และ 
TAS อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่  

(ตำม TFRS 9) 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

บำท 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม ่

บำท 

 
 

ผลต่ำง 
บำท 

      
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - หมุนเวียน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 40,613,707 40,613,707 - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 388,685,845 386,333,941 (2,351,904) 
ลูกหนี้ชำวไร่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 210,621,598 199,492,142 (11,129,456) 
รำยไดค้ำ้งรบั - ส ำนักงำนกองทุนออ้ย  
   และน ้ำตำลทรำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
325,519,666 

 
325,519,666 

 
- 

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ 
   ลูกหนี้ชำวไร่ทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึ่งปี 

 
 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
 

127,426,477 

 
 

124,476,900 

 
 

(2,949,577) 
      

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน        
ลูกหนี้ชำวไร่ไม่หมุนเวยีน รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 31,116,324 30,170,502 (945,822) 
รำยไดค้ำ้งรบัไม่หมุนเวยีน - ส ำนักงำน 
   กองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
158,759,020 

 
158,759,020 

 
- 

เงนิลงทุนระยะยำวอื่น (สนิทรพัยท์ำง 
   กำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น) 

 
 
รำคำทุนหกักำรดอ้ยคำ่ 

 
 
FVOCI 

 
 

1,409,950 

 
 

11,410,828 

 
 

10,000,878 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 193,261,017 180,770,011 (12,491,006) 
      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 839,193,344 839,193,344 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 2,265,768,300 2,265,768,300 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 346,111,430 346,111,430 - 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั 
   กำรเงนิและอื่นๆ ทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึ่งปี 

 
 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
 

295,988,187 

 
 

295,988,187 

 
 
- 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
211,241,564 

 
211,241,564 

 
- 

      
หน้ีสินทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
   และอื่นๆ 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
488,474,763 

 
488,474,763 

 
- 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 3,024,413,138 3,024,413,138 - 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ประเภทกำรวดัมูลค่ำ มูลค่ำตำมบญัชี 
 
 
  

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม  

(ตำม TAS 105 และ 
TAS อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่  

(ตำม TFRS 9) 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

บำท 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม ่

บำท 

 
 

ผลต่ำง 
บำท 

      

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - หมุนเวียน        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 2,496,796 2,496,796 - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 118,018,137 118,018,137 - 
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ 
   บรษิทัย่อยทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
92,000,000 

 
92,000,000 

 
- 

      

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น (สนิทรพัยท์ำง    
   กำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น) 

 
 
รำคำทุนหกักำรดอ้ยคำ่ 

 
 
FVOCI 

 
 

2,175 

 
 

2,175 

 
 
- 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 2,208,723,764 2,208,723,764 - 
      

หน้ีสินทำงกำรเงิน - หมุนเวียน      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 167,271,841 167,271,841 - 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อยที ่
   ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
50,000,000 

 
50,000,000 

 
- 

      

หน้ีสินทำงกำรเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 2,696,119,162 2,696,119,162 - 
 

หมำยเหตุ 
 FVOCI = มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

(ค)  กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ขำ้เงื่อนไขทีต่อ้งพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ดงันี้ 
 

• เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
• รำยไดค้ำ้งรบั 
• ลูกหนี้ชำวไร่ 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่ลูกหนี้ชำวไร่ 
 

กลุ่มกิจกำรได้ปรบัวธิีในกำรค ำนวณและพจิำรณำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิให้เป็นไปตำม TFRS 9 
และได้รบัรู้ผลกระทบของกำรเปลี่ยนวิธีกำรพิจำรณำผลขำดทุนดังกล่ำวในก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 
22,627,266 บำท  
 

ทัง้นี้ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดนัน้ ไม่เป็นจ ำนวนเงนิทีม่ ี
สำระส ำคญั 
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6.2 สญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สัญญำเช่ำ ส ำหรบัสัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร  อุปกรณ์ และ
ยำนพำหนะ ที่มีอำยุสญัญำเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน ทัง้นี้ หนี้สินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติดงักล่ำว 
จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะต้องช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกูย้มื
ส่วนเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีก่ลุ่มกจิกำรและบรษิทัน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำวทีร่อ้ยละ 4.53 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ด้วยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ซึ่งค ำนวณจำกอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ตำมอำยุของ
สญัญำเช่ำทีเ่หลอือยู่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรอื ค่ำเช่ำคำ้งช ำระ 
ทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรไม่มสีญัญำเช่ำทีเ่ป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำ
ปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เดิมกลุ่มกิจกำรได้รบัรู้เป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้ จะรบัรู้ด้วยมูลค่ำคงเหลือของสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงนิและหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สิทธิกำรใช้และ
หนี้สินตำมสญัญำเช่ำ ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรจะเริม่น ำข้อก ำหนดของกำรรบัรู้รำยกำรภำยใต้ TFRS 16 มำถือปฏิบัติกบัรำยกำร
ดงักล่ำวภำยหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก 
 
 

งบกำรเงินรวม 
งบทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

 
19,331,708 

 
1,773,600 

(หกั): ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ  
    ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(2,302,863) 

 
(401,587) 

(หกั): สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง (262,800) (262,800) 
(หกั): สญัญำทีไ่ดม้กีำรประเมนิใหม่และรบัรูเ้ป็นสญัญำบรกิำร/ส่วนของค่ำบรกิำร 
    ทีไ่ดร้วมอยู่ในค่ำเช่ำ 

 
(14,888,109) 

 
(330,000) 

บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำและกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ 17,400,920 3,542,400 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 19,278,856 4,321,613 
   
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน 3,758,117 838,322 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 15,520,739 3,483,291 
 19,278,856 4,321,613 
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วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช้ 
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำที่กลุ่มกจิกำรมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำร
ไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเช่ำสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตุสมผล 
• พจิำรณำว่ำสญัญำเช่ำเป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระหรอืไม่ตำมกำรประเมนิก่อนน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำ

ระยะสัน้ 
• ไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้้อเท็จจรงิที่ทรำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีที่ส ัญญำให้สทิธิเลือกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลิก

สญัญำเช่ำ และ 
• เลือกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เข้ำเงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำของ

มำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบับเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิว่ำข้อตกลง
ประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรอืไม่ 

 
7 นโยบำยกำรบญัชี 

 
7.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บรษิทัย่อย 

 
บรษิัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิัทย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจ  
ในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน  
 

ข)  บรษิทัร่วม 
 
บรษิัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมอีิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมร่วม  
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
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ค) กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซื้อรวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัทีไ่ดม้ำของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนของผู้ไดร้บักำร
ลงทุนตำมสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลง
ภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งต้นจะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมมมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกนิกว่ำมลูค่ำส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมนัน้
ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวอื่น กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนที่เกินกว่ำส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและ  
กำรร่วมคำ้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิเพื่อช ำระภำระผูกพนัแทนบรษิทัร่วม 
 

ง) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตำม สัดส่วนที่
เปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ถำ้สดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมลดลง แต่กลุ่มกจิกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญั ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึ
ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วน
กำรถอืครองในบรษิทัร่วมจะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม หรอืกำรมอีิทธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุนทีเ่หลอือยู่จะถูกวดั
มูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน จะกลำยเป็น
มูลค่ำเริ่มแรกในกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตำมสัดส่วนกำรถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุน ใน 
บรษิทัร่วม หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

จ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับรษิัทร่วมจะถูกตัดออกตำมสดัส่วนที่กลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วม ขำดทุนที่ยงัไม่
เกิดขึ้นจรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกิดจำกกำรด้อยค่ำ
ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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7.2 กำรรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกิจกำรถือปฏิบัติตำมวธิีซื้อส ำหรบักำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส ำหรบักำรซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม
หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 
ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ำยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยี
ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนทีเ่กนิกว่ำมลูค่ำยุตธิรรม
ของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำต้องรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกมจี ำนวนทีน้่อยกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุ
ไดท้ีไ่ดม้ำ จะถูกรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนในงบกำรเงนิรวม 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรอืไดร้บัที่รบัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ  จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มกีำรวดัมลูค่ำใหม่  
 
การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยกำรกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย์และหนี้สนิของกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมดว้ย
มูลค่ำตำมบัญชีของกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมตำมมูลค่ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมของบรษิัทใหญ่ในล ำดบัสูงสุดที่ต้องจดัท ำ  
งบกำรเงนิรวม โดยกลุ่มกจิกำรต้องปรบัปรุงรำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกจิได้เกดิขึ้นตัง้แต่วนัต้นงวดในงบกำรเงนิงวดก่อน  
ทีน่ ำมำแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตัง้แต่วนัทีก่จิกำรดงักล่ำวอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิกำร 
 
ต้นทุนกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กดิขึน้หรอืรบัมำ 
และตรำสำรทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคุม 
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื้อในมูลค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่ก
น ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจำ้ของ โดยกลุ่มกิจกำร  
จะตดัรำยกำรน้ีออกเมื่อขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 
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7.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้ในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้น ำเสนองบกำรเงนิ
ของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รำยกำร 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กิดจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กิดจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไว้ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงนิไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้ว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรอืขำดทุนดว้ย 
 

7.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงนิลงทุน
ระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

7.5 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีชำวไร่ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กค้ำจะต้องช ำระซึ่งเกดิจำกกำรขำยสนิคำ้และ/หรอืใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ ซึ่งลูกหนี้
กำรคำ้โดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำสนิเชื่อ 7 วนั ถงึ 60 วนั  
 
ลูกหนี้ชำวไร่แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีช่ำวไร่จะต้องช ำระซึ่งเกดิจำกกำรให้เงนิส่งเสรมิตำมปกตขิองธุรกจิ ซึ่งส่วนใหญ่มรีะยะเวลำ
สนิเชื่อ 2 ฤดูกำรผลติ ดงันัน้ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้ชำวไร่จงึแสดงอยู่ในรำยกำรหมุนเวยีน ในส่วนลูกหนี้ชำวไร่ที่มรีะยะเวลำ
สนิเชื่อเกนิกว่ำ 2 ฤดูกำรผลติ ณ วนัทีใ่นงบกำรเงนิ จะแสดงอยู่ในรำยกำรไม่หมุนเวยีน  
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ชำวไร่เมื่อเริม่แรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ 
ยกเว้นในกรณีที่เป็นรำยกำรที่มีองค์ประกอบด้ำนกำรจัดหำเงินที่มีนัยส ำคัญ กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของ 
สิง่ตอบแทน และจะวดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้ชำวไร่ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 7.7 (ฉ) 
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7.6 สินค้ำคงเหลือ 

 

สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
 

รำคำทุนของสินค้ำค ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก ต้นทุนของวตัถุดิบประกอบด้วยรำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกบักำรซื้อ หกัด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้หมด ต้นทุนของสนิค้ำส ำเรจ็รูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบด้วยค่ำวตัถุดบิ 
ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง ค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สนิค้ำนัน้อยู่ในสภำพและ
สถำนทีปั่จจุบนั 
 

7.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ 
โดยพิจำรณำจำก ก) โมเดลธุรกิจในกำรบริหำรสินทรัพย์ดังกล่ำว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำว่ำ  
เขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 

• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

กลุ่มกิจกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 

ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลอืก ทีจ่ะวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรก
ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมูลค่ำดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 

ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกิจกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัที่ท ำรำยกำรค้ำ ซึ่งเป็น
วนัที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้อหรือขำยสินทรพัย์นัน้   โดยกลุ่มกิจกำรจะตัดรำยกำรสินทรพัย์ทำงกำรเงนิออก 
เมื่อสทิธิในกำรได้รบักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมลูค่ำ 
 

ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่ำด้วย FVPL ด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมบวกต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรได้มำซึ่งสินทรพัย์นัน้  ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ 
วดัมลูค่ำดว้ย FVPL กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำสินทรพัย์ทำงกำรเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภำพรวมว่ำลักษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำว่ำ  
เขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
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ง) ตรำสำรหนี้ 

 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ  และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ  กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
ของกลุ่มกจิกำรไดแ้ก่ 
 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถือไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบดว้ย

เงนิต้นและดอกเบีย้เท่ำนัน้ จะวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยไดด้อกเบี้ยจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ
ดังกล่ำวตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรำยกำรรำยได้อื่น  ก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำร 
ตดัรำยกำรจะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร (ขำดทุน) อื่น - สุทธ ิพรอ้มกบัก ำไรขำดทุน
จำกอตัรำแลกเปลีย่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน 

 
จ) ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม กลุ่มกิจกำรเลือกรบัรู้ก ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรมในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไร/ขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน
เมื่อมกีำรตดัรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงเป็นรำยกำรเงนิปันผลรบัเมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
ทัง้นี้  กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถงึวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะแสดงมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ใน
ควำมต้องกำรของตลำด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีดว้ยมลูค่ำเดยีวกบัมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีเ่ริม่น ำ TFRS 9 มำปฏบิตั)ิ ดงันัน้ เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมูลค่ำดว้ย FVOCI ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 11.41 ล้ำนบำท แสดงดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 จงึไม่ไดร้บัรูร้ำยกำรก ำไร/ขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว 
 

ฉ) กำรดอ้ยค่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรใชว้ธิีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรูก้ำรด้อยค่ำ
ของลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้คำ้งรบั ตำมประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดติตลอดอำยุของสนิทรพัย์ดงักล่ำวตัง้แต่วนัที่
กลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูลู้กหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรบั 
 
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บริหำรได้จดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มี
ลกัษณะร่วมกันและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำก
ลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ข้อมูลและปัจจยัในอนำคต  
ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลูกหนี้  
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ทัง้นี้  กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ถึงวันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-
looking information) มำใช้ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified 
approach) ส ำหรบัลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ค้ำงรบั แต่กลุ่มกิจกำรเลือกใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีตมำ
ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำร ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ กำรดอ้ยค่ำที่รบัรูต้ำม
วธิดีงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 13 
 

ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ได้แก่ ลูกหนี้ชำวไร่ ลูกหนี้อื่น ๆ และเงนิให้กู้ยมื  
กลุ่มกิจกำรใช้วิธีกำรทัว่ไป (General approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกดิขึน้ ซึง่ก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย์ ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำร
เพิม่ขึ้นของควำมเสีย่งด้ำนเครดติอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืไม่ และรบัรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำตัง้แต่เริม่รบัรู้สนิทรพัย์  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 

กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำร
เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรู้รำยกำรเมื่อแรกเริ่มหรอืไม่ (เปรียบเทียบควำมเสี่ยงของกำรผิดสัญญำ  
ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
 

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยพิจำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำ
ประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดตี โดยผลขำดทุนด้ำนเครดติทีร่บัรู้เกิดจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุน
ดำ้นเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก) 
โดยจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึ่ง
กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญำ  
 

กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
 

• จ ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัถ่วงน ้ำหนักตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูค่ำเงนิตำมเวลำ 
• ขอ้มูลสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน เกีย่วกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจุบนั และ

กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 

ผลขำดทุนและกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน  เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร 
เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
 

กำรจดัประเภทและกำรวัดมูลค่ำสินทรพัย์ทำงกำรเงินส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ได้สรุปไว้ใน 
หมำยเหตุขอ้ 6.1 (ข)  

 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 

เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และกำรร่วมค้ำ รบัรู้มูลค่ำเริม่แรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึง
มลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่น ๆ 
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เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 

เงนิลงทุนเพื่อคำ้และเงนิลงทุนเผื่อขำยวดัมลูค่ำในเวลำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ของเงนิลงทุนเพื่อค้ำรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิของเงนิลงทุนเผื่อขำยรบัรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผื่อขำยนัน้ออกไป 
 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก าหนด 
 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก ำหนดวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิหกัดว้ยค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ 
 

เงนิลงทุนทัว่ไป 
 

เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 

ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธทิี่ได้รบัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบัญชีของเงนิลงทุนนัน้รวมถึง  
ผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้ำของ จะบันทึกรวม 
อยู่ในก ำไรหรอืขำดทุน กรณีที่กลุ่มกิจกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่ือไวใ้นตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบำงส่วน 
รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิีถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
 

การดอ้ยค่า 
 

ส ำหรับปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้พิจำรณำรับรู้ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้กำรค้ำเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำมีผลขำดทุน  
ทีเ่กิดขึน้ เช่น กำรทีไ่ม่สำมำรถเรยีกใหช้ ำระหนี้ได้ โดยที่ไม่ไดม้กีำรพจิำรณำถึงควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 
หรอืมกีำรคำ้งช ำระไม่เกนิ 12 เดอืน เป็นต้น ดงันัน้จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้และผลขำดทุนจำกหนี้สงสยั
จะสญูจงึไม่สำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได ้
 

ลูกหนี้ทีม่กีำรตัง้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำจะถูกตดัจ ำหน่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อคำดว่ำจะไม่ไดร้บัช ำระเงนิเพิม่เตมิ 
 

7.8 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน  
 

อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรคอืทีด่นิซึ่งกลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำในระยะยำวหรอืจำก
กำรเพิม่ขึน้ของมลูค่ำของสนิทรพัย ์และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร 
 

อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและต้นทุนในกำรกูย้มื 
 

กลุ่มกจิกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์กต็่อเมื่อมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้ง แน่ 
ทีก่ลุ่มกจิกำรจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้  
 

หลังจำกกำรรบัรู้เมื่อเริ่มแรก อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีรำคำทุนหักค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ  
โดยทีด่นิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ  
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7.9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ต้นทุน
เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  
ในอนำคต มลูค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุน ตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
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 ิ
 

7.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สทิธิบตัร และสทิธิในกำรใช้สำยส่งไฟฟ้ำที่กลุ่มกิจกำรซื้อและได้รบัมำ เป็นสินทรพัย์ที่มีอำยุกำรให้
ประโยชน์จ ำกดั ซึ่งจะวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม  
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง ตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี้ 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 5 ปี 
สทิธบิตัร 10 ปี 
สทิธใินกำรใชส้ำยส่งไฟฟ้ำ 20 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
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7.11 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 

กลุ่มกิจกำรไม่ตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบได้แน่นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำ  
เป็นประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น ทีม่กีำร
ตัดจ ำหน่ำย กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสินทรพัย์ดังกล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ 
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะ
ไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้ 
 

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลับรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
 

ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัช ี
มำถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกที่จะไม่น ำขอ้มูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บ่งชี้กำรดอ้ยค่ำ ในกำรพจิำรณำว่ำ
สนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่  
 

7.12 สญัญำเช่ำ  
 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

สญัญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรรบัรู้ส ัญญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ เป็นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สิน  
ตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สินและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรู้ 
ในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำรคดิ
ค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ  
 

ส ำหรบัสญัญำที่ประกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญำที่เป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำที่ไม่เป็นกำรเช่ำ กลุ่มกิจกำร 
จะปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ยกเว้น
สญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละ
ส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นกำรเช่ำเท่ำนัน้ 
 

สนิทรพัย์และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระ 
ตำมสญัญำเช่ำ ดงันี้ 
 

• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเน้ือหำ) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบัตำมสญัญำเช่ำ 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 

กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกิจกำร  
มคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเช่ำ  
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กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสัญญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้   
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัย์ทีม่มีูล ค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
ค่ำเช่ำที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ที่มีมูลค่ำต ่ำจะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวธิเีส้นตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้ 
คือสญัญำเช่ำที่มีอำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เดือน สินทรพัย์ที่มีมูลค่ำต ่ำประกอบด้วย อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์
ส ำนักงำนขนำดเลก็ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ช่ำ 
 
สนิทรพัย์ที่ให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิที่จ่ำย  
ตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรบัรู้เป็นรำยได้  
ทำงกำรเงนิโดยใช้วธิีเงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะท้อนอตัรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้
สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรูด้้วยวธิีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำ  
กำรให้เช่ำ กลุ่มกิจกำรต้องรวมต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจำกกำรได้มำซึ่งสญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมูลค่ำตำมบัญช ี
ของสนิทรพัย์อ้ำงองิ และรบัรูต้้นทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใชเ้กณฑ์เดยีวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำไดร้วมอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย ์  
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 
สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
เงนิทีต่้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำนัน้ 
 
กำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำหรอืมลูค่ำปัจจุบนัสุทธขิองจ ำนวน
เงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิและค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบี้ยคงทีต่่อหนี้สนิคงคำ้ง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ  ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำจะบนัทกึ
หกัจำกค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
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สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ช่ำ 
 
สนิทรพัย์ที่ให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิที่จ่ำย  
ตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรบัรู้เป็นรำยได้  
ทำงกำรเงนิโดยใช้วธิีเงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะท้อนอตัรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้
สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรูด้้วยวธิีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำ  
กำรใหเ้ช่ำ 
 

7.13 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่กลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 
• หำกกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสินทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะจดั
ประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เว้นแต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำรเอง
ดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกิจกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ เครื่องมือ  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกจิกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม และวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
ทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
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ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำ 

 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแล้ว หรอืไดม้กีำรยกเลกิไป 
หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมีกำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทำงกำรเงิน กลุ่มกิจกำรจะต้องพิจำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำรหรอืไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี 
ทีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกิจกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงนิโดยกำรคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดิม (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 

 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดก่อนวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิกูย้มื 
 
เงนิกู้ยืมรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงนิกู้ยืมวดัมูลค่ำ
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมำจะรบัรูเ้ป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่งจะน ำไปรวมค ำนวณ
ตำมวธิีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หำกมีควำมเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงนิ ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและ  
ตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกู้ยมืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัตำมสญัญำนัน้ได้มกีำรปฏิบตัิตำมแล้ว หรอื  
ไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ิ้นสุดลงหรอืทีไ่ดโ้อนใหก้บักจิกำรอื่นและ
สิง่ตอบแทนที่จ่ำยซึ่งรวมถึงสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่เงนิสดที่โอนไปหรอืหนี้สนิที่รบัมำจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนเป็นส่วนหนึ่งของ
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกู้ยืมจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มสีทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำ  
ไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

7.14 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 
ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงนิกู้ยืมที่กู้มำโดยทัว่ไปและที่กู้มำเป็นกำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือ  
กำรผลิตสินทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไข (สินทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรท ำให้พร้อมใช้หรือพร้อมขำยได้ตำมประสงค์)  
ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กิดจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืทีกู่้มำโดยเฉพำะ 
กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรที่จ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไข  
ใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิ้นลง  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
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7.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้จะรบัรูใ้นก ำไร
หรอืขำดทุน ยกเว้นส่วนภำษีเงนิได้ที่เกี่ยวข้องกบัรำยกำรที่รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นหรอืรำยกำรที่รบัรูโ้ดยตรงไปยงั
ส่วนของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบั
ใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผู้บรหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่กำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กบักำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำร

ผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำที่
คำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที่คำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้ภำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชีจะรบัรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำย
ทีจ่ะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำร
ตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกี่ยวข้องกบัภำษีเงนิไดท้ี่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีหน่วยงำนเดยีวกนั  
ซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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7.16 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
ก) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำ
บญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน ลำประจ ำปีและลำป่วยที่มกีำรจ่ำยค่ำแรง ส่วนแบ่งก ำไรและโบนัส และค่ำรกัษำพยำบำล
ของพนักงำนปัจจุบนัรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำร
จะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลี้ยงชพีในจ ำนวนเงนิทีค่งที ่กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยช ำระ
เพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ  
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษียณอำยุ โดยจะขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพันผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวธิีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม ำณกำรไว ้ 
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อตัรำผลตอบแทน 
ในตลำดของพนัธบตัรรฐับำลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุ้นกู้  
ทีม่อีำยุใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น  
และรวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 

 
7.17 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อันเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเน่ืองจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
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7.18 กำรรบัรู้รำยได้  

 
รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ีเ่กดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำรขนส่งสนิคำ้
และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตทิำงธุรกจิ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้สุทธิจำกภำษีมูลค่ำเพิม่ ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยได้เมื่อคำดว่ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะได้รบั
ช ำระ เมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองค์ประกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะต้องส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรจะแยกแต่ละภำระ
ทีต่้องปฏิบตัทิี่แยกต่ำงหำกจำกกนั และจะปันส่วนรำคำของรำยกำรในสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระทีต่้องปฏิบตัิตำมสดัส่วน
ของรำคำขำยแบบเอกเทศ หรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ และกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัแิยก
ต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แล้ว 
 
ก) กำรขำยสนิคำ้ 

 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล ธุรกิจจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร และธุรกิจผลิต  
และจ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ที่ท ำจำกชำนอ้อย ซึ่งรำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้จะรบัรู ้เมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำม
ภำระทีต่้องปฏบิตัติำมสญัญำแล้วเสรจ็ โดยกำรส่งมอบสนิคำ้และโอนกำรควบคุมในสนิคำ้นัน้ใหแ้ก่ลูกคำ้ ซึ่งภำระ  
ทีต่้องปฏบิตัอิำจเสรจ็สิ้น ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง หรือตลอดช่วงเวลำหนึ่ง 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ เมื่อมกีำรส่งมอบกระแสไฟฟ้ำและไอน ้ำ และ
ลูกคำ้ยอมรบักำรส่งมอบนัน้ และวดัมูลค่ำโดยค ำนวณจำกปรมิำณทีส่่งมอบและรำคำทีต่กลงกนัตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด
ไวใ้นสญัญำ 
 

ข) กำรใหบ้รกิำร 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งและบริกำรอื่นเมื่อได้ให้บรกิำรแก่ลูกค้ำแล้ว โดยกลุ่มกิจกำรเสร็จสิ้น 
กำรปฏิบัติตำมภำระที่ต้องปฏิบัติตลอดช่วงเวลำหนึ่ง ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกสญัญำให้บริกำรที่มีลักษณะ  
กำรให้บรกิำรแบบต่อเนื่องตำมวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ โดยทีไ่ม่ไดค้ ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิ 
ตำมสญัญำ 
 

ค) ดอกเบีย้รบัและเงนิปันผลรบั 
 
รำยไดด้อกเบี้ยต้องรบัรูต้ำมเกณฑ์อตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ ส่วนรำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้
เกดิขึน้ 
 

ง) รำยไดอ้ื่น 
 
รำยไดอ้ื่นบนัทกึในงบก ำไรขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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7.19 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เงนิปันผลที่จ่ำยไปยงัผู้ถือหุ้นของบรษิัทจะรบัรู้เป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลได้รบักำรอนุมตัิจำก 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 
7.20 อนุพนัธแ์ละกิจกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

 
อนุพนัธแ์ฝงและอนุพนัธท์ีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง 
 
อนุพนัธ์แฝงที่กลุ่มกิจกำรแยกรบัรู้รำยกำร และอนุพนัธ์ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรบญัชีป้องกันควำมเสี่ยงจะรบัรู้เริม่แรกด้วย  
มลูค่ำยุตธิรรม และจะรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 

 
กลุ่มกจิกำรแสดงมลูค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรำยกำรหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตำมวนัครบก ำหนดของอนุพนัธน์ัน้ 

 
7.21 สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกิจกำรรบัรูห้นี้สนิทำงกำรเงนิจำกสญัญำค ้ำประกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรให้กำรค ้ำประกนัทำงกำรเงนิทีมู่ลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่
รบัรูเ้ริม่แรก และรบัรูม้ลูค่ำในภำยหลงัดว้ยจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำง 
 
• จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ทีค่ ำนวณตำมขอ้ก ำหนดของ TFRS 9  
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิก ำหนดจำกมูลค่ำปัจจุบนัของผลต่ำงในกระแสเงนิสดระหว่ำง ก) กระแสเงนิสด  
ตำมสญัญำของหนี้สินที่เกี่ยวข้อง และ ข) กระแสเงนิสดที่จะต้องจ่ำยช ำระในกรณีที่ไม่มีกำรค ้ำประกันดงักล่ำว หรือกำร
ประมำณจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอกส ำหรบัเพื่อโอนภำระผูกพนัดงักล่ำวออกไป 
 
สญัญำค ้ำประกนัที่เกี่ยวข้องกบัเงนิกู้ยมืหรอืค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น ๆ ที่ไม่ได้รบัผลตอบแทน มูลค่ำยุติธรรมจะแสดงรวมเป็น 
ส่วนหนึ่งของตน้ทุนของเงนิลงทุน 
 

8 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
8.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ ซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน   
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง แผนกำร
จดักำรควำมเสี่ยงของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้นไปยงัควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและบรหิำรจดักำรเพื่อลดผลกระทบต่อผล  
กำรด ำเนินงำนใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ 
 
กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในกำรจดักำรควำมเสี่ยง โดยนโยบำยของกลุ่มกิจกำรรวมถงึนโยบำยควำมเสีย่งในด้ำนต่ำงๆ 
ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสีย่งจำกรำคำ ควำมเสีย่งดำ้น
กำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่อง ทัง้นี้ หลกักำรในกำรป้องกนัควำมเสีย่งจะเป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำร
บรษิทัอนุมตั ิเพื่อสื่อสำรและใชเ้ป็นเครื่องมอืในกำรควบคุมส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในทุกกจิกำรของกลุ่มกจิกำร 
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8.1.1 ควำมเสีย่งจำกตลำด 
 
ก) ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะจำกสกุลเงินดอลลำร์สหรฐัฯอันเกี่ยว
เน่ืองมำจำกธุรกรรมกำรคำ้ในอนำคต กลุ่มกิจกำรมแีนวทำงบรหิำรควำมเสี่ยงโดยพจิำรณำกำรเข้ำท ำสญัญำซื้อขำย
เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ผ่ำนบรษิทั คำ้ผลผลติน ้ำตำล จ ำกดั ตำมควำมเหมำะสม เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำ
แลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศทีอ่ำจเกดิขึน้ 
 
ความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และหนี้สนิทำงกำรเงนิในสกุลเงนิต่ำงประเทศ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
นอกจำกสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึง่สรุปเป็นสกุลเงนิบำท ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 ดอลลำรส์หรฐัฯ 
บำท 

  

สญัญำอนุพนัธท์ีไ่ม่ไดน้ ำกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งมำถอืปฏบิตัิ  
   - สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (มลูค่ำตำมสญัญำ) 142,010,000 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงหลักจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงเงินบำทและเงิน ดอลลำร์สหรัฐฯ 
ควำมอ่อนไหวในก ำไรหรือขำดทุนต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มำจำกธุรกรรมกำรค้ำในอนำคต  
ในสกุลเงนิดอลลำรส์หรฐัฯ  
 
 งบกำรเงินรวม 
 ผลกระทบต่อก ำไรสุทธิ 

 
พ.ศ. 2563 

บำท 
อตัรำแลกเปลีย่น บำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯ 
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 (5,406,390) 
อตัรำแลกเปลีย่น บำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯ 
   - ลดลงรอ้ยละ 5  5,406,390 
* โดยก าหนดใหปั้จจยัอืน่คงที ่
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จ ำนวนทีร่บัรูใ้นรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) อื่น ในก ำไรหรอืขำดทุน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
     
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น 
   เงนิตรำต่ำงประเทศ (18,001,288) 8,208,280 - - 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของ 
   อนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 6,850,262 - - - 
 

ข) ควำมเสีย่งจำกกระแสเงนิสดและอตัรำดอกเบีย้ 
 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ยส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิกำรเกดิจำกเงนิกู้ยมืระยะยำวที่มอีตัรำดอกเบี้ยผนัแปร ซึ่งยงัผลให้
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกกระแสเงนิสด ธุรกรรมทัง้หมดที่ใช้อนุพนัธ์ด้ำนอตัรำดอกเบี้ยต้องได้รบักำรอนุมตัิจำก 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิก่อนเขำ้ท ำรำยกำร 
 
เงนิกู้ยมืได้แสดงด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ทัง้นี้ ตำมสญัญำ อตัรำดอกเบี้ยจะอ้ำงอิงกบัอตัรำดอกเบี้ยในตลำดตำมที่
เปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 27 จงึส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบี้ยของเงนิกูย้มื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท ร้อยละของเงินกู้ บำท ร้อยละของเงินกู้ 
     
เงนิกูท้ีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปร 2,444,226,303 41 3,308,197,388 46 
 
ร้อยละของเงนิกู้ยมืแสดงถึงสดัส่วนของเงนิกู้ยืมที่มีอัตรำดอกเบี้ยผนัแปรต่อจ ำนวนเงนิกู้ยืมทัง้หมด กำรวิเครำะห์  
ตำมวนัครบก ำหนดไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 8.1.3 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนจะมีควำมอ่อนไหวต่อกำรเพิ่มขึ้นหรอืลดลงจำกรำยได้ดอกเบี้ยจำกเงนิสดและเงนิฝำกธนำคำร 
และเงนิใหกู้ย้มืและค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้จำกเงนิกูย้มื ซึง่เป็นผลมำจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำดอกเบี้ย 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ผลกระทบต่อ 

ก ำไรสุทธิ 
ผลกระทบต่อ 

ก ำไรสุทธิ 

 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
   
อตัรำดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.0* (2,414,310) (564,583) 
อตัรำดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 1.0*  2,414,310 564,583 
* โดยก าหนดใหปั้จจยัอืน่คงที ่
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดท้ ำสญัญำเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ผนัแปร 

 
ค) ควำมเสีย่งดำ้นรำคำของรำคำน ้ำตำลทรำยและรำคำออ้ย 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลทรำยและรำคำออ้ย เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำล
ทรำยทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศของอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลทรำย ซึ่งอ้ำงองิกบัรำคำน ้ำตำลในตลำดโลก 
ทีม่คีวำมผนัผวนขึน้อยู่กบัปัจจยัดำ้นอุปสงค์และอุปทำนของตลำด มผีลต่อกำรค ำนวณรำคำอ้อยซึง่เป็นต้นทุนหลกัของ
กำรผลิตน ้ำตำลทรำย อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกจิกำรไม่มคีวำมเสีย่งด้ำนรำคำที่เกี่ยวเนื่องกบัสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
และกลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำใชใ้นกำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำดงักล่ำว 
 

8.1.2 ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ 
 
ควำมเสีย่งด้ำนเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รวมถึงควำมเสี่ยงดำ้นสนิเชื่อ  
ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ชำวไร่ และเงนิใหกู้ย้มื 
 

ก) กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจกำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสี่ยง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
กลุ่มกจิกำรจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืที่เป็นอสิระ
ในระดบัลงทุน (Investment grade credit rating) เป็นอย่ำงน้อย 
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้และลูกหนี้ชำวไร่ กลุ่มกจิกำรจะยดึกำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืที่
เป็นอสิระ ในกรณีที่ไม่มกีำรจดัอนัดบัไว ้กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำ
จำกฐำนะทำงกำรเงิน ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ และปัจจยัอื่น ๆ และก ำหนดกำรให้วงเงนิสินเชื่อจำกผลกำรประเมิน
ดงักล่ำวซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรในสำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบกำร
ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้และลูกหนี้ชำวไร่อย่ำงสม ่ำเสมอ 
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ข) หลกัประกนั 

 
ส ำหรบัลูกหนี้ชำวไร่บำงรำยกลุ่มกจิกำรมกีำรขอหลกัประกนัในรูปแบบกำรค ้ำประกนั หรอืเลตเตอร์ออฟเครดติ ซึ่งให้
สทิธกิลุ่มกจิกำรในกำรเรยีกช ำระไดห้ำกคู่สญัญำผดินัดตำมเงื่อนไขของสญัญำ 
 

ค) กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรมสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ต้องมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้น 
ดงันี้ 
 
• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
• รำยไดค้ำ้งรบั 
• ลูกหนี้ชำวไร่ 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่ลูกหนี้ชำวไร่ 
 
แมว่้ำกลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึ่งเขำ้เงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต ้TFRS 9 
แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส ำคญั  
 
ทัง้นี้ กำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ ลูกหนี้อื่นและลูกหนี้ชำวไร่ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 13 และ 14 
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยกำรประเมนิผลขำดทุนดำ้นเครดติที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน 12 เดอืนข้ำงหน้ำส ำหรบัลูกหนี้ที่ไม่ได้มกีำรเพิม่ขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดติที่มนีัยส ำคญั และ
ประเมนิผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุส ำหรบัเงนิใหกู้้ยมืทีม่กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติ
ทีม่นีัยส ำคญั 
 

8.1.3 ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
 
กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสดและกำรมแีหล่งเงนิทุนที่สำมำรถเบกิใช้ไดจ้ำก
วงเงนิด้ำนสนิเชื่อที่เพียงพอต่อกำรช ำระภำระผูกพนัเมื่อถึงก ำหนด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบัญช ีกลุ่มกิจกำรมีเงนิฝำก
ธนำคำรที่สำมำรถเบิกใช้ได้ทนัทีจ ำนวน 59.97 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562: จ ำนวน 40.17 ล้ำนบำท) เพื่อวตัถุประสงค์ในกำร
บรหิำรสภำพคล่องของกลุ่มกิจกำร จำกลกัษณะของกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจกำรซึ่งเป็นธุรกิจที่มีควำมยดืหยุ่นและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรได้คงไว้ซึ่งควำมยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยกำรคงไว้ 
ซึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 
ผู้บรหิำรได้พิจำรณำประมำณกำรกระแสเงนิสดของกลุ่มกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอโดยพิจำรณำจำก ก) เงนิส ำรองหมุนเวยีน 
(จำกวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ได้เบิกใช)้ และ ข) เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด นอกเหนือจำกนี้ กลุ่มกิจกำรยงัได้ท ำกำร
ประมำณกำรกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่ำง ๆ พิจำรณำสินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูงและอัตรำส่ วนสภำพคล่อง 
ตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงนิ   



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

49 

 
ก) กำรจดักำรดำ้นกำรจดัหำเงนิ 

 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ซึง่ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 27 
 

ข) วนัครบก ำหนดของหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงใหเ้ห็นถงึหนี้สนิทำงกำรเงนิที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่งแสดงดว้ย
จ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิลด  
 

 งบกำรเงินรวม 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน    
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ภำยใน 1 ปี 
บำท 

1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกวำ่ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

      

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 674,594,685 - - 674,594,685 674,594,685 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 762,929,111 - - 762,929,111 758,866,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่น  ๆ 349,701,901 - - 349,701,901 349,356,430 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและอื่น  ๆ      
   และดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้ง 329,261,349 1,413,354,641 207,204,623 1,949,820,613 1,731,363,127 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม      
   และดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้ง  428,050,259 1,953,106,243 2,818,406,966 5,199,563,468 3,141,697,216 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 7,980,008 12,880,698 1,615,932 22,476,638 20,761,640 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 2,552,517,313 3,379,341,582 3,027,227,521 8,959,086,416 6,676,639,098 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ภำยใน 1 ปี 
บำท 

1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกวำ่ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

      

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 24,692,611 - - 24,692,611 24,692,611 
เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ 580,000 - - 580,000 580,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย      
   และดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้ง    271,462,739 970,358,220 3,626,614,629 4,868,435,588 2,717,161,781 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 4,272,411 5,567,527 - 9,839,938 9,355,235 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 301,007,761 975,925,747 3,626,614,629 4,903,548,137 2,751,789,627 
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8.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 

 
8.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
วต้ถุประสงคข์องกำรบรหิำรส่วนของทุน คอื 
 
• รกัษำไว้ซึ่งกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและเพื่อที่จะสำมำรถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยงัประโยชน์ให้แก่  

ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น ๆ และ 
• รกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดต้นทุนเงนิทุน 
 
เช่นเดยีวกบักิจกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกัน กลุ่มกิจกำรพิจำรณำระดบัเงนิทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอตัรำส่วนหนี้สิน 
ที่มีภำระดอกเบี้ยต่อทุน ซึ่งค ำนวณจำกหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยสุทธิ (ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทร่วม )  
หำรส่วนของเจำ้ของ 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลยุทธข์องกลุ่มกจิกำรยงัคงเดมิ คอืกำรรกัษำอตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อทุนใหไ้ม่เกนิ 
2.5 เท่ำ (ไม่รวมหนี้สนิระยะยำวจำกกำรจดัตัง้กองทุนรวมโครงสรำ้งพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย์) โดย ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรมอีตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อทุน ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
   
หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สนิระยะยำวจำกกำรจดัตัง้กองทุนรวม   

               โครงสรำ้งพืน้ฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย)์ 2,839,585,557 3,396,342,680 
ส่วนของเจำ้ของ (รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม) 1,855,833,401 1,862,934,270 
อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยต่อทุน 1.53 เท่ำ 1.82 เท่ำ 
 
การคงไว้ซึง่อตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้ (Loan covenants) 
 
ภำยใต้เงื่อนไขของวงเงนิกู้หลกัของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรจะตอ้งคงไวซ้ึ่งอตัรำส่วนทำงกำรเงนิดงันี้  
 
• อตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนทีไ่ม่เกนิ 3 ต่อ 1  
• อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อทุนทีไ่ม่เกนิ 2.5 ต่อ 1 และ 
• อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ทีไ่ม่ต ่ำกว่ำ 1 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรยงัสำมำรถคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนทำงกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 
 
 
 
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

51 

 
9 มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีร่ำคำตำมบญัชทีีว่ดัมูลค่ำดว้ยวธิรีำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำยใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม 
 
 งบกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
      

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม      

ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 11,410,828 - 11,410,828 11,410,828 
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 6,850,262 - - 6,850,262 6,850,262 
 6,850,262 11,410,828 - 18,261,090 18,261,090 
      
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม - - 3,141,697,216 3,141,697,216 2,992,000,000 

 - - 3,141,697,216 3,141,697,216 2,992,000,000 

      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563      
      

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม      

ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 11,410,828 - 11,410,828 11,410,828 
 - 11,410,828 - 11,410,828 11,410,828 
      
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม - - 3,235,654,702 3,235,654,702 3,250,000,000 

 - - 3,235,654,702 3,235,654,702 3,250,000,000 
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

52 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 2,175 - 2,175 2,175 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,175 - 2,175 2,175 
     
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย - 2,717,161,781 2,717,161,781 2,712,327,543 
 - 2,717,161,781 2,717,161,781 2,712,327,543 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563     
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 2,175 - 2,175 2,175 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,175 - 2,175 2,175 
     

หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย - 2,746,119,162 2,746,119,162 2,743,227,846 
 - 2,746,119,162 2,746,119,162 2,743,227,846 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อไปนี้วดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยมมีลูค่ำตำมบญัชใีกล้เคยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม 
 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ
- ลูกหนี้ชำวไร่ - สุทธ ิ
- ลูกหนี้ชำวไร่ไม่หมุนเวยีน - สุทธ ิ
- รำยไดค้ำ้งรบั - ส ำนักงำนกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ 
- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ 
- เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและอื่นๆ 
- หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 

 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ 
- หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำหรือเปิดเผยข้อมูลมูลค่ำยุติธรรมตำมล ำดับชัน้ของมูลค่ำยุติธรรม  
แต่ไม่รวมถงึกรณีทีม่ลูค่ำยุตธิรรมใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัชใีนงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวมมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 
 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2563 
บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 
           
สินทรพัย ์           
           
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำ 
   ยุติธรรมผ่ำนก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

          

ตรำสำรทุน - - - - 11,410,828 - 11,410,828 - 11,410,828 - 
           
สญัญำอนุพนัธ์           
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำ           
   ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - - 6,850,262 - - - 6,850,262 - 6,850,262 - 
รวมสินทรพัย ์ - - 6,850,262 - 11,410,828 - 18,261,090 - 18,261,090 - 
           
หน้ีสิน           
           
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ี 
   ไม่ได้วดัมูลค่ำ 
   ด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

          

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิัทร่วม - - - - 2,992,000,000 - 2,992,000,000 - 3,141,697,216 - 
รวมหน้ีสิน - - - - 2,992,000,000 - 2,992,000,000 - 3,141,697,216 - 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวมมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 
 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2563 
บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

บำท 
           
สินทรพัย ์           
           
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำ 
   ยุติธรรมผ่ำนก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

          

ตรำสำรทุน - - - - 2,175 - 2,175 - 2,175 - 
รวมสินทรพัย ์ - - - - 2,175 - 2,175 - 2,175 - 
           
หน้ีสิน           
           
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ี 
   ไม่ได้วดัมูลค่ำ 
   ด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

          

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย - - - - 2,712,327,543 - 2,712,327,543 - 2,717,161,781 - 
รวมหน้ีสิน - - - - 2,712,327,543 - 2,712,327,543 - 2,717,161,781 - 
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มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1: มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอ้ำงอิงจำกจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนั/รำคำปิด ทีอ่้ำงอิงจำกตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย/สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย 
ขอ้มลูระดบั 2: มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใชข้อ้มูลที่สำมำรถสงัเกตไดอ้ย่ำง  

มนีัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำที่เป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3: มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สงัเกตได้  

ในตลำด 
 
กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิเป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชตีำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 7.7 
และหมำยเหตุขอ้ 7.13 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงปี 
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบั 2 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำใชเ้ทคนิคกำรเปรยีบเทยีบรำคำตลำด มูลค่ำยุตธิรรมอ้ำงองิรำคำเสนอซื้อขำย
จำกนำยหน้ำ สญัญำแบบเดยีวกนัทีม่กีำรซื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องและรำคำเสนอซื้อขำยสะทอ้นลกัษณะรำยกำรทีแ่ทจ้รงิส ำหรบั
เครื่องมอืทำงกำรเงนิทีเ่หมอืนกนั  
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 
 
เงินลงทุนในตรำสำรทุน 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรเปลีย่นแปลงของขอ้มลูระดบั 3 ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด   
   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 11,410,828 2,175 
กำรลงทุนเพิม่ - - 
กำรจ ำหน่ำย - - 
ก ำไร (ขำดทุน) ซึง่รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 11,410,828 2,175 
 
กลุ่มกิจกำรเลือกใช้ข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญช ี 
โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะแสดงมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 
ดว้ยมลูค่ำเดยีวกบัมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีเ่ริม่น ำ TFRS 9 มำปฏบิตั)ิ 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดง สรุปข้อมูลเชงิปรมิำณของข้อมูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้ที่มสีำระส ำคญัที่ใช้ในกำรจดัมูลค่ำยุติธรรมที่เป็นข้อมูล
ระดบั 3 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยุติธรรม   
 บำท ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ ช่วงของข้อมูล 

    
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ 
   ในควำมตอ้งกำรของตลำด 

 อตัรำกำรเตบิโตของกระแสเงนิสด รอ้ยละ 0 - 3 
11,410,828 อตัรำคดิลดทีป่รบัดว้ยควำมเสีย่ง รอ้ยละ 8 - 11 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดง ควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดก้บัมลูค่ำยุตธิรรม 
 

งบกำรเงินรวม 
   กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม 
 

ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ กำรเปล่ียนแปลง 
กำรเพ่ิมข้ึนของ

สมมติฐำน 
กำรลดลงของ

สมมติฐำน 
     

เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ 
   ในควำมตอ้งกำรของตลำด 

อตัรำกำรเตบิโตของกระแสเงนิสด รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 96 ลดลง รอ้ยละ 75 
อตัรำคดิลดทีป่รบัดว้ยควำมเสีย่ง รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 69 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 89 

 
ขัน้ตอนการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม 
 
ขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรมที ่3 คอือตัรำคดิลดทีป่รบัดว้ยควำมเสีย่ง ประมำณโดยอำ้งองิ
จำกต้นทุนทำงกำรเงนิถวัเฉลีย่ของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ซึง่กลุ่มกจิกำร
พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำมสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญำทีเ่ป็นผูอ้อกตรำสำรนัน้  
 
เงินกู้ยืมระยะยำว 
 
กำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยำวใช้วธิคีดิลดกระแสเงนิสดตำมสญัญำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืปัจจุบนั โดยรวมควำม
เสีย่งดำ้นเครดติของกจิกำร ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตได ้
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

56 

 
10 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำน และกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
ก) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอ้ำงองิจำกสมมตฐิำนทีเ่กี่ยวกบัควำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้และอตัรำ
กำรขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิ กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อกำร
ค ำนวณกำรดอ้ยค่ำบนพื้นฐำนของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิกำรและสภำวะแวดล้อมทำงตลำดที่เกดิขึน้ รวมทัง้กำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) ประมำณกำรกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ เงินลงทุนในบริษทัย่อย และเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อมี
เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบญัชอีำจสูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืซึ่งค ำนวณดว้ยจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำง
มูลค่ำยุติธรรมหกัต้นทุนในกำรขำยกบัมูลค่ำจำกกำรใช้ มูลค่ำจำกกำรใช้ค ำนวณจำกกำรประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนใน
อนำคต ประมำณกำรกระแสเงนิสด รวมถึงกำรใช้อัตรำกำรคิดลดที่เหมำะสมในกำรคิดลดกระแสเงนิสด และประมำณกำร  
กำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อย ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรใชผู้ป้ระเมนิอสิระในกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ 

 
ค) ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
ฝ่ำยบรหิำรเป็นผู้ประมำณกำรของอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำซำกส ำหรบัอำคำรและอุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนของ  
กลุ่มกจิกำร โดยฝ่ำยบรหิำรจะมกีำรทบทวนค่ำเสื่อมรำคำเมื่ออำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกมคีวำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำร
ในงวดก่อน หรอืมีกำรตัดจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ที่เสื่อมสภำพหรอืไม่ได้ใช้งำนโดยกำรขำยหรอืเลิกใช้ และกลุ่มกิจกำรทดสอบ  
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยเ์มื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบญัชอีำจสงูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื  
 

ง) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของกำรประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนขึน้อยู่กบัหลำยปัจจยัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภัยโดยมีข้อสมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกบัอตัรำคดิลด อตัรำกำรขึ้นเงนิเดอืน  อตัรำกำรตำย และ
อตัรำกำรลำออก กำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ จะมผีลต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดอตัรำคิดลดที่เหมำะสมในแต่ละปีซึ่งได้แก่อัตรำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของ
กระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำน ในกำรก ำหนดอตัรำคดิลดที่เหมำะสมดงักล่ำว  
กลุ่มกจิกำรใชอ้ตัรำดอกเบี้ยของพนัธบตัรรฐับำลทีม่อีำยุครบก ำหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลำทีต่้องช ำระของหนี้สนิค่ำตอบแทน
พนักงำน 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชแ้ละผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องสมมตฐิำน ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุขอ้ 29 
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จ) มูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงินและตรำสำรอนุพนัธ ์

 
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงนิ ซึ่งไม่มีกำรซื้อขำยในตลำดซื้อขำยคล่องวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ  
กลุ่มกิจกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรเลือกวธิีกำรและตัง้ข้อสมมตฐิำนซึ่งส่วนใหญ่อ้ำงองิจำกสถำนะของตลำดที่มอียู่ ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน รำยละเอยีดของขอ้สมมตฐิำนหลกัทีใ่ชร้วมอยู่ในหมำยเหตุขอ้ 9 

 
ฉ) ประมำณกำรรำคำวตัถดิุบ 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูต้น้ทุนค่ำออ้ย โดยมกีำรอ้ำงองิประมำณกำรรำคำออ้ยตำมวธิกีำรค ำนวณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและ
น ้ำตำลทรำย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั ้น เช่น ประมำณกำรยอดขำยและอัตรำแลกเปลี่ยน  
เป็นตน้ และปรบัดว้ยระดบัควำมหวำนของออ้ยทีร่บัซื้อ 
 

ช) กำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำข้อเท็จจรงิและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทัง้หมดที่ท ำให้เกิดสิง่จูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรบัผู้เช่ำ ในกำรใช้สทิธิ
ขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืไม่ใช้สทิธิในกำรยกเลิกสญัญำเช่ำเพื่อก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ กลุ่มกิจกำรพจิำรณำกำรก ำหนดอำยุสญัญำ
เช่ำกต็่อเมื่อสญัญำเช่ำนัน้มคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลำกำรเช่ำจะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ  
 
ส ำหรบักำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีสุ่ดคอืระยะสญัญำเช่ำในอดตี ค่ำใชจ้่ำย และสภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ 
 
สทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์ และยำนพำหนะไม่ไดถู้กรวมอยู่ในหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เนื่องจำก
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำ ก) สภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ และ/หรอื ข) กำรเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กดิต้นทุนอย่ำงมสีำระส ำคญั 
 
อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจกำรใช้ (หรอืไม่ใช้) สทิธิหรอืกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในกำรใช้ (หรอืไม่ใช้สทิธิ) กำร
ประเมินควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่มีนัยส ำคัญหรือกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่มี
นัยส ำคญั ซึง่มผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเช่ำและอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร  
 

ซ) กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำดงันี้ 
 
• ใช้ข้อมูลที่กำรจดัหำเงินทุนจำกบุคคลที่สำมของแต่ละกิจกำรที่เป็นผู้เช่ำและปรบัปรุงข้อมูลที่ได้รับให้สะท้อนกับกำร
เปลีย่นแปลงในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ช่ำหำกเป็นไปได้ 

• ปรบัปรุงสญัญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยุสญัญำเช่ำ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
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11 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ส่วนงำนที่รำยงำนอ้ำงองิจำกรำยงำนภำยในของกลุ่มกจิกำรซึ่งถูกสอบทำนโดยผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ซึ่งกค็อื
ประธำนกรรมกำรทีบ่รหิำรและเป็นผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน
ของส่วนงำน 
 
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดพ้จิำรณำแลว้ว่ำส่วนงำนทีร่ำยงำนมดีงันี้ 
 
- ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
- ธุรกจิจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 
- ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
- ธุรกจิอื่นๆ เช่น ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑท์ีท่ ำจำกชำนออ้ย และธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขนส่ง 
 
ทัง้นี้ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนใช้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในกำรพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำน 
 
นโยบำยกำรบญัชสี ำหรบัส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชทีี่กล่ำวไวใ้นหวัข้อสรุปนโยบำยกำรบญัชทีี่ส ำคญั ต้นทุน  
ทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนไดส้่วนใหญ่เป็นค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำง 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัภมิูศำสตร ์
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 รำยกำรขำยกับลูกค้ำภำยนอกส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ  59.91 ของกลุ่มกิจกำรเป็นกำรขำย
ภำยในประเทศ (พ.ศ. 2562 : ส่วนใหญ่ประมำณรอ้ยละ 57.93 ของกลุ่มกจิกำรเป็นกำรขำยต่ำงประเทศ โดยรำยกำรขำยต่ำงประเทศ
ส่วนใหญ่มำจำกประเทศในแถบเอเชยี) นอกจำกนี้ สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มกจิกำรอยู่ในประเทศไทย  
 
ลูกค้ำรำยใหญ ่
 
กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยไดจ้ำกรำยกำรขำยกบัลูกคำ้ภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งทีม่ำกกว่ำรอ้ยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มกจิกำร จงึมไิดม้กีำร
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
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ขอ้มลูเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกจิของกลุ่มกจิกำร แสดงดงันี้ 
 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 

 หน่วย : ลำ้นบำท 
 ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย       
 น ้ำตำลทรำยและ ธรุกิจจ ำหน่ำย ธรุกิจผลิตและ     
 กำกน ้ำตำล วสัดกุำรเกษตร จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม รำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 
 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               
   -  รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 171 303 272 278 293 414 38 71 774 1,066 (774) (1,066) - - 
   -  รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 3,049 3,987 362 375 363 479 119 144 3,893 4,985 - - 3,893 4,985 
รวม 3,220 4,290 634 653 656 893 157 215 4,667 6,051 (774) (1,066) 3,893 4,985 
               

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 294 50 106 73 127 207 (40) 14 487 344 138 172 625 516 
รำยไดอ้ื่น             154 123 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำร             (401) (797) 
(ผลขำดทุน) ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้             (17) - 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ             (331) (384) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม             1 64 
ภำษเีงนิได ้             (25) (34) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปี             6 (512) 
               

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้               
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้               
   (point in time) 3,181 4,265 601 581 656 893 149 215 4,587 5,954 (750) (1,010) 3,837 4,944 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระ               
   ทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 39 25 33 72 - - 8 - 80 97 (24) (56) 56 41 
รวมรำยได ้ 3,220 4,290 634 653 656 893 157 215 4,667 6,051 (774) (1,066) 3,893 4,985 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 
       หน่วย : ลำ้นบำท 
 ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย       
 น ้ำตำลทรำยและ ธรุกิจจ ำหน่ำย ธรุกิจผลิตและ     
 กำกน ้ำตำล วสัดกุำรเกษตร จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม รำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 
 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 ิ 414 800 83 93 20 7 55 18 572 918 (4) (6) 568 912 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 3,347 3,491 81 93 1,431 1,513 689 594 5,548 5,691 (16) (16) 5,532 5,675 
สนิทรพัยอ์ื่น - สุทธ ิ 1,405 1,594 200 159 4,849 5,149 5,114 5,121 11,568 12,023 (9,035) (9,181) 2,533 2,842 
สนิทรพัยร์วม  5,166 5,885 364 345 6,300 6,669 5,858 5,733 17,688 18,632 (9,055) (9,203) 8,633 9,429 

 
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนของทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิของบรษิทัย่อยซึง่อยู่ในส่วนงำนธุรกจิอื่นๆ เป็นจ ำนวน 98.42 ลำ้นบำท (หมำยเหตุขอ้ 22) 
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12 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสดในมอื 450,000 440,000 80,000 80,000 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 59,974,535 40,173,707 5,814,017 2,416,796 
 60,424,535 40,613,707 5,894,017 2,496,796 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำมมอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักร้อยละ 
0.13 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.38 ต่อปี) 
 

13 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 34,558,784 50,193,923 7,763,431 7,763,431 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 394,969 197,874,924 - - 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (พ.ศ. 2562 :  

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) 
 

(18,189,166) 
 

(17,908,788) 
 

(7,763,431) 
 

(7,763,431) 
รวม ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 16,764,587 230,160,059 - - 

     

ลูกหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 4,020,170 469,090 - 2,550 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 21,268 8,991,541 59,300,532 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (พ.ศ. 2562 :  

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) 
 

(52,248) 
 

- 
 

- 
 

- 
รวม ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 3,967,922 490,358 8,991,541 59,303,082 

     

รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรอื่น 29,788,887 48,499,462 9,625 - 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,121,868 441,632 - - 
เงนิทดรองจ่ำย 500,000 608,175 - 8,500 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 74,946,433 108,486,159 2,800,836 1,438,415 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 13,095,854 57,268,140 
รวมลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 131,089,697 388,685,845 24,897,856 118,018,137 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของลูกหนี้กำรคำ้ 
 
เน่ืองจำกลกัษณะของลูกหนี้กำรคำ้เป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีน มลูค่ำยุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัชี 
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กำรด้อยค่ำของลูกหน้ีกำรค้ำ ลูกหน้ีอ่ืน และรำยได้ค้ำงรบั 
 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนของลูกหนี้กำรคำ้ ลูกหนี้อื่นจำกรำยไดค้่ำบรกิำรอื่น และรำยไดค้ำ้งรบั มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 

ไม่เกิน 3 
เดือน 
บำท 

3 - 6 เดือน 
บำท 

6 - 12 เดือน 
บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
กิจกำรอ่ืน       
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  25,389,228 6,646,377 9,174 52,500 18,565,734 50,663,013 
- รำยไดค้ำ้งรบั 48,499,462 - - - - 48,499,462 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน - (11,570) (161) (52,500) (18,565,734) (18,629,965) 
       
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั       
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  - 197,864,835 - 31,357 - 197,896,192 
- รำยไดค้ำ้งรบั 441,632 - - - - 441,632 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน - (26,140) - (20,905) - (47,045) 
       
 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 

ไม่เกิน 3 
เดือน 
บำท 

3 - 6 เดือน 
บำท 

6 - 12 เดือน 
บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
กิจกำรอ่ืน       
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  11,160,225 5,058,144 1,950,308 2,451,998 17,979,407 38,600,082 
- รำยไดค้ำ้งรบั 29,788,887 - - - - 29,788,887 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน (13,647) (7,684) (26,294) (181,875) (17,979,407) (18,208,907) 
       
       
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั       
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  261,655 2,421 99,650 - 31,243 394,969 
- รำยไดค้ำ้งรบั 5,121,868 - - - - 5,121,868 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน (53) - (1,211) - (31,243) (32,507) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 

ไม่เกิน 3 
เดือน 
บำท 

3 - 6 เดือน 
บำท 

6 - 12 เดือน 
บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
กิจกำรอ่ืน       
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  2,550 - - - 7,763,431 7,765,981 
- รำยไดค้ำ้งรบั 9,625 - - - - 9,625 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน - - - - (7,763,431) (7,763,431) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 

ไม่เกิน 3 
เดือน 
บำท 

3 - 6 เดือน 
บำท 

6 - 12 เดือน 
บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
กิจกำรอ่ืน       
มลูค่ำตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  - - - - 7,763,431 7,763,431 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน - - - - (7,763,431) (7,763,431) 
 
โดยปกต ิลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มอีำยุไม่เกนิ 3 เดอืน 
 
รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - ค ำนวณตำม TAS 101 17,908,788 18,424,722 7,763,431 7,763,431 
จ ำนวนทีป่รบัปรุงใหม่ผ่ำนก ำไรสะสมตน้ปี 768,222 - - - 
     
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
   - ค ำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : ตำม TAS 101) 18,677,010 18,424,722 7,763,431 7,763,431 
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไร 
   หรอืขำดทุนในระหว่ำงปี - - - - 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุน (435,596) (515,934) - - 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9 
   (พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101) 

 
18,241,414 

 
17,908,788 7,763,431 7,763,431 
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14 ลูกหน้ีชำวไร่ - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้ชำวไร่     
   - บุคคลอื่น 454,689,643 296,213,210 66,621,568 67,753,806 
   - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,351,864 3,561,157 - - 
 460,041,507 299,774,367 66,621,568 67,753,806 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     
        (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (93,465,036) (89,152,769) (66,621,568) (67,753,806) 
 366,576,471 210,621,598 - - 
 
ลูกหนี้ชำวไร ่- บุคคลอื่น สำมำรถแยกตำมฤดูกำรผลติไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ฤดูกำรผลติปี 2564/2565 262,347,741 - - - 
ฤดูกำรผลติปี 2563/2564 67,001,716 42,305,410 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2562/2563 5,972,167 102,922,510 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2561/2562 5,480,172 30,300,470 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2560/2561 9,241,362 12,599,878 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2559/2560 10,701,586 12,797,978 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2558/2559 14,184,643 14,472,705 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2557/2558 10,191,776 9,967,145 - - 
ฤดูกำรผลติก่อนปี 2557/2558 69,568,480 70,847,114 66,621,568 67,753,806 
 454,689,643 296,213,210 66,621,568 67,753,806 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     

   (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (93,460,790) (89,152,769) (66,621,568) (67,753,806) 
 361,228,853 207,060,441 - - 
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ลูกหนี้ชำวไร่ - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถแยกตำมฤดูกำรผลติไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ฤดูกำรผลติปี 2564/2565 3,929,666 - - - 
ฤดูกำรผลติปี 2563/2564 1,422,198 761,584 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2562/2563 - 2,658,012 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2561/2562 - 141,561 - - 
 5,351,864 3,561,157 - - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     
         (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (4,246) - - - 
 5,347,618 3,561,157 - - 
 
ลูกหน้ีชำวไร่ไม่หมุนเวียน - สุทธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้ชำวไร่ไม่หมุนเวยีน     
   - บุคคลอื่น 121,477,609 31,116,324 - - 
   - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,534,575 - - - 
 128,012,184 31,116,324 - - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     
        (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (10,768,788) - - - 
     
 117,243,396 31,116,324 - - 
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ลูกหนี้ชำวไรไ่ม่หมุนเวยีน - บุคคลอื่น สำมำรถแยกตำมฤดูกำรผลติไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ฤดูกำรผลติปี 2570/2571 324,532 364,632 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2569/2570 1,058,085 934,677 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2568/2569 1,343,640 1,423,977 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2567/2568 50,287,745 1,912,504 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2566/2567 28,069,968 2,974,022 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2565/2566 40,393,639 8,140,593 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2564/2565 - 15,365,919 - - 
 121,477,609 31,116,324 - - 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     
        (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (10,732,305) - - - 
 110,745,304 31,116,324 - - 
 
ลูกหนี้ชำวไรไ่ม่หมุนเวยีน - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถแยกตำมฤดูกำรผลติไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ฤดูกำรผลติปี 2567/2568 2,226,017 - - - 
ฤดูกำรผลติปี 2566/2567 2,177,544 - - - 
ฤดูกำรผลติปี 2565/2566 2,131,014 - - - 
 6,534,575 - - - 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     
       (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (36,483) - - - 
 6,498,092 - - - 
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กำรด้อยค่ำของลูกหน้ีชำวไร่และลูกหน้ีชำวไร่ไม่หมุนเวียน 
 
รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรบัลูกหนี้ชำวไร่และลูกหนี้ชำวไร่ไม่หมุนเวยีนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - ค ำนวณตำม TAS 101 89,152,769 84,017,210 67,753,806 70,030,056 
จ ำนวนทีป่รบัปรุงใหม่ผ่ำนก ำไรสะสมตน้ปี 12,075,278 - - - 
     
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
- ค ำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: ค ำนวณตำม TAS 101) 101,228,047 84,017,210 

 
67,753,806 

 
70,030,056 

รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอื  
   ขำดทุนในระหว่ำงปี 8,484,577 13,034,835 284,391 236,857 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุน (5,478,800) (7,899,276) (1,416,629) (2,513,107) 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9  
   (พ.ศ. 2562 : ตำม TAS 101) 

 
104,233,824 

 
89,152,769 

 
66,621,568 

 
67,753,806 

 
15 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 ำนวนทีป่ระมำณกำรไว ้
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรได้บนัทกึรำยได้คำ้งรบัส ำหรบัเงนิชดเชยค่ำอ้อยในงบกำรเงนิรวมด้วย
ผลต่ำงรำคำออ้ยขัน้สุดทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำออ้ยขัน้ตน้อยู่ในส่วนของสนิทรพัยห์มุนเวยีน และบนัทกึเงนิชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลติและ
จ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยเป็นส่วนของสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนในงบกำรเงนิรวม 
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16 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
วตัถุดบิ 45,905,643 32,153,027 - - 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 376,055,167 763,719,241 - - 
สนิคำ้ซื้อมำเพื่อขำย 38,410,790 48,285,711 - - 
สนิคำ้ระหว่ำงผลติ 94,501,076 27,744,526 - - 
วสัดุโรงงำน 44,978,243 50,466,967 - - 
 599,850,919 922,369,472 - - 
     
หกั ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้คงเหลอื     
 สนิคำ้เก่ำและเสื่อมสภำพ     

- วตัถุดบิ (480,455) (585,310) - - 
- สนิคำ้ระหว่ำงผลติ (3,378,692) (7,345,433) - - 
- วสัดุโรงงำน (1,108,893) (1,125,414) - - 

     
 มลูค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัต ่ำกว่ำรำคำทุน     

- สนิคำ้ส ำเรจ็รปู (9,888,685) (1,358,686) - - 
- สนิคำ้ระหว่ำงผลติ (16,168,246) - - - 
- สนิคำ้ซื้อมำเพื่อขำย (387,977) - - - 

 (31,412,948) (10,414,843) - - 
 568,437,971 911,954,629 - - 
 
ตน้ทุนสนิคำ้คงเหลอืทีบ่นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยและไดร้วมในบญัชตีน้ทุนขำยส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตน้ทุนขำย 3,211,463,209 4,199,706,263 - - 

ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้คงเหลอื (กลบัรำยกำร) 20,998,105 (7,621,386) - - 
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17 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กรมสรรพำกร 11,108,736 58,219,538 - 4,474,853 
ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 6,907,094 2,292,224 5,192,810 2,015,803 
อื่นๆ 7,772,803 4,794,329 18,876 7,305 
 25,788,633 65,306,091 5,211,686 6,497,961 
 

18 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วิธีส่วนได้เสีย วิธีรำคำทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัร่วม 1,004,925,551 1,111,340,992 1,025,825,366 1,099,855,592 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
บรษิทัร่วม 812,713 63,783,415 
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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. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
สินทรพัยห์มุนเวียน   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 19,239,432 5,096,718 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 27,683,304 106,939,931 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม 46,922,736 112,036,649 
   
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,992,000,000 3,250,000,000 
   
หน้ีสินหมุนเวียน   
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 1,888,215 3,011,228 
หนี้สนิหมุนเวยีนรวม 1,888,215 3,011,228 
   
สินทรพัยส์ุทธิ 3,037,034,521 3,359,025,421 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม โดยสรุป 
 
 กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรมัย ์
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
รำยไดด้อกเบีย้ 209,840,743 244,178,669 
รำยไดร้วม 209,840,743 244,178,669 
ค่ำใชจ้่ำยรวม (29,789,851) (26,962,682) 
ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกกำรวดัมูลค่ำเงนิลงทุน (177,591,792) (24,220,696) 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 2,459,100 192,995,291 
 
ข้อมูลข้ำงต้นเป็นจ ำนวนที่รวมอยู่ในงบกำรเงินของบรษิัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมดงักล่ำว)  
และปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัร่วม 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัร่วม 
 
 กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรมัย ์
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัต้นปี 3,359,025,421 3,651,826,630 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 2,459,100 192,995,291 
เงนิปันผลจ่ำย (100,450,000) (198,796,500) 
กำรลดมลูค่ำหน่วยลงทุน (224,000,000) (287,000,000) 
สินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัส้ินปี 3,037,034,521 3,359,025,421 
ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ 33.05%) 1,004,925,551 1,111,340,992 
มูลค่ำตำมบญัชี 1,004,925,551 1,111,340,992 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 1,111,340,992 1,208,109,474 1,099,855,592 1,194,706,819 
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม (33,197,928) (65,700,670) - - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบรษิทัร่วม 812,713 63,783,415 - - 
กำรลดมลูค่ำหน่วยลงทุน (74,030,226) (94,851,227) (74,030,226) (94,851,227) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 1,004,925,551 1,111,340,992 1,025,825,366 1,099,855,592 
 
กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรีรมัย ์
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) มเีงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยีในกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน
โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิ้น 115,672,228 หน่วย รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 1,004.93 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 1,111.34 ล้ำนบำท) คดิเป็นสดัส่วนกำรลงทุนรอ้ยละ 33.05 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนรวมฯ  
ทีม่กีำรเสนอขำยต่อสำธำรณะ 
 

ณ วันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 มูลค่ ำยุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้ นฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ ำตำลบุ รีรัมย์   
ของกลุ่มกจิกำร ซึง่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นจ ำนวนเงนิ 705.60 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 948.51 ลำ้นบำท) 
 
19 เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สทุธิ 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 1,508,476,700 1,450,476,300 
ลงทุนเพิม่ขึน้ 1,625,000,000 72,999,400 
กลบัรำยกำร (ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ) 14,999,000 (14,999,000) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 3,148,475,700 1,508,476,700 
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เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทยทัง้หมดทีแ่สดงในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

  ทุนเรียกช ำระแล้ว สดัส่วนกำรถือหุ้น วิธีรำคำทุน ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ รำคำทุน - สุทธิ เงินปันผลรบั 
  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 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
              
บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 

และจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 2,050 1,050 99.95 99.90 2,049 1,049 - - 2,049 1,049 - - 
บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลช ำนิ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 186 5 99.99 99.99 186 5 - (5) 186 - - - 
บรษิทั น ้ำตำลทุนบุรรีมัย์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 64 10 99.99 99.99 64 10 - (10) 64 - - - 
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 - - 
บรษิทั ชูกำรเ์คน อโีคแวร์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์             
    จำกชำนออ้ยและวสัดุธรรมชำติ 285 75 99.99 99.99 285 75 - - 285 75 - - 
บรษิทั บอีำรอ์ำร ์โลจสิตกิส์ บรกิำรดำ้นโลจสิตกิส์และจ ำหน่ำย             
   แมแนจเมนท์ จ ำกดั บรรจุภณัฑจ์ำกชำนออ้ยและวสัดุธรรมชำติ 3 3 99.98 99.98 3 3 - - 3 3 - - 
บรษิทั บุรรีมัยเ์พำเวอร์พลสั จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 340 160 99.99 99.99 340 160 - - 340 160 - - 
บรษิทั บุรรีมัย์พลงังำน จ ำกดั และบรษิทัย่อย ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 136 136 99.99 99.99 136 136 - - 136 136 102 61 
   - บรษิทั บุรรีมัยเ์พำเวอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 170 170 99.99 99.99 - - - - - - - - 
รวม เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธ ิ      3,148 1,523 - (15) 3,148 1,508 102 61 
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บริษทั โรงงำนน ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั 
 
ในกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ครัง้ที ่1 เมื่อวนัที ่22 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ของ บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย์ จ ำกดั 
ผูถ้อืหุน้มมีติอนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกหุน้สำมญัจ ำนวน 10.50 ล้ำนหุน้ เป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 20.50 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท คดิรวมเป็นมูลค่ำจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท โดยบรษิทัย่อยดงักล่ำวไดด้ ำเนินกำร
จดทะเบยีนรำยกำรดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ล้วเมื่อวนัที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
 
ทัง้นี้โดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที ่26 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรเพิม่
เงินลงทุนในบริษัทย่อยดงักล่ำวจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท ซึ่งท ำให้สดัส่วนกำรลงทุนเพิ่มขึ้นจำก 99.90% เป็น 99.95% โดยบริษัท 
ไดช้ ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวแล้วเตม็จ ำนวนเมื่อวนัที ่23 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
 
บริษทั โรงงำนน ้ำตำลช ำนิ จ ำกดั 
 
ในกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นบรษิัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 ของบรษิัท โรงงำนน ้ำตำลช ำนิ จ ำกดั ผู้ถือหุ้น 
ได้มมีติอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท จำกหุ้นสำมญัจ ำนวน 0.05 ล้ำนหุ้น เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1.86 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว ้
หุ้นละ 100 บำท คิดรวมเป็นมูลค่ำจ ำนวน  181 ล้ำนบำท ทั ้งนี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  8/2563 เมื่ อวันที ่ 
12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติกำรเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่ำวในสัดส่วนกำรลงทุนเดิม  
โดยบรษิัทได้ช ำระค่ำหุ้นดงักล่ำวแล้วเต็มจ ำนวนเมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 โดยบรษิัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนรำยกำร
ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ล้วเมื่อวนัที ่18 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
 
บริษทั น ้ำตำลทุนบุรีรมัย ์จ ำกดั 
 
ในกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นบรษิัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563  ของบรษิัท น ้ำตำลทุนบุรรีมัย์ จ ำกดั ผู้ถือหุ้น 
ได้มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท จำกหุ้นสำมญัจ ำนวน 0.10 ล้ำนหุ้น เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 0.64 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว ้
หุ้นละ 100 บำท คิดรวมเป็นมูลค่ำจ ำนวน 54 ล้ำนบำท ทัง้นี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 8/2563 เมื่ อวันที ่ 
12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมตัิกำรเพิ่มเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยดงักล่ำวในสดัส่วนกำรลงทุนเดิม  
โดยบรษิัทได้ช ำระค่ำหุ้นดงักล่ำวแล้วเต็มจ ำนวนเมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 โดยบรษิัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนรำยกำร
ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่18 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
 
บริษทั ชูกำรเ์คน อีโคแวร ์จ ำกดั 
 
ในกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นบรษิัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 ของบรษิัท ชูกำร์เคน อีโคแวร์ จ ำกดั ผู้ถือหุ้น 
ได้มมีติอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท จำกหุ้นสำมญัจ ำนวน 0.75 ล้ำนหุ้น เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 2.85 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว ้
หุ้นละ 100 บำท คิดรวมเป็นมูลค่ำจ ำนวน  210 ล้ำนบำท ทัง้นี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 8/2563 เมื่ อวันที ่ 
12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมตัิกำรเพิ่มเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยดงักล่ำวในสดัส่วนกำรลงทุนเดิม  
โดยบรษิัทได้ช ำระค่ำหุ้นดงักล่ำวแล้วเต็มจ ำนวนเมื่อวนัที่ 16 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 โดยบรษิัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนรำยกำร
ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่18 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
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บริษทั บุรีรมัยเ์พำเวอรพ์ลสั จ ำกดั 
 
ในกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นบรษิัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 21 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ของบรษิัท บุรีรมัย์เพำเวอร์พลัส จ ำกัด ผู้ถือหุ้น 
ได้มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท จำกหุ้นสำมญัจ ำนวน 1.60 ล้ำนหุ้น เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 3.40 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว ้
หุน้ละ 100 บำท คดิรวมเป็นมูลค่ำจ ำนวน 180 ล้ำนบำท ทัง้นี้โดยมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 4 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรบรษิัทได้มมีตอินุมตัิกำรเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยดงักล่ำวในสดัส่วนกำรลงทุนเดมิ โดยบรษิัทได้ช ำระค่ำหุ้น
ดงักล่ำวแล้วเต็มจ ำนวนเมื่อวนัที่ 22 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยบรษิัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนรำยกำรดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย์
แลว้เมื่อวนัที ่21 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
กำรโอนกิจกำรทัง้หมดของบริษทัย่อย 
 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 7/2563 เมื่อวนัที ่13 สงิหำคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรมมีติอนุมตักิำรโอนกจิกำรทัง้หมด 
(Entire Business Transfer) ของบรษิัทย่อย โดยบริษัท บุรรีมัย์วิจยัและพฒันำอ้อย จ ำกัด เป็นผู้โอนกิจกำร ให้แก่บรษิัท โรงงำน
น ้ำตำลบุรรีมัย์ จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้รบัโอนกิจกำร เพื่อปรบัโครงสรำ้งกิจกำรภำยในกลุ่มกิจกำร โดยบรษิัท โรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย์ จ ำกดั  
ได้เข้ำท ำสญัญำโอนกิจกำรกบับรษิัท บุรรีมัย์วจิยัและพฒันำอ้อย จ ำกัด เมื่อวนัที่ 13 สงิหำคม พ.ศ. 2563 โดยบรษิัทตกลงรบัโอน
กิจกำรทัง้หมดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง สนิทรพัย์ หนี้สิน พนักงำนลูกจ้ำง สิทธิหน้ำที่ และภำระผูกพนัต่ำงๆ จำกผู้โอนกิจกำร 
โดยมผีลในวนัที ่31 สงิหำคม พ.ศ. 2563  
 
ทัง้นี้โดยมตทิีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที ่28 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ของบรษิทั โรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั ผูถ้อืหุน้
มมีตอินุมตักิำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 644,926 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท ให้แก่บรษิัท บุรรีมัย์วจิยัและพฒันำอ้อย จ ำกดั 
เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนในกำรโอนกิจกำรทัง้หมดดงักล่ำว และบริษัท บุรีรมัย์วิจยัและพัฒนำอ้อย จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียน 
เลกิบรษิทัต่อกระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และอยู่ในระหว่ำงกำรช ำระบญัช ี 
 
รำยกำรดงักล่ำวถือเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั เนื่องจำกบรษิัท โรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย์ จ ำกดั และบรษิัท บุรรีมัย์วจิยัและ
พฒันำอ้อย จ ำกัด อยู่ภำยใต้กำรควบคุมสูงสุดโดยบรษิัท น ้ ำตำลบุรีรมัย์ จ ำกัด (มหำชน) ทัง้ก่อนและหลังกำรโอนกิจกำรทัง้หมด  
และกำรควบคุมนัน้ไม่เป็นกำรควบคุมชัว่ครำว ทัง้นี้กำรโอนกจิกำรดงักลำว ไม่มผีลกระทบต่อกำรเปลีย่นแปลงในงบกำรเงนิรวมและงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
กำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำรบำงแห่งมขีอ้บ่งชี้ทีอ่ำจเกดิกำรดอ้ยค่ำขึน้เนื่องจำกบรษิทัย่อยไม่สำมำรถ
ท ำก ำไรใหเ้ป็นไปตำมประมำณกำรทีไ่ดค้ำดกำรณ์ไว ้ซึง่อำจส่งผลต่อมลูค่ำทีจ่ะไดร้บัคนืของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย รวมทัง้บรษิทัย่อย
บำงแห่งมผีลขำดทุนสุทธติ่อเนื่อง ซึ่งผู้บรหิำรพจิำรณำว่ำสถำนกำรณ์ดงักล่ำวถือเป็นข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิัท
ย่อยดงักล่ำว 
 
ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของเงินลงทุนในบรษิัทย่อย โดยพิจำรณำจำกประมำณกำรคิดลด  
กระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัในอนำคต ขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื ค ำนวณดว้ยวธิมีูลค่ำจำกกำรใช ้
ได้แก่ ประมำณกำรรำยได้ กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อตัรำกำรเติบโต ระยะยำวที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคต ซึ่งไดม้ำจำกกำรประมำณกำรรำยไดใ้นอนำคตโดยอำศยัประสบกำรณ์ในอดีตปรบัปรุงดว้ยรำยไดท้ีค่ำดว่ำจะไดร้บั และอตัรำ
คดิลดซึ่งเป็นอตัรำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของเงนิทุนของธุรกิจ (WACC) ซึ่งกำรประมำณกำรมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนืมมีูลค่ำสูงกว่ำ
มลูค่ำตำมบญัช ีจงึไม่ตอ้งรบัรูป้ระมำณกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ.2563 กลุ่มกิจกำรได้มกีำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิัท โรงงำน
น ้ำตำลช ำนิ จ ำกัด และบริษัท น ้ ำตำลทุนบุรีรมัย์ จ ำกัด ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นจ ำนวน 5 ล้ำนบำท และ 10 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั เน่ืองจำกผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำว่ำมเีหตุผลที่ท ำใหเ้ชื่อไดว่้ำอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญัเกี่ยวกบั
กำรด ำเนินงำนซึง่จะส่งผลกระทบทำงบวกต่อกจิกำรในอนำคตอนัใกล ้โดยบรษิทัย่อยทัง้สองแห่งดงักล่ำวมแีผนกำรลงทุนในกำรด ำเนิน
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย และมผีลท ำให้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืสูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี  โดยข้อสมมติฐำนที่ส ำคญัที่ใช้
ไดแ้ก่ ประมำณกำรรำยได้ และอตัรำคดิลดซึ่งเป็นอตัรำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของเงนิทุนของธุรกิจ (WACC) ทีอ่ตัรำรอ้ยละ 7.69 และ 
7.71 ตำมล ำดบั ทัง้นี้กำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำคดิลดเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 17.14 และ 29.05 ตำมล ำดบั จะท ำให้มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนื
เท่ำกบัมลูค่ำตำมบญัช ี
 

20 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ - สุทธิ 
 

เงนิใหกู้ย้มืแก่ลูกหนี้ชำวไร่เป็นเงนิกูเ้พื่อชำวไร่ในกำรจดัซื้อเครื่องจกัรกลทำงเกษตร และเครื่องมอือุปกรณ์ทำงเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 40,255,503 127,426,477 - - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  
       (พ.ศ. 2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (2,007,249) - - - 
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สุทธ ิ 38,248,254 127,426,477 - - 
     

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว  159,087,405 193,261,017 - - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  
   (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (13,851,122) - - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สุทธ ิ 145,236,283 193,261,017  - - 
 183,484,537 320,687,494 - - 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดยกมำ 320,687,494 407,866,681 - - 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 2,438,692 36,214,649 - - 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (123,783,278) (123,393,836) - - 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  
   (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (15,858,371) - - - 
ยอดยกไป 183,484,537 320,687,494 - - 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 6.63 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 7.02 ต่อปี) 
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ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

77 

 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ 
 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่มอีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั จงึมมีลูค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัช ี
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 1,500,000 10,947,820 - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สุทธ ิ - 1,500,000 - - 
 1,500,000 12,447,820 - - 

 
กำรด้อยค่ำของเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่   
 
รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - ค ำนวณตำม TAS 101 - - 
จ ำนวนทีป่รบัปรุงใหม่ผ่ำนก ำไรสะสมตน้ปี 15,440,583 - 
   
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ค ำนวณตำม TFRS 9   
   (พ.ศ. 2562 : ตำม TAS 101) 15,440,583 - 
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหว่ำงปี 417,788 - 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101) 15,858,371 - 
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21 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม     
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 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ - - - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 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. 2563 มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนมมีลูค่ำ 4.78 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : มูลค่ำ 3.95 ลำ้นบำท) 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอ้ำงอิงจำกวธิีเปรยีบเทยีบกบัข้อมูลตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม โดยน ำรำคำขำย
ของที่ดนิที่เปรยีบเทยีบกนัได้ในบรเิวณใกล้เคยีงกนัมำปรบัปรุงด้วยควำมแตกต่ำงของคุณสมบตัิที่ส ำคญั เช่น ขนำดและสถำนที่ตัง้ 
มลูค่ำยุตธิรรมอยู่ในระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
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22 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. 2562         
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 
         
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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 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. 2563         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - 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 
ซื้อสนิทรพัย ์ 1,768,285 7,929,339 15,848,723 5,166,864 3,719,771 3,044,180 88,243,838 125,721,000 
โอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) 11,535,172 127,080,972 152,452,269 1,299,471 1,931,218 - (294,299,102) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (15,809,250) (111,558) (235,944) (653,512) - (16,810,264) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (238,450) (32,163,998) (9,222) (158,956) (6) - (32,570,632) 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ - สุทธ ิ - - - (16,257) - - (648,629) (664,886) 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 98,419,224 - - - - - - 98,419,224 
ค่ำเสื่อมรำคำ (7,264,460) (44,266,050) (226,659,360) (14,349,794) (13,883,602) (10,265,076) - (316,688,342) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 466,747,037 1,072,164,596 3,821,730,604 25,335,843 33,920,382 50,972,198 61,377,640 5,532,248,300 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 495,136,251 1,363,997,283 5,100,304,522 112,902,550 112,184,433 126,813,271 62,060,444 7,373,398,754 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ - - - - - - (682,084) (682,084) 
 ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (28,389,214) (291,832,687) (1,278,573,918) (87,566,707) (78,264,051) (75,841,073) - (1,840,467,650) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 466,747,037 1,072,164,596 3,821,730,604 25,335,843 33,920,382 50,972,198 61,377,640 5,532,248,300 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สินทรพัย์ที่มีรำคำสุทธิตำมบัญชีจ ำนวน 48.06 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 53.97 ล้ำนบำท)  
เป็นสนิทรพัยท์ีอ่ยู่ภำยใตส้ญัญำเช่ำซื้อ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 อำคำรและอุปกรณ์รำคำทุนจ ำนวน  136.72 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 66.16 ล้ำนบำท)  
ไดต้ดัค่ำเสื่อมรำคำหมดแลว้ทัง้จ ำนวนแต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์คดิเป็นรำคำตำมบญัชสีุทธจิ ำนวน 1,981.75 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 
1,971.13 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 27) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ต้นทุนกำรกู้ยมืจ ำนวน 5.79 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 19.75 ล้ำนบำท) เกดิจำกเงนิกู้ยมื และ
ไดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์รวมอยู่ในรำยกำรซื้อสนิทรพัย์ โดยมอีตัรำดอกเบีย้ อยู่ทีร่อ้ยละ 4.86 - 5.02 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 
4.53 - 5.78 ต่อปี) 
 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนของทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิของ
บรษิทัย่อยซึ่งอยู่ในส่วนงำนธุรกจิอื่นๆในงบกำรเงนิรวม เป็นจ ำนวน 98.42 ลำ้นบำทเน่ืองจำกกำรพฒันำทีด่นิ ไดบ้นัทกึไปยงัค่ำใชจ้่ำย
ในกำรบรหิำรในก ำไรหรอืขำดทุน เน่ืองจำกผู้บรหิำรของกลุ่มกจิกำรได้ให้ผูป้ระเมนิอสิระท ำกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์
ดงักล่ำวโดยใชว้ธิรีำคำตลำด ซึง่จดัเป็นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม และมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยด์งักล่ำว
สงูกว่ำมลูค่ำตำมบญัช ี
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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. 2562      
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 
      
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 
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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. 2563      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 18,239,150 4,757,609 14,248,061 - 37,244,820 
ซื้อสนิทรพัย์ - 446,320 2,241,198 - 2,687,518 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (2) - (2) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (8,070) - - (8,070) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (1,134,149) (1,364,612) (2,114,270) - (4,613,031) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 17,105,001 3,831,247 14,374,987 - 35,311,235 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน 28,160,708 9,753,779 31,752,966 - 68,667,453 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (11,055,707) (5,922,532) (17,377,979) - (34,356,218) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 17,105,001 3,831,247 14,374,987 - 35,311,235 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยค์ดิเป็นรำคำตำมบญัชสีุทธจิ ำนวน 14.06 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 13.81 ลำ้นบำท) เป็นสนิทรพัยท์ีอ่ยู่ภำยใตส้ญัญำเช่ำซื้อ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 อำคำรและอุปกรณ์รำคำทุนจ ำนวน 12.49 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 10.85 ลำ้นบำท) ไดต้ดัค่ำเสื่อมรำคำหมดแลว้ทัง้จ ำนวนแต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 
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ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม แสดงไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
ค่ำเสื่อมรำคำทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์     
   - ตน้ทุนขำย 289,537,331 314,987,472 - - 
   - ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 27,151,011 24,684,640 4,613,031 4,359,719 
 316,688,342 339,672,112 4,613,031 4,359,719 
 

23 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน อำคำร อปุกรณ์ ยำนพำหนะ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุขอ้ 6) 5,927,363 12,452,641 - 6,059,618 24,439,622 
กำรเพิม่ขึน้ - 2,052,984 159,025 - 2,212,009 
กำรยกเลกิสญัญำ (381,938) (4,045,951) - (5,390,627) (9,818,516) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (875,307) (1,372,699) (33,307) (668,991) (2,950,304) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ 2563 4,670,118 9,086,975 125,718 - 13,882,811 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำร อปุกรณ์ รวม 
 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุขอ้ 6) 4,321,613 - 4,321,613 
กำรเพิม่ขึน้ - 159,025 159,025 
กำรยกเลกิสญัญำ - - - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (1,082,622) (33,307) (1,115,929) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ 2563 3,238,991 125,718 3,364,709 
 

ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสญัญำเช่ำทีไ่ม่ไดร้บัรูใ้นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สนิทรพัย์สทิธกิำรใชแ้ละกระแสเงนิสดของสญัญำเช่ำ ส ำหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   

ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ 14,668,176 - 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่ำต ่ำ 263,760 86,400 
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำ 18,490,590 1,299,600 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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24 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 
    สินทรพัย ์  
 โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์
 

สิทธิบตัร 
สิทธิกำรใช้ 
สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 
ระหว่ำงติดตัง้ 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562      
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 
      

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 
      
ส ำหรบัปีส้ินสุด      
   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 21,333,468 137,512 9,592,484 - 31,063,464 
ซื้อสนิทรพัย์ 555,582 - - - 555,582 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (3,045) - - - (3,045) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (104,492) - - - (104,492) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (3,611,975) (21,146) (629,656) - (4,262,777) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 18,169,538 116,366 8,962,828 - 27,248,732 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน 33,262,649 187,474 12,567,324 - 46,017,447 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (15,093,111) (71,108) (3,604,496) - (18,768,715) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 18,169,538 116,366 8,962,828 - 27,248,732 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สินทรพัย ์  
 โปรแกรม ไม่มีตวัตน  
 คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562    
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 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 17,805,707 - 17,805,707 
ซื้อสนิทรพัย์ 160,944 - 160,944 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (2,754) - (2,754) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (2,190,597) - (2,190,597) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 15,773,300 - 15,773,300 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 20,501,838 - 20,501,838 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (4,728,538) - (4,728,538) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 15,773,300 - 15,773,300 
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม แสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน     
   - ตน้ทุนขำย 1,307,747 1,219,440 - - 
   - ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 2,955,030 3,325,617 2,190,597 2,008,930 
 4,262,777 4,545,057 2,190,597 2,008,930 
 

25 ภำษีเงินได้รอตดับญัชี - สุทธิ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชสีำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     
   ภำยใน 12 เดอืน 6,282,590 - - - 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน 95,342,289 126,612,482 - - 
 101,624,879 126,612,482 - - 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระ     
   ภำยใน 12 เดอืน (1,370,052) - - - 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระ     
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน (2,000,176) - (467,216) - 
 (3,370,228) - (467,216) - 
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธ ิ 98,254,651 126,612,482 (467,216) - 
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 126,612,482 162,602,059 - 12,326,658 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิใหม่มำใชเ้ป็นครัง้แรก (หมำยเหตุขอ้ 6) 

 
3,656,641 

 
- 

 
- 

 
- 

ยอดคงเหลอืตน้ปี - ปรบัปรุงใหม่ 130,269,123 162,602,059 - 12,326,658 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (31,674,576) (36,602,341) - (12,326,658) 
(ลด) เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (339,896) 612,764 (467,216) - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 98,254,651 126,612,482 (467,216) - 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

89 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
  ภำระผกูพนั ค่ำเผ่ือ ค่ำเผ่ือ  ค่ำเผ่ือ   
  ผลประโยชน์ ผลขำดทุนท่ี กำรลดมูลค่ำ  กำรด้อยค่ำ สินทรพัย ์  
 ค่ำเส่ือมรำคำ พนักงำน คำดว่ำจะเกิดข้ึน สินค้ำคงเหลือ รำยได้รอตดับญัชี ของสินทรพัย ์ ไม่มีตวัตน รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี         
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 
         
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
   ใหม่มำใชเ้ป็นครัง้แรก (หมำยเหตุขอ้ 6) 

 
- 

 
- 

 
5,656,817 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,656,817 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 109,468,981 8,621,269 11,965,681 2,082,969 9,457 136,561 (15,619) 132,269,299 
(ลด) เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน (35,392,777) 48,972 824,041 4,199,621 - - 15,619 (30,304,524) 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (339,896) - - - - - (339,896) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 74,076,204 8,330,345 12,789,722 6,282,590 9,457 136,561 - 101,624,879 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรผลขำดทุนสะสมทำงภำษทีีจ่ะยกไปรบัรูไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจี ำนวน 142.67 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 129.38 ล้ำนบำท) ที่เกิดจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 713.36 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 646.90 ล้ำนบำท)  
ที่สำมำรถยกไปเพื่อหกักลบกับก ำไรทำงภำษีในอนำคต โดยรำยกำรขำดทุนจ ำนวนเงิน 668.67 ล้ำนบำท จะหมดอำยุในระหว่ำงพ .ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2568 (พ.ศ. 2562 : จ ำนวนเงนิ 646.90 ล้ำนบำท  
จะหมดอำยุในระหว่ำงพ.ศ. 2564 ถงึ พ.ศ. 2567) 
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินรวม 
 กำรปรบั 

มูลค่ำยุติธรรม 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

กำรปรบั 
มูลค่ำยุติธรรม 

เงินลงทุนเผ่ือขำย 

       
 

รวม 
 บำท บำท บำท 
    
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - 15,113 15,113 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน - (15,113) (15,113) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - - - 
    
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ   
   ใหม่มำใชเ้ป็นครัง้แรก (หมำยเหตุขอ้ 6) 

 
2,000,176 

 
- 

 
2,000,176 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 2,000,176 - 2,000,176 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 1,370,052  1,370,052 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 3,370,228 - 3,370,228 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ภำระผกูพนั   
 ผลประโยชน์ 

พนักงำน 
ค่ำเผื่อหน้ี 

สงสยัจะสูญ รวม 
 บำท บำท บำท 
    
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี    
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 - - - 
    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - - - 
เพิม่ (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - - - 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ภำระผกูพนั

ผลประโยชน์
พนักงำน 

กำรปรบั 
มูลค่ำยุติธรรม 

เงินลงทุนเผ่ือขำย 

 
 

รวม 
 บำท บำท บำท 
    
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - 15,113 15,113 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน - (15,113) (15,113) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - - - 
    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - - - 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 467,216 - 467,216 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 467,216 - 467,216 
 

26 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 230,263,218 83,512,953 1,549 1,549 
เจำ้หนี้ค่ำออ้ย 24,217,001 112,907,607 - - 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 196,026,882 258,362,069 1,202,464 933,970 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 69,355 121,273 235,577 3,237,317 
เงนิรบัล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้และบรกิำร - กจิกำรอื่น 139,369,914 180,833,224 - - 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น 4,596,164 4,285,430 - - 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 54,079,410 61,562,150 22,446,023 161,957,238 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น 25,960,701 137,298,639 806,998 1,141,767 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,040 309,999 - - 
 674,594,685 839,193,344 24,692,611 167,271,841 
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27 เงินกู้ยืม 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส่วนของหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 758,866,000 2,265,768,300 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ 349,356,430 346,111,430 580,000 - 
ส่วนของเงนิกูร้ะยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี     
   - สถำบนักำรเงนิ 258,709,628 293,499,649 - - 
   - บรษิทัร่วม (หมำยเหตุขอ้ 35 (จ)) 223,565,086 211,241,564 - - 
   - บรษิทัย่อย (หมำยเหตุขอ้ 35 (ฉ)) - - 71,042,619 50,000,000 
   - อื่นๆ 2,543,825 2,488,538 - - 
   - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ - 7,178,183 - 2,899,368 
   - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 7,253,197 - 3,975,579 - 
เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 1,600,294,166 3,126,287,664 75,598,198 52,899,368 
     
ส่วนของไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สุทธ ิ 1,470,109,674 485,930,938 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม - สุทธ ิ
   (หมำยเหตุขอ้ 35 (จ)) 2,918,132,130 3,024,413,138 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย - สุทธ ิ 
   (หมำยเหตุขอ้ 35 (ฉ)) - - 2,646,119,162 2,696,119,162 
เงนิกูย้มืระยะยำวอื่นๆ - สุทธ ิ - 2,543,825 - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ - สุทธ ิ - 8,666,293 - 4,709,512 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - สุทธ ิ 13,508,443 - 5,379,656 - 
เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 4,401,750,247 3,521,554,194 2,651,498,818 2,700,828,674 
     
รวมเงินกู้ยืม 6,002,044,413 6,647,841,858 2,727,097,016 2,753,728,042 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำรทัง้หมดเป็นสกุลเงนิบำท 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิค ้ำประกนัโดยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ที่มรีำคำตำมบญัชสีุทธิ
จ ำนวน 1,981.75 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 1,971.13 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุขอ้ 22) 
 
ภำยใต้เงื่อนไขสญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำว กลุ่มกจิกำรต้องปฏบิตัติำมเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดทีก่ ำหนดไว ้เช่น กำรด ำรงสดัส่วนกำรถอืหุน้ 
กำรด ำรงสดัส่วนหนี้สนิต่อทุน กำรด ำรงสดัส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ กำรคงสถำนะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยของบรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร เป็นตน้  
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ทัง้นี้ภำยใต้สญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวระหว่ำงบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งและสถำบนักำรเงนิ บรษิทัจะต้องด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิที่มีภำระดอกเบี้ย 
ต่อทุน ไม่ให้สูงเกิน 2.5 : 1 โดยสถำบันกำรเงนิจะไม่นับรวมหนี้สนิระยะยำวจำกกำรจดัตัง้กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำ  
กลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย ์เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สนิทีต่อ้งช ำระดอกเบี้ย 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงินเป็นตัว๋สัญญำใช้เงินจ ำนวน 758.87 ล้ำนบำท ในงบกำรเงนิรวม  
มอีตัรำดอกเบี้ยอยู่ทีร่อ้ยละ 2.00 - 4.50 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 2,265.77 ล้ำนบำท ในงบกำรเงนิรวม มอีตัรำดอกเบี้ยอยู่ทีร่อ้ยละ 
2.45 - 5.00 ต่อปี) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นเป็นเงนิกูย้มืจำกส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำยจ ำนวน 345.47 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 345.47 ล้ำนบำท) มีอตัรำดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.10 ต่อปี และเงนิกู้ยมืไม่มดีอกเบี้ยจำกหน่วยงำนรฐับำลแห่งหนึ่ง 
และค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบรษิทัจ ำนวน 3.88 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 0.64 ลำ้นบำท) 
 

เงินกู้ยืมระยะยำว 
 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัร่วม  
 

เมื่อวนัที ่2 สงิหำคม พ.ศ. 2560 บรษิทั บุรรีมัยพ์ลงังำน จ ำกดั และ บรษิทั บุรรีมัย์เพำเวอร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำ
โอนสทิธิรำยได้สุทธิจำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ (“สญัญำโอนสิทธิรำยได้สุทธิฯ”) 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. 2563 เงนิกู้ยมืระยะยำวอื่น ๆ เป็นเงนิกู้ยมืจำกส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย จ ำนวน 2.54 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 5.03 ลำ้นบำท) มอีตัรำดอกเบีย้อยู่ทีร่อ้ยละ 2 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 2 ต่อปี)  
 

กำรเคลื่อนไหวของเงนิกู้ยมืระยะยำว (ไม่รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดยกมำ 4,020,117,652 4,251,765,100 2,746,119,162 2,746,119,162 
รบัเงนิกูย้มืเพิม่ 1,000,000,000 299,625,000 - - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (147,057,309) (531,272,448) (28,957,381) - 
ยอดยกไป 4,873,060,343 4,020,117,652 2,717,161,781 2,746,119,162 
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ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืระยะยำว (ไม่รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
เงนิกูย้มืระยะยำว     
   - อตัรำคงที ่ 3,144,241,040 3,239,888,565 2,717,161,781 2,746,119,162 
   - อตัรำลอยตวั 1,728,819,303 780,229,087 - - 
รวม 4,873,060,343 4,020,117,652 2,717,161,781 2,746,119,162 
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 3.10 3.44 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ 0.10 0.10 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 4.13 4.59 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม 6.54 7.52 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย - - 6.55 6.55 
เงนิกูย้มืระยะยำวอื่นๆ 2.00 2.00 - - 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำว (ไม่รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ครบก ำหนดใน 1 ปี 484,818,539 507,229,750 71,042,619 50,000,000 
ครบก ำหนดเกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,262,308,179 1,375,041,668 300,000,000 250,000,000 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 2,125,933,625 2,137,846,234 2,346,119,162 2,446,119,162 
 4,873,060,343 4,020,117,652 2,717,161,781 2,746,119,162 
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วงเงินกู้ยืม 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีวงเงนิตำมสญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศรวมทัง้สิ้นจ ำนวน  
2,730 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 1,760.00 ล้ำนบำท) ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงตำมอัตรำตลำด โดยกลุ่มกิจกำรมีวงเงิน 
ตำมสญัญำเงนิกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้ป็นจ ำนวน 1,001.04 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 979.97 ลำ้นบำท) 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยมืระยะสัน้ที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่มีมูลค่ำใกล้เคยีงกับรำคำตำมบัญชีเนื่องจำกระยะเวลำครบก ำหนดที่สัน้  
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและอื่นๆ ทีม่อีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั มมีูลค่ำยุตธิรรมใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัช ีส่วนเงนิกู้ยมืระยะยำว 
ทีม่อีตัรำดอกเบี้ยคงที ่มมีูลค่ำยุติธรรมใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกอตัรำดอกเบี้ยปัจจุบนัของเงนิกู้ยมืทีม่กี ำหนดระยะเวลำ
ช ำระคนืใกลเ้คยีงกบัเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำร มอีตัรำใกลเ้คยีงกบัอตัรำดอกเบีย้คงทีท่ีร่ะบุตำมสญัญำ  
 

28 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กรมสรรพำกร - - 352,613 - 
ภำษขีำยทีย่งัไม่ถงึก ำหนด 664,653 5,312,384 587,993 3,878,042 
ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย 1,816,497 3,365,581 480,744 1,082,420 
ประมำณกำรหนี้สนิ - เชค็ลงวนัทีล่่วงหน้ำ 10,979,583 - - - 
อื่นๆ 2,065,953 1,153,470 - - 
 15,526,686 9,831,435 1,421,350 4,960,462 
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29 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
     
ส่วนของหมุนเวียน     
ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี     
   ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 6,680,584 8,042,319 3,036,802 3,662,990 
     
ส่วนของไม่หมุนเวียน     
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน - สุทธ ิ 59,174,444 56,742,223 19,505,050 20,145,078 
 65,855,028 64,784,542 22,541,852 23,808,068 
     
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็     
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำน 6,669,423 18,629,754 2,184,792 6,814,031 
     
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั     
   คณิตศำสตรป์ระกนัภยั (1,699,482) 4,539,661 (2,336,081) 1,475,843 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุในระหว่ำงปีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำต้นปี 64,784,542 45,535,495 23,808,068 15,936,944 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 5,408,043 3,271,094 1,725,193 1,145,412 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,261,380 1,290,009 459,599 451,440 
ผลประโยชน์จ่ำยระหว่ำงปี (3,899,455) (3,920,368) (1,114,927) (418,750) 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี - 14,068,651 - 5,217,179 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั     
   คณิตศำสตรป์ระกนัภยั (1,699,482) 4,539,661 (2,336,081) 1,475,843 
ยอดยกไปสิน้ปี 65,855,028 64,784,542 22,541,852 23,808,068 
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ขอ้สมมตฐิำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ช ้มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1.60 รอ้ยละ 1.80    รอ้ยละ 1.60 รอ้ยละ 1.80    
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต รอ้ยละ 4.24 รอ้ยละ 4.51        รอ้ยละ 4.24 รอ้ยละ 4.51        
อตัรำกำรลำออกตำมช่วงอำยุของพนักงำน รอ้ยละ 0 - 6.31 รอ้ยละ 0 - 12       รอ้ยละ 0 - 6.31 รอ้ยละ 0 - 12       
 
 งบกำรเงินรวม 
 ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 4.4 ลดลง รอ้ยละ 4.5 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.7 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.9 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.6 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.7 ลดลง รอ้ยละ 4.3 ลดลง รอ้ยละ 4.4 
อตัรำกำรหมุนเวยีน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 4.7 ลดลง รอ้ยละ 4.8 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5.0 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 6.0 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 3.9 ลดลง รอ้ยละ 4.1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.2 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.4 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ4.2 ลดลง รอ้ยละ 3.9 ลดลง รอ้ยละ 4.0 
อตัรำกำรหมุนเวยีน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 4.2 ลดลง รอ้ยละ 4.3 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 3.9 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.6 

 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบัติสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระ
ผูกพนัผลประโยชน์ที่ก ำหนดไวท้ี่มตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วธิีเดยีวกบักำรค ำนวณหนี้สนิบ ำเหน็จบ ำนำญที่รบัรูใ้น  
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว้ค ำนวณดว้ย  
วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method)) 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงจำกปีก่อน 
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กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีก่ ำหนดไว ้โดยควำมเสีย่งทีม่นีัยส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 
กำรเปลีย่นแปลงในอตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัร 
 
อตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับำล ทีล่ดลงจะท ำใหห้นี้สนิของโครงกำรเพิม่สงูขึน้ 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 14 ปี (พ.ศ. 2562 : 16 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. 2562 8.83 20.83 62.88 92.54 
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - พ.ศ. 2563 7.41 23.65 58.51 89.57 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - พ.ศ. 2562 3.82 9.14 22.47 35.43 
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - พ.ศ. 2563 3.20 8.66 19.35 31.21 
 

30 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 56,601,140 56,601,140 56,601,140 56,601,140 
จดัสรรระหว่ำงปี 9,369,515 - 9,369,515 - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  65,970,655 56,601,140 65,970,655 56,601,140 
 
ตำมพระรำชบัญญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิหลังจำกหกั 
ส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองนี้ไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงนิปันผลได ้
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31 รำยได้อ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ดอกเบีย้รบั 38,711,773 59,301,016 109,252,102 147,086,517 
รำยไดค้่ำบรกิำรอื่น - - 106,540,000 110,450,000 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 263,000 323,132 263,000 64,152 
เงนิปันผลรบั 307,020 204,680 134,897,404 126,720,354 
รำยไดเ้งนิชดเชยจำกลูกคำ้เน่ืองจำก     
   กำรผดิสญัญำขำยน ้ำตำล - 905,981 - - 
รำยไดเ้งนิชดเชยค่ำผลตอบแทน     
   กำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 11,442,759 54,747,797 - - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสทิธจิ ำหน่ำยน ้ำตำล 72,390,715 - - - 
รำยไดเ้งนิชดเชยค่ำสนิไหมทดแทน 25,000,000 - - - 
อื่นๆ 6,437,651 7,789,628 347,085 555,403 
 154,552,918 123,272,234 351,299,591 384,876,426 
 

32 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
รำยกำรบำงรำยกำรทีร่วมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน สำมำรถน ำมำแยกตำมลกัษณะไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 2,560,328,537 3,053,942,819 1,096,797 1,587,864 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุขอ้ 22, 23, 24) 323,901,423 344,217,169 7,919,556 6,368,649 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ 178,950,142 299,015,583 514,704 541,763 
ค่ำขนส่ง 84,659,062 223,401,017 - - 
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำน 305,913,821 424,227,428 83,556,060 110,483,941 
ค่ำรกัษำเสถยีรภำพ ค่ำธรรมเนียมวจิยั     
   และเงนิน ำส่งกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 49,979,248 346,100,859 - - 
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33 ภำษีเงินได้ 

 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษีส ำหรบัปี 21,054,090 9,101,442 - - 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 21,054,090 9,101,442 - - 
     
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช:ี     
รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว 3,862,104 24,389,678 - 12,341,771 
รวมภำษีเงินได้รอตดับญัชี 3,862,104 24,389,678 - 12,341,771 
     
ภำษีเงินได ้ 24,916,194 33,491,120 - 12,341,771 
 
ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดข้องกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบั
ภำษขีองประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได ้ 31,082,303 (478,279,709) 187,390,297 (73,930,196) 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) 6,216,461 (95,655,942) 37,478,059 (14,786,039) 
     
ผลกระทบ :     
   รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษ ี (150,025,516) (26,100,333) (66,419,960) (24,805,071) 
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี 26,054,009 25,867,890 884,759 34,678,488 
   ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์     
       ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 142,671,240 129,379,505 28,057,142 17,254,393 
ภำษีเงินได ้ 24,916,194 33,491,120 - 12,341,771 
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34 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 

 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญของบรษิัทใหญ่ด้วยจ ำนวน 
หุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ในระหว่ำงปี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 6,137,766 (511,711,461) 187,390,297 (86,271,967) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้     
   ระหว่ำงปี (หุน้) 812,099,845 812,099,845 812,099,845 812,099,845 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.008 (0.630) 0.231 (0.106) 
 
บรษิทัไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงปีทีน่ ำเสนอรำยงำน 
 

35 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 ำนึงถงึเน้ือหำของควำมสมัพนัธ์
มำกกว่ำรปูแบบทำงกฎหมำย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั ทุนบุรรีมัย์ จ ำกดั เป็นบรษิทัใหญ่ซึ่งถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 50.59 ของทุนทีอ่อกของบรษิทั
(พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 50.49) 
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รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รำยกำรค้ำกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยกำรค้ำกบับริษทัร่วม     
เงนิปันผลรบั - - 33,197,928 65,700,669 
ดอกเบีย้จ่ำย 214,523,366 247,346,286 - - 
     
รำยกำรค้ำกบับริษทัย่อย     
เงนิปันผลรบั - - 101,699,475 61,019,685 
ดอกเบีย้รบั - - 108,736,485 146,477,920 
รำยไดอ้ื่น - - 106,583,780 110,450,000 
ดอกเบีย้จ่ำย - - 179,824,909 179,870,805 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - - 1,361,000 1,982,920 
     
รำยกำรค้ำกบับุคคลหรือ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน ๆ     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำร 2,038,796,151 3,089,544,673 - - 
รำยไดอ้ื่น 2,158,037 742,676 - - 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร 2,506,701 12,946,815 - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 4,139,197 7,790,610 - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 27,419,187 - - - 
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ข) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหน้ีกำรค้ำ - สุทธิ     
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  394,969 197,874,924 - - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  
    (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
    ตำม TAS 101) (32,507) - - - 
 362,462 197,874,924 - - 
     
ลูกหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้ำงรบัและรำยได้ค้ำงรบั     
บรษิทัย่อย - - 22,087,395 116,568,672 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,121,868 462,900 - - 
 5,121,868 462,900 22,087,395 116,568,672 
     
ลูกหน้ีชำวไร่ - สุทธิ     
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,347,618 3,561,157 - - 
     
ลูกหน้ีชำวไร่ไม่หมุนเวียน - สุทธิ     
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,498,092 - - - 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยและ 
   ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
บรษิทัย่อย - - 22,618,479 165,168,221 
บรษิทัร่วม 54,079,410 61,562,150 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 81,395 431,272 63,121 26,334 
 54,160,805 61,993,422 22,681,600 165,194,555 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษทัย่อย 

 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ยอดยกมำ 2,300,723,764 2,365,786,767 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 719,511,963 1,279,607,700 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (2,300,628,775) (1,222,124,798) 
 719,606,925 2,423,269,669 
บวก (หกั)  (กลบัรำยกำร) ค่ำเผื่อผลขำดทุน 122,545,905 (122,545,905) 
ยอดยกไป 842,152,857 2,300,723,764 
 

รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อยส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

  พ.ศ. 2563 
 บำท 
   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ค ำนวณตำม TAS 101 122,545,905  
จ ำนวนทีป่รบัปรุงใหม่ผ่ำนก ำไรสะสมตน้ปี - 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ค ำนวณตำม TFRS 9 122,545,905 
(พ.ศ. 2562 : ค ำนวณตำม TAS 101)  
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหว่ำงปี  - 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุน (122,545,905) 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - ค ำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : ตำม TAS 101) - 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่บรษิทัย่อยมอีตัรำดอกเบีย้อยู่ทีร่อ้ยละ 4.13 - 6.55 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : 
รอ้ยละ 5.78 - 6.55 ต่อปี) 
 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้มกีำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนของเงนิให้กู้ยมืระยะยำว 
แก่บริษัทย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่เคยบันทึกไว้เป็นจ ำนวนเงิน 122.55 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทได้รับช ำระ 
คนืเงนิใหกู้ย้มืดงักล่ำวจำกบรษิทัย่อยแล้วทัง้จ ำนวน 
 

มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่แก่บรษิทัย่อย 
 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อยมอีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั จงึมมีลูค่ำยุตกิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัช ี
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ง) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

ยอดยกมำ 12,447,820 22,881,820 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ - - 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (10,947,820) (10,434,000) 
ยอดยกไป 1,500,000 12,447,820 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่มีอตัรำดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 6.63 ต่อปี (พ.ศ. 2562 :  
รอ้ยละ 7.02 ต่อปี) 

 
จ) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัร่วม 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ยอดยกมำ 3,235,654,702 3,379,836,558 
เงนิกูย้มืเพิม่ - - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (93,957,486) (144,181,856) 
ยอดยกไป 3,141,697,216 3,235,654,702 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกบรษิทัร่วมมอีตัรำดอกเบี้ยอยู่ทีร่อ้ยละ 5.87 และ 7.21 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : 
รอ้ยละ 7.10 และ 7.70 ต่อปี) 
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ฉ) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัย่อย 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ยอดยกมำ 2,746,119,162 2,746,119,162 
เงนิกูย้มืเพิม่ - - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (28,957,381) - 
ยอดยกไป 2,717,161,781 2,746,119,162 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อยมอีตัรำดอกเบีย้อยู่ทีร่อ้ยละ 6.55 ต่อปี  
 

ช) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 33,098,884 44,240,041 16,233,820 21,050,805 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,175,265 1,395,244 595,364 667,084 
 34,274,149 45,635,285 16,829,184 21,717,889 
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรรวมเงนิเดอืน ค่ำเบีย้ประชุมและผลตอบแทนอื่น  
 

ซ) สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดท้ ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ผ่ำนบรษิทั  คำ้ผลผลิต
น ้ำตำล จ ำกัด ซึ่งเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั มมีูลค่ำตำมสญัญำเป็นจ ำนวน 4.50 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 
6.94 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มลูค่ำยุตธิรรมของยอดคงเหลอืของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน   
สญัญำท่ีมีมูลค่ำยุติธรรมเชิงบวก (ก ำไร)   
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 6,850,262 814,636 
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36 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
ตำมพระรำชบญัญตัิส่งเสรมิกำรลงทุน พ.ศ. 2520 บรษิัทย่อยได้รบับตัรส่งเสรมิกำรลงทุน จำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน โดยได้รบั
สทิธิประโยชน์ในกำรได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้ส ำหรบัก ำไรส ำหรบัปีที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบักำรส่งเสริม โดยมีก ำหนด  
6 - 8 ปีนับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกจิกำรทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิ 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 
62-0714-1-00-1-0 25,26,28,31,34,35 4 ก.ค. 2562    ผลติผลติภณัฑ์จำกผลพลอยได ้หรอืเศษวสัดุ 

      ทำงกำรเกษตรประเภท 1.15 
11 ม.ีค. 2563 11 ม.ีค. 2569 

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

37 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
(ก) ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนเกีย่วกบัภำระผูกพนัทีเ่ป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ไม่รบัรูใ้นงบกำรเงนิ ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 22,622,962 18,589,322 
 22,622,962 18,589,322 

 
(ข) ภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำบริกำร 

 
สญัญำบรกิำรทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิไดเ้กีย่วกบักำรไดร้บับรกิำรจำกบุคคลภำยนอกมจี ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคต ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 8,009,128 10,805,308 86,400 1,597,200 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 9,687,561 8,526,400 90,000 176,400 
 17,696,689 19,331,708 176,400 1,773,600 
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(ค) ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำขำยสินค้ำท่ียงัไม่ส่งมอบ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งมภีำระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญำขำยน ้ำตำลทีย่งัไม่ไดส้่งมอบจ ำนวน 96,590 
เมตรกิตนั (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 194,400 เมตรกิตนั) ที่ช่วงรำคำระหว่ำง 7,562 ถึง 13,377 บำทต่อเมตรกิตนั (พ.ศ. 2562 : 
ช่วงรำคำระหว่ำง 8,554 ถึง 13,190 บำทต่อเมตรกิตัน) และยงัไม่ได้ก ำหนดรำคำจ ำนวน 54,000 เมตรกิตัน (พ.ศ. 2562 : 
จ ำนวน 160,750 เมตรกิตนั) โดยอ้ำงองิรำคำจำกรำคำน ้ำตำลทรำยดบิตลำดนิวยอรก์ หมำยเลข 11 หรอืรำคำน ้ำตำลทรำยขำว
ตลำดลอนดอน หมำยเลข 5 ตำมงวดทีม่กีำรส่งมอบ 
 

(ง) ภำระผกูพนัในเชค็ลงวนัท่ีล่วงหน้ำ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัในเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้ำซึง่ออกใหแ้ก่ชำวไร่เพื่อกำรรบัซื้อออ้ย ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
เชค็ลงวนัทีล่่วงหน้ำ   
- ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 536,894,565 519,607,045 
- ครบก ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 89,075,822 74,831,268 

 625,970,387 594,438,313 
 

(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. ต้องปฏิบัติ 
ตำมเงื่อนไขกำรซื้อขำยไฟฟ้ำตำมระบุในสญัญำ 
 

(ฉ) หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมหีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึ้นจำกกำรทีก่ลุ่มกิจกำรได้ใหส้ถำบนักำรเงนิ 
ในประเทศออกหนังสอืสญัญำค ้ำประกนัแก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคเพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 6.20 ลำ้นบำท  
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ช) คดีควำมท่ีส ำคญั 

 
ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีผู้บรโิภคซึ่งเป็นคดเีรยีกร้องควำมเสียหำยจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำของหุ้น จ ำนวน 136.34 ล้ำนบำท โดยโจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัทเป็นจ ำเลยที่ 1 พร้อมกับบุคคลภำยนอกต่อศำลแพ่ง  
โดยอ้ำงว่ำตนเองซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบรษิัทจ ำเลยที่ 1 ได้รบัควำมเสียหำยจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของหุ้น ทัง้นี้ ณ วนัที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 คดนีี้อยู่ในขัน้ตอนกำรวนิิจฉัยของศำลอุทธรณ์ว่ำเป็นคดผีู้บรโิภคหรอืไม่  และศำลนัดฟังค ำวนิิจฉัย 
ในวนัที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2564 ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรมคีวำมเห็นว่ำบรษิัทมหีลักฐำนที่ชดัเจนที่จะต่อสู้คด ีอีกทัง้ประเด็น
ดงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ 
 

38 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
เงินปันผล 
 
ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่1/2564 วนัที ่23 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 ไดอ้นุมตัเิสนอใหจ้่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธขิอง
ปี พ.ศ. 2563 ส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 812,099,845 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.06 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 48,725,991 บำท ทัง้นี้
กำรอนุมัติเสนอให้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะได้น ำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป  
โดยบรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผลภำยในวนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
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