
บริษทั น ้าตาลบุรีรมัย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั น ้าตาลบุรรีมัย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบรษิัท น ้าตาลบุรรีมัย์ จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย  และข้อมูล 
ทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิทั น ้าตาลบุรรีมัย์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึง  
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูล  
ทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและ  
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล  
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบ
ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สง่า  โชคนิติสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11251 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 



บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 83,111,180 60,424,535 8,538,816 5,894,017

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื - สุทธิ 9, 18 365,097,562 131,089,697 110,773,170 24,897,856

ลกูหนีชาวไร ่- สุทธิ 10 465,252,999 366,576,471 - -

รายไดค้า้งรบั - สาํนักงานกองทุนออ้ยและนําตาลทราย - 300,843,909 - -

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 11 2,314,257,141 568,437,971 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย - สุทธิ 18 (ค) - - 45,000,000 -

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 18 (ง) - - 10,000,000 31,000,000

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหนีชาวไร่

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 13, 18 (จ) 14,429,588 38,248,254 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 2,026,248 25,788,633 3,929,654 5,211,686

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 3,244,174,718 1,491,409,470 178,241,640 67,003,559

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีชาวไรไ่มห่มนุเวยีน - สุทธิ 129,238,265 117,243,396 - -

รายไดค้า้งรบัไมห่มุนเวยีน - สาํนักงานกองทุนออ้ย

และนําตาลทราย - 170,201,779 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 1,023,467,720 1,004,925,551 1,013,101,421 1,025,825,366

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 3,148,475,700 3,148,475,700

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม

ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 13,995,533 11,410,828 2,175 2,175

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - สุทธิ 18 (ง) - - 758,654,534 811,152,857

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหนีชาวไร ่- สุทธิ 13, 18 (จ) 150,426,717 145,236,283 - -

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

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 5,474,647,785 5,532,248,300 34,462,596 35,311,235

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 13,184,736 13,882,811 3,088,694 3,364,709

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 14 26,637,195 27,248,732 15,268,432 15,773,300

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 124,388,417 128,145,788 - -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 22,207,461 17,309,725 328,100 319,900

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 6,982,164,956 7,171,824,320 4,977,352,779 5,044,196,369

รวมสินทรพัย์ 10,226,339,674 8,663,233,790 5,155,594,419 5,111,199,928

กรรมการ   ________________________________

วนัท ี        ________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 15, 18 783,978,103 674,594,685 22,846,150 24,692,611

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 16 2,310,466,000 758,866,000 - -

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16, 18 (ฉ) 57,750,000 - - -

เงนิกูย้มืระยะสนัอนื ๆ 16 2,196,000 349,356,430 328,000 580,000

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 16 261,297,377 261,253,453 - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 16, 18 (ช) 241,608,457 223,565,086 - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 16, 18 (ซ) - - 71,042,619 71,042,619

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเช่า

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 16 6,741,535 7,253,197 3,732,411 3,975,579

สว่นของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 6,401,855 6,680,584 3,077,616 3,036,802

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 21,169,337 16,365,043 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 22,610,380 15,526,686 2,311,876 1,421,350

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,714,219,044 2,313,461,164 103,338,672 104,748,961

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ - สุทธิ 16 1,469,906,507 1,470,109,674 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม - สุทธิ 16, 18 (ช) 2,893,993,900 2,918,132,130 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย - สุทธิ 16, 18 (ซ) - - 2,646,119,162 2,646,119,162

หนีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 16 11,895,761 13,508,443 4,540,185 5,379,656

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 28,651,312 29,891,137 467,216 467,216

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 60,594,958 59,174,444 19,948,169 19,505,050

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 3,331,711 3,123,397 - -

4,468,374,149 4,493,939,225 2,671,074,732 2,671,471,084

8,182,593,193 6,807,400,389 2,774,413,404 2,776,220,045

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

หนีสินหมุนเวียน

หนีสินไม่หมุนเวียน

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

รวมหนีสิน

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของเจ้าของ
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 812,099,845 หุน้ 

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

ทนุทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 812,099,845 หุน้ 

   มลูคา่ชําระแลว้เตม็จาํนวนหุน้ละ 1 บาท 812,099,845 812,099,845 812,099,845 812,099,845

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

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้

  - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 65,970,655 65,970,655 65,970,655 65,970,655

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 199,467,816 13,747,388 548,444,702 502,243,570

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 10,068,466 8,000,702 - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 2,042,272,595 1,854,484,403 2,381,181,015 2,334,979,883

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 1,473,886 1,348,998 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,043,746,481 1,855,833,401 2,381,181,015 2,334,979,883

10,226,339,674 8,663,233,790 5,155,594,419 5,111,199,928

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ

4



บริษทั นําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 975,276,647 976,462,446 - -

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (747,668,103) (754,526,347) - -
 

กาํไรขนัต้น 227,608,544 221,936,099 - -

รายไดอ้นื 125,872,500 13,463,035 120,783,471 78,348,136

ค่าใชจ้่ายในการขาย (52,450,827) (59,363,033) - -

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (80,670,121) (90,250,192) (31,082,110) (36,366,061)

การกลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ 24,443,839 7,514,592 473,766 249,863

กําไร (ขาดทุน) อนื - สุทธิ (13,262,446) (3,190,212) 1,678 -

ตน้ทุนทางการเงนิ (69,771,808) (89,096,748) (43,975,673) (44,979,238)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 12 31,266,114 13,335,329 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 193,035,795 14,348,870 46,201,132 (2,747,300)

ภาษเีงนิได้ 17 (7,189,488) 16,043,226 - -

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 185,846,307 30,392,096 46,201,132 (2,747,300)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน

ในตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุตธิรรม

ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 2,584,705 - - -

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัการเปลยีนแปลงในมูลค่ายุตธิรรม

ของเงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุตธิรรม

ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื (516,941) - - -

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 2,067,764 - - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 187,914,071 30,392,096 46,201,132 (2,747,300)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 185,720,428 30,387,841 46,201,132 (2,747,300)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 125,879 4,255 - -

185,846,307 30,392,096 46,201,132 (2,747,300)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 187,788,192 30,387,841 46,201,132 (2,747,300)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 125,879 4,255 - -

187,914,071 30,392,096 46,201,132 (2,747,300)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.229 0.037 0.057 (0.003)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าเงินลงทุน รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน  ทุนสาํรอง ในตราสารทนุผา่นกาํไร ผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ขาดทนุเบด็เสรจ็อืน ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 30,387,841 - 30,387,841 4,255 30,392,096

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 812,099,845 954,665,813 56,601,140 46,007,392 8,000,702 1,877,374,892 1,324,910 1,878,699,802

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 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

เงนิปันผลจ่าย - - - - - - (991) (991)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 185,720,428 2,067,764 187,788,192 125,879 187,914,071

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 812,099,845 954,665,813 65,970,655 199,467,816 10,068,466 2,042,272,595 1,473,886 2,043,746,481

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

กาํไรสะสม

ข้อมลูทางการเงินรวม 
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว -

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

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

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - (2,747,300) (2,747,300)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 812,099,845 954,665,813 56,601,140 319,606,623 2,142,973,421

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 812,099,845 954,665,813 65,970,655 502,243,570 2,334,979,883

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 46,201,132 46,201,132

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 812,099,845 954,665,813 65,970,655 548,444,702 2,381,181,015

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั นําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 193,035,795 14,348,870 46,201,132 (2,747,300)

รายการปรบัปรุงกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้

เป็นเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดําเนินงาน

   - คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 75,615,405 93,842,281 1,899,530 1,975,244

- (กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ (24,443,839) (7,514,592) (473,766) (249,863)

- ดอกเบยีรบั (16,338,050) (11,898,986) (10,028,270) (36,812,295)

- เงนิปันผลรบั - - (83,094,207) (13,557,941)

- (กลบัรายการ) คา่เผอืการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 11 (3,931,985) 90,363,654 - -

- (กําไร) จากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (6,989) (90,046) (1,678) (190,652)

- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 14 410,274 34,334 - 2,947

- ตน้ทุนทางการเงนิ 69,771,808 89,096,748 43,975,673 44,979,238

- สว่นแบง่ (กําไร) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 (31,266,114) (13,335,329) - -

- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงาน 1,601,946 1,638,382 483,933 546,198

- ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 17,950,230 - - -

กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์

และหนีสนิดําเนินงาน 282,398,481 256,485,316 (1,037,653) (6,054,424)

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดําเนินงาน

     - ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (234,147,890) 133,899,169 (3,125,963) 3,905,335

- ลูกหนีชาวไร ่ (98,245,399) (9,298,892) 473,766 249,862

- รายไดค้า้งรบั - สาํนักงานกองทุนออ้ยและนําตาลทราย 300,843,909 - - -

     - สนิคา้คงเหลอื (1,741,887,185) (1,370,548,677) - -

     - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 16,912,123 36,659,584 1,282,032 (877,844)

- ลูกหนีชาวไรไ่มห่มุนเวยีน (5,426,288) (5,567,637) - -

- รายไดค้า้งรบัไมห่มุนเวยีน - สาํนักงานกองทุนออ้ย

และนําตาลทราย 170,201,779 - - -

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (4,897,736) 8,909,421 (8,200) (158,721)

     - เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 139,552,959 94,267,571 248,062 (1,783,608)

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื 5,115,371 2,179,959 890,526 (1,001,741)

- จา่ยผลประโยชน์พนักงาน (460,161) (879,094) - (612,507)

- หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื - 37,930,000 - -

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมดําเนินงาน (1,170,040,037) (815,963,280) (1,277,430) (6,333,648)

- รบัคนืภาษเีงนิได้ - 14,908,382 - -

- จา่ยภาษเีงนิได้ (384,589) (580,199) - -

- จา่ยดอกเบยี (97,150,609) (106,991,357) (46,091,650) (56,134,736)

กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมดําเนินงาน (1,267,575,235) (908,626,454) (47,369,080) (62,468,384)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รบัดอกเบยี 16,338,050 11,898,986 10,373,126 22,294,230

รบัเงนิปันผล - 13,557,941 - 13,557,941

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัรว่ม 12 12,723,945 15,037,390 12,723,945 15,037,390

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย - - (45,000,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - - 84,498,323 491,746,189

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - - (11,000,000) (478,711,962)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่ 13 224,556,187 41,522,057 - -

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่ 13 (197,267,132) - - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 820,807 2,760,220 1,682 190,654

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (19,940,188) (125,257,226) (248,558) (939,863)

ดอกเบยีจา่ยทบีนัทกึรวมเป็นตน้ทุนของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (779,922) (3,280,332) - -

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 36,451,747 (43,760,964) 51,348,518 63,174,579

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ กจิการทเีกยีวขอ้งกนั

และอนืๆเพมิขนึ (ลดลง) 16 1,262,189,570 761,713,920 (252,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ 16 - 300,000,000 - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ 16 (159,243) (1,415,497) - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม 16 (6,094,859) (16,504,123) - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่ (2,124,344) (2,923,712) (1,082,639) (1,026,054)

เงนิปันผลจา่ย (991) - - -

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,253,810,133 1,040,870,588 (1,334,639) (1,026,054)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สทุธิ 22,686,645 88,483,170 2,644,799 (319,859)

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

คงเหลอืปลายงวด 83,111,180 129,096,877 8,538,816 2,176,937

รายการทีไม่กระทบเงินสด

หนีสนิตามสญัญาเชา่ซอืเพมิขนึจากการซอืทดีนิ 

อาคารและอุปกรณ์ - 1,984,414 - 1,532,000

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 43,494,999 23,195,053 155,418 133,964

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

10 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
บรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้
และด ำเนินกจิกำรในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้ดงันี้ 
 
ส ำนักงำนใหญ่ : ตัง้อยู่เลขที ่237 หมู่ 2 ต ำบลหนิเหลก็ไฟ อ ำเภอคเูมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์31190 
 
ส ำนักงำนสำขำ : ตัง้อยู่เลขที ่128/77-78 ชัน้ 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10400 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิของกลุ่มกจิกำร สำมำรถสรุปไดด้งันี้  
 
1) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
2) ธุรกจิจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 
3) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
4) ธุรกจิอื่น ๆ เช่น ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑท์ีท่ ำจำกชำนออ้ย และธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขนส่ง 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที่ 13 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ที่ขยำยวงกว้ำงขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องและมำตรกำรป้องกนักำรระบำดของ COVID-19 ส่งผลให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และ
น ำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร โดยเฉพำะผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล อย่ำงไรกต็ำม ในระหว่ำงรอบระยะเวลำสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 รำคำน ้ำตำล
ในตลำดโลกมกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรอบระยะเวลำเดยีวกนักบัปีก่อน ภำยหลงัหลำยประเทศมกีำรผ่อนคลำยมำตรกำร
ป้องกนักำรระบำดของ COVID-19 
 
ทัง้นี้ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ให้ควำมใส่ใจกับเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่งออก  
และไดป้ระเมนิผลกระทบทีเ่กี่ยวขอ้งต่อกำรด ำเนินงำน รวมทัง้กำรวำงแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำวอย่ำงมปีระสทิธผิล 
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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3 ฐำนะกำรเงิน 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมหีนี้สนิหมุนเวยีนสูงกว่ำสนิทรพัย์หมุนเวยีนในขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลจ ำนวน 
470.04 ล้ำนบำท (วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 822.05 ล้ำนบำท) อย่ำงไรก็ตำม ผู้บรหิำรของกลุ่มกจิกำรใช้นโยบำยและ
วธิกีำรเพื่อจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง และสถำนกำรณ์อื่นๆ โดยในส่วนของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเป็นวงเงนิส ำหรบั
ด ำเนินธุรกิจของกลุ่มกจิกำรซึ่งสำมำรถต่ออำยุได ้ภำยใต้เงื่อนไขทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงสำมำรถด ำรงสดัส่วนหนี้สนิต่อทุนตำมขอ้ก ำหนด
ของสถำบันกำรเงิน ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรเชื่อมัน่ว่ำกลุ่มกิจกำรมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจตำมที่  
กลุ่มกจิกำรต้องกำร และสำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงต่อเนื่องในอกี 12 เดอืนขำ้งหน้ำนับจำกวนัทีใ่นรำยงำนนี้ และสำมำรถปฏบิตัติำม
ขอ้ผูกพนัทำงกำรเงนิที่มอียู่ในปัจจุบนัและอนำคตได ้ดงันัน้ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้จงึไดจ้ดัท ำขึน้ตำมขอ้สมมตฐิำนทำงกำรบญัชี
ทีว่่ำกลุ่มกจิกำรจะด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง 
 

4 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์  
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแย้งกนัหรอืมกีำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

5 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้  
 
1) ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรยุตกิำรน ำมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ

โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัิ
ส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
ผลกระทบจำกกำรยุตกิำรใชม้ำตรกำรผ่อนปรนไดร้วมอยู่ในผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 ซึง่ผลกระทบ
ดงักล่ำวไม่มนีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มปีรบัปรุงซึ่งมผีลบงัคบัใช้วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 
ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
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6 กำรประมำณกำร 

 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติทีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บริหำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส ำคัญในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรและ
แหล่งที่มำของข้อมูลที่ส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่มีอยู่มำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

7 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน คือประธำนกรรมกำรบริหำรซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของ 
กลุ่มกจิกำรเพื่อกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำน 
 
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดพ้จิำรณำแลว้ว่ำส่วนงำนทีร่ำยงำนมดีงันี้ 
 
1. ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
2. ธุรกจิจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 
3. ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
4. ธุรกจิอื่นๆ เช่น ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑท์ีท่ ำจำกชำนออ้ย และธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขนส่ง 
 
ทัง้นี้ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนใชก้ ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในกำรพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำน 
 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนไดส้่วนใหญ่เป็นค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำง 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัภมิูศำสตร ์
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 รำยกำรขำยกบัลูกคำ้ภำยนอกส่วนใหญ่ประมำณรอ้ยละ 78.08 ของกลุ่มกจิกำรเป็นกำรขำยภำยในประเทศ 
นอกจำกนี้สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มกจิกำรอยู่ในประเทศไทย 
 
ลูกค้ำรำยใหญ ่
 
กลุ่มกิจกำรไม่มรีำยได้จำกกำรขำยกบัลูกค้ำภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งที่มำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกลุ่มกิจกำร จงึมไิด้มีกำร
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
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ขอ้มลูเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกจิของกลุ่มกจิกำร แสดงดงันี้ 
 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 

       หน่วย : ลำ้นบำท 
 ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย       

 
น ้ำตำลทรำยและ

กำกน ้ำตำล 
ธรุกิจจ ำหน่ำย 
วสัดกุำรเกษตร 

ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย 
ไฟฟ้ำและไอน ้ำ 

 
ธรุกิจอ่ืนๆ 

 
รวม 

 
รำยกำรระหว่ำงกนั 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
               

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร               
   -  รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 115 73 59 63 200 179 4 26 378 341 (378) (341) - - 
   -  รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 652 685 90 81 143 133 90 77 975 976 - - 975 976 
รวม 767 758 149 144 343 312 94 103 1,353 1,317 (378) (341) 975 976 
               

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 20 (9) 28 26 114 141 (1) 13 161 171 66 51 227 222 
รำยไดอ้ื่น             126 13 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำร             (146) (153) 

  กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติ 
   ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้             24 

 
8 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ             (69) (89) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม             31 13 
ภำษเีงนิได ้             (7) 16 
ก ำไรส ำหรบังวด             186 30 
               

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้               
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้               
   (point in time) 757 738 139 120 343 312 87 100 1,326 1,270 (378) (323) 948 947 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระ               
   ทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 10 20 10 24 - - 7 3 27 47 - (18) 27 29 
รวมรำยได ้ 767 758 149 144 343 312 94 103 1,353 1,317 (378) (341) 975 976 
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       หน่วย : ลำ้นบำท 

 

ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ำตำลทรำยและ

กำกน ้ำตำล 
ธรุกิจจ ำหน่ำย 
วสัดกุำรเกษตร 

ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย 
ไฟฟ้ำและไอน ้ำ 

 
ธรุกิจอ่ืนๆ 

 
รวม 

 
รำยกำรระหว่ำงกนั 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
               
สนิคำ้คงเหลอื - สุทธ ิ 2,118 414 136 83 9 20 53 55 2,316 572 (2) (4) 2,314 568 
ทีด่นิอำคำรและอปุกรณ์ - สุทธ ิ 3,336 3,347 55 81 1,408 1,431 691 689 5,490 5,548 (15) (16) 5,475 5,532 
สนิทรพัยอ์ื่น - สุทธ ิ 1,252 1,435 125 200 4,992 4,849 5,171 5,114 11,540 11,598 (9,103) (9,035) 2,437 2,563 
สนิทรพัยร์วม  6,706 5,196 316 364 6,409 6,300 5,915 5,858 19,346 17,718 (9,120) (9,055) 10,226 8,663 
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8 มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรำยกำรที่มูลค่ำยุติธรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น         
ตรำสำรทุน - - - - 13,995,533 11,410,828 13,995,533 11,410,828 
         
สญัญำอนุพนัธ์         
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำ         
   ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - - - 6,850,262 - - - 6,850,262 
รวมสินทรพัย ์ - - - 6,850,262 13,995,533 11,410,828 13,995,533 18,261,090 
         
หน้ีสิน         
สญัญำอนุพนัธ์         
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำ         
   ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - - 11,099,968 - - - 11,099,968 - 
         
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้ 
   วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิัทร่วม - - - - 2,965,000,000 2,992,000,000 2,965,000,000 2,992,000,000 
รวมหน้ีสิน - - 11,099,968 - 2,965,000,000 2,992,000,000 2,976,099,968 2,992,000,000 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น         
ตรำสำรทุน - - - - 2,175 2,175 2,175 2,175 
รวมสินทรพัย ์ - - - - 2,175 2,175 2,175 2,15 
         
หน้ีสิน         
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้ 
   วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิัทย่อย - - - - 2,541,099,226 2,712,327,543 2,541,099,226 2,712,327,543 
รวมหน้ีสิน - - - - 2,541,099,226 2,712,327,543 2,541,099,226 2,712,327,543 

 
ในระหว่ำงงวด กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบั 2 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำใชเ้ทคนิคกำรเปรยีบเทยีบรำคำตลำด มูลค่ำยุตธิรรมอ้ำงองิรำคำเสนอซื้อขำย
จำกนำยหน้ำ สญัญำแบบเดยีวกนัทีม่กีำรซื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องและรำคำเสนอซื้อขำยสะทอ้นลกัษณะรำยกำรทีแ่ทจ้รงิส ำหรบั
เครื่องมอืทำงกำรเงนิทีเ่หมอืนกนั  
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 
 
เงินลงทุนในตรำสำรทุน 
 
กำรเปลีย่นแปลงของขอ้มลูระดบั 3 ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด   
   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 11,410,828 2,175 
กำรลงทุนเพิม่ - - 
กำรจ ำหน่ำย - - 
ก ำไรซึง่รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,584,705 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 13,995,533 2,175 
 
ตำรำงต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิำณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัซึง่ใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมระดบั 3 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยุติธรรม  ช่วงของข้อมูล 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 
ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถ 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท สงัเกตได้   
      
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ 
   ในควำมตอ้งกำรของตลำด 

 
13,995,533 

 
11,410,828 

อตัรำกำรเตบิโตของ
กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 0 - 3 รอ้ยละ 0 - 3 

  อตัรำคดิลดทีป่รบัดว้ย
ควำมเสีย่ง 

รอ้ยละ 8 - 11 รอ้ยละ 8 - 11 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดก้บัมลูค่ำยุตธิรรม 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
   กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม 
 

  
กำรเพ่ิมข้ึนของ

สมมติฐำน 
กำรลดลงของ

สมมติฐำน 
 ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ กำรเปล่ียนแปลง พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
     

เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ 
   ในควำมตอ้งกำรของตลำด 

อตัรำกำรเตบิโตของกระแสเงนิสด รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5 ลดลง รอ้ยละ 3 
อตัรำคดิลดทีป่รบัดว้ยควำมเสีย่ง รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 9 

 
ขัน้ตอนการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม 
 
ขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรมที ่3 คอือตัรำคดิลดทีป่รบัดว้ยควำมเสีย่ง ประมำณโดยอำ้งองิ
จำกต้นทุนทำงกำรเงนิถวัเฉลีย่ของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ซึง่กลุ่มกจิกำร
พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำมสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญำทีเ่ป็นผูอ้อกตรำสำรนัน้  
 
เงินกู้ยืมระยะยำว 
 
กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำวใช้วิธีคิดลดกระแสเงนิสดตำมสญัญำด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมปัจจุบัน โดยรวม 
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติของกจิกำร ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตได ้
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำยุติธรรมและมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิในแต่ละประเภท แต่ไม่รวมถึง
รำยกำรทีร่ำคำตำมบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัท่ี 31 มนีำคม พ.ศ. 2564     
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม 3,135,602,357 2,965,000,000 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย - - 2,717,161,781 2,541,099,226 
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9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น - สุทธ ิ     
ไม่เกนิ 3 เดอืน  99,011,534 13,211,699 - - 
3 เดอืน - 6 เดอืน 360,818 1,450,308 - - 
6 เดอืน - 12 เดอืน 3,295,879 1,987,998 - - 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 17,908,779 17,908,779 7,763,431 7,763,431 
 120,577,010 34,558,784 7,763,431 7,763,431 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (18,198,689) (18,156,659) (7,763,431) (7,763,431) 
 102,378,321 16,402,125 - - 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สุทธ ิ     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 114,252,081 264,076 - - 
3 เดอืน - 6 เดอืน - 99,650 - - 
6 เดอืน - 12 เดอืน - - - - 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 32,609 31,243 - - 
 114,284,690 394,969 - - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (179,901) (32,507) - - 
 114,104,789 362,462 - - 
ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ     
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 67,345,668 4,020,170 - - 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 230,149 - 8,787,385 8,991,541 
 67,575,817 4,020,170 8,787,385 8,991,541 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (2,849) (52,248) - - 
 67,572,968 3,967,922 8,787,385 8,991,541 
     
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรอื่น 48,902,102 29,788,887 67,375 9,625 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9,600,712 5,121,868 2,949,999 - 
เงนิทดรองจ่ำย 300,000 500,000 20,000 - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 22,238,670 74,946,433 3,103,206 2,800,836 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 12,750,998 13,095,854 
เงนิปันผลคำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 83,094,207 - 
 81,041,484 110,357,188 101,985,785 15,906,315 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 365,097,562 131,089,697 110,773,170 24,897,856 
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10 ลูกหน้ีชำวไร่ - สุทธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 

     
ลูกหนี้ชำวไร่     
   - บุคคลอื่น 553,677,982 454,689,643 66,147,802 66,621,568 
   - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,608,924 5,351,864 - - 
 558,286,906 460,041,507 66,147,802 66,621,568 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (93,033,907) (93,465,036) (66,147,802) (66,621,568) 
 465,252,999 366,576,471 - - 
 
ลูกหนี้ชำวไร ่- บุคคลอื่น สำมำรถแยกตำมฤดูกำรผลติไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 

     
ฤดูกำรผลติปี 2564/2565 399,182,294 262,347,741 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2563/2564 35,336,157 67,001,716 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2562/2563 3,843,201 5,972,167 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2561/2562 3,891,994 5,480,172 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2560/2561 8,488,895 9,241,362 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2559/2560 10,214,384 10,701,586 - - 
ฤดูกำรผลติก่อนปี 2559/2560 92,721,057 93,944,899 66,147,802 66,621,568 
 553,677,982 454,689,643 66,147,802 66,621,568 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (93,033,907) (93,460,790) (66,147,802) (66,621,568) 
 460,644,075 361,228,853 - - 

 
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ลูกหนี้ชำวไร ่- บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถแยกตำมฤดูกำรผลติไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 

     

ฤดูกำรผลติปี 2564/2565 4,596,174 3,929,666 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2563/2564 12,750 1,422,198 - - 
 4,608,924 5,351,864 - - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - (4,246) - - 
 4,608,924 5,347,618 - - 
 

11 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 

     

วตัถุดบิ 56,050,275 45,905,643 - - 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 2,130,202,244 376,055,167 - - 
สนิคำ้ซื้อมำเพื่อขำย 45,017,252 38,410,790 - - 
สนิคำ้ระหว่ำงผลติ 65,315,076 94,501,076 - - 
วสัดุโรงงำน 45,153,257 44,978,243 - - 
 2,341,738,104 599,850,919 - - 
     

หกั ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้คงเหลอื     
 สนิคำ้เก่ำและเสื่อมสภำพ     
    - วตัถุดบิ (101,725) (480,455) - - 
    - สนิคำ้ระหว่ำงผลติ (490,473) (3,378,692) - - 
    - วสัดุโรงงำน (1,044,275) (1,108,893) - - 
 มลูค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัต ่ำกว่ำรำคำทุน     
    - สนิคำ้ส ำเรจ็รปู (8,863,761) (9,888,685) - - 
    - สนิคำ้ระหว่ำงผลติ (16,924,765) (16,168,246) - - 
    - สนิคำ้ซื้อมำเพื่อขำย (55,964) (387,977) - - 
 (27,480,963) (31,412,948) - - 
 2,314,257,141 568,437,971 - - 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

21 

 
12 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 1,004,925,551 1,025,825,366 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบรษิทัร่วม 31,266,114 - 
กำรลดทุนของบรษิทัร่วม (12,723,945) (12,723,945) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 1,023,467,720 1,013,101,421 
 

13 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 15,679,284 40,255,503 - - 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (1,249,696) (2,007,249) - - 
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สุทธ ิ 14,429,588 38,248,254 - - 
     

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว  156,374,569 159,087,405 - - 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  (5,947,852) (13,851,122) - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สุทธ ิ 150,426,717 145,236,283 - - 

 164,856,305 183,484,537 - - 

 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดยกมำ 183,484,537 320,687,494 - - 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 197,267,132 2,438,692 - - 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (224,556,187) (123,783,278) - - 
กลบัรำยกำร (ค่ำเผื่อ) ผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  8,660,823 (15,858,371) - - 
ยอดยกไป 164,856,305 183,484,537 - - 
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
   31 มีนำคม พ.ศ. 2564     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 5,532,248,300 27,248,732 35,311,235 15,773,300 
ซื้อสนิทรพัย ์ 17,570,170 359,200 243,813 26,199 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (813,818) - (4) - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (410,274) - - - 
ค่ำเสื่อมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (73,946,593) (970,737) (1,092,448) (531,067) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ 5,474,647,785 26,637,195 34,462,596 15,268,432 
 
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรได้น ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งมีรำคำตำมบัญชีสุทธิจ ำนวน 2,058.92 ล้ำนบำท  
(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 1,981.75 ลำ้นบำท) ไปวำงเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 16) 
 

15 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 140,782,845 230,263,218 1,549 1,549 
เจำ้หนี้ค่ำออ้ย 118,123,172 24,217,001 - - 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 290,991,485 196,026,882 779,838 1,202,464 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 182,209 69,355 139,146 235,577 
เงนิรบัล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้และบรกิำร - กจิกำรอื่น 27,692,973 139,369,914 - - 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น 4,785,346 4,596,164 - - 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26,511,427 54,079,410 20,330,046 22,446,023 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น 174,626,180 25,960,701 1,595,571 806,998 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 282,466 12,040 - - 
 783,978,103 674,594,685 22,846,150 24,692,611 
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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16 เงินกู้ยืม 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส่วนของหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 2,310,466,000 758,866,000 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุขอ้ 18 (ฉ)) 57,750,000 - - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ 2,196,000 349,356,430 328,000 580,000 
ส่วนของเงนิกูร้ะยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี     
   - สถำบนักำรเงนิ 258,753,552 258,709,628 - - 
   - บรษิทัร่วม (หมำยเหตุขอ้ 18 (ช)) 241,608,457 223,565,086 - - 
   - บรษิทัย่อย (หมำยเหตุขอ้ 18 (ซ)) - - 71,042,619 71,042,619 
   - อื่นๆ 2,543,825 2,543,825 - - 
   - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 6,741,535 7,253,197 3,732,411 3,975,579 
เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 2,880,059,369 1,600,294,166 75,103,030 75,598,198 
     
ส่วนของไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สุทธ ิ 1,469,906,507 1,470,109,674 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม - สุทธ ิ
   (หมำยเหตุขอ้ 18 (ช)) 2,893,993,900 2,918,132,130 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย - สุทธ ิ 
   (หมำยเหตุขอ้ 18 (ซ)) - - 2,646,119,162 2,646,119,162 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - สุทธ ิ 11,895,761 13,508,443 4,540,185 5,379,656 
เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 4,375,796,168 4,401,750,247 2,650,659,347 2,651,498,818 
รวมเงินกู้ยืม 7,255,855,537 6,002,044,413 2,725,762,377 2,727,097,016 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืทัง้หมดเป็นสกุลเงนิบำท 
 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิค ้ำประกนัโดยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ที่มรีำคำตำมบญัชสีุทธิ
จ ำนวน 2,058.92 ลำ้นบำท (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 1,981.75 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุขอ้ 14) 
 
ทัง้นี้ภำยใต้สญัญำเงนิกู้ยืมระยะยำวระหว่ำงบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งและสถำบันกำรเงนิ บรษิัทจะต้องด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิที่มดีอกเบี้ย  
ต่อทุน ไม่ให้สูงเกิน 2.5 : 1 โดยสถำบันกำรเงินจะไม่นับรวมหนี้สินระยะยำวจำกกำรจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำ  
กลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย ์เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สนิทีต่อ้งช ำระดอกเบีย้ 
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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กำรเคลื่อนไหวของเงนิกู้ยมืระยะยำว (ไม่รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ย
รำยละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ยอดยกมำ 4,873,060,343 2,717,161,781 
เงนิกูย้มืเพิม่ - - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (6,254,102) - 
ยอดยกไป 4,866,806,241 2,717,161,781 
 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรมีวงเงนิตำมสญัญำเงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิในประเทศรวมทัง้สิ้นจ ำนวน  
2,730.20 ลำ้นบำท โดยกลุ่มกจิกำรไดเ้บกิใชเ้งนิกูย้มืดงักล่ำวเตม็วงเงนิแลว้ 
 

17 ภำษีเงินได้ 
 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ระหว่ำงกำลส ำหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ได้ตัง้คำ้งจ่ำยโดยวธิกีำรประมำณกำรจำก
ฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกนักบัอตัรำทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบัปีทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 20 
 

18 รำยกำรค้ำกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 บรษิทั ทุนบุรรีมัย์ จ ำกดั เป็นบรษิทัใหญ่ซึ่งถอืหุน้ในบรษิัทคดิเป็นรอ้ยละ 50.61 ของทุนที่ออกของบรษิัท 
(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 50.59) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ก) รำยกำรค้ำกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ส ำหรบังวดสำมเดือน ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยกำรค้ำกบับริษทัร่วม     
   เงนิปันผลรบั - - - 13,577,942 
   ดอกเบีย้จ่ำย 40,156,355 58,284,587 - - 
     

รำยกำรค้ำกบับริษทัย่อย     
   เงนิปันผลรบั - - 83,094,207 - 
   ดอกเบีย้รบั - - 9,917,655 36,740,888 
   รำยไดอ้ื่น - - 27,588,244 27,567,300 
   ดอกเบีย้จ่ำย - - 43,884,024 44,844,502 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - - 385,848 489,843 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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ส ำหรบังวดสำมเดือน ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
รำยกำรค้ำกบับุคคลหรือ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืนๆ     
   รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำร   330,193,942 463,524,437 - - 
   รำยไดอ้ื่น 8,411 3,380 - - 
   ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร 7,734,550 2,500,201 - - 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 457,704 640,578 - - 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 193,378 184,725 - - 
   ค่ำใชจ้่ำยอื่น - 18,625 - - 

 

ข) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
ลูกหน้ีกำรค้ำ - สุทธิ     
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  114,104,789 362,462 - - 
     

ลูกหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้ำงรบั 
   และรำยได้ค้ำงรบั     
บรษิทัย่อย - - 24,488,382 22,087,395 
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 9,830,861 5,121,868 - - 
 9,830,861 5,121,868 24,488,382 22,087,395 
     

เงินปันผลค้ำงรบั     
บรษิทัย่อย - - 83,094,207 - 
     

ลูกหน้ีชำวไร่ - สุทธิ     
บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 4,608,924 5,347,618 - - 
     
ลูกหน้ีชำวไร่ไม่หมุนเวียน - สุทธิ     
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,664,716 6,498,092 - - 
     

เจ้ำหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยและ 
   ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
บรษิทัย่อย - - 20,446,892 22,618,479 
บรษิทัร่วม 26,511,427 54,079,410 - - 
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 464,675 81,395 22,300 63,121 
 26,976,102 54,160,805 20,469,192 22,681,600 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
ยอดยกมำ - - 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 45,000,000 - 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื - - 
ยอดยกไป 45,000,000 - 
 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยมีอัตรำดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี (วนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 : ไม่ม)ี 
 
 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษทัย่อย 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
ยอดยกมำ 842,152,857 2,300,723,764 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 11,000,000 719,511,963 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (84,498,323) (2,300,628,775) 
 768,654,534 719,606,952 
บวก  กลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุน - 122,545,905 
ยอดยกไป 768,654,534 842,152,857 
 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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จ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหน้ีชำวไร่ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   

ยอดยกมำ 1,500,000 12,447,820 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ - - 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (1,500,000) (10,947,820) 
ยอดยกไป - 1,500,000 

 
ฉ) เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   

ยอดยกมำ - - 
เงนิกูย้มืเพิม่ 57,750,000 215,600,000 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื - (215,600,000) 
ยอดยกไป 57,750,000 - 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมอีตัรำดอกเบี้ยอยู่ที่รอ้ยละ 2.00 ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 2.43 ต่อปี) 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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ช) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัร่วม  
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   

ยอดยกมำ 3,141,697,216 3,235,654,702 
เงนิกูย้มืเพิม่ - - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (6,094,859) (93,957,486) 
ยอดยกไป 3,135,602,357 3,141,697,216 

 

ซ) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัย่อย  
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   

ยอดยกมำ 2,717,161,781 2,746,119,162 
เงนิกูย้มืเพิม่ - - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื - (28,957,381) 
ยอดยกไป 2,717,161,781 2,717,161,781 
 

ฌ) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  
 
ส ำหรบังวดสำมเดือน ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 9,719,550 9,118,474 4,574,448 4,440,955 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 338,292 293,816 147,100 148,841 
 10,057,842 9,412,290 4,721,548 4,589,796 
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรรวมเงนิเดอืน ค่ำเบีย้ประชุมและผลตอบแทนอื่น 



บริษทั น ้ำตำลบุรีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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ญ) สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดท้ ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ผ่ำนบรษิทั คำ้ผลผลติน ้ำตำล จ ำกดั 
ซึ่งเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน มีมูลค่ำตำมสญัญำเป็นจ ำนวน 18.10 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ (วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 
จ ำนวน 4.50 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ) 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของยอดคงเหลอืของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน   
สญัญำท่ีมีมูลค่ำยุติธรรมเชิงบวก (ก ำไร)   
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 6,850,262 
   
หน้ีสินทำงกำรเงิน   
สญัญำท่ีมีมูลค่ำยุติธรรมเชิงลบ (ขำดทุน)   
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 11,099,968 - 
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19 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 

 
ก) ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนเกีย่วกบัภำระผูกพนัทีเ่ป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ไม่รบัรูใ้นขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 16,646,171 22,622,962 

 
ข) ภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำบริกำร 

 
สญัญำบรกิำรทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิไดเ้กีย่วกบักำรไดร้บับรกิำรจำกบุคคลภำยนอกมจี ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคต ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 12,401,054 8,009,128 410,400 86,400 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 10,330,455 9,687,561 284,400 90,000 
 22,731,509 17,696,689 694,800 176,400 

 
ค) ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำขำยสินค้ำท่ียงัไม่ส่งมอบ 

 
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำขำยน ้ ำตำลที่ยังไม่ได้ส่งมอบจ ำนวน  
106,858 เมตริกตัน (วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 96,590 เมตริกตัน) ที่ช่วงรำคำระหว่ำง 10,632 ถึง 16,073 บำท 
ต่อเมตริกตัน (วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : ช่วงรำคำระหว่ำง 7,562 ถึง 13,377 บำทต่อเมตริกตัน) และยงัไม่ได้ก ำหนดรำคำ
จ ำนวน 30,000 เมตรกิตนั (วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 54,000 เมตรกิตนั) โดยอ้ำงอิงรำคำจำกรำคำน ้ำตำลทรำยดบิ 
ตลำดนิวยอรก์ หมำยเลข 11 หรอืรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอน หมำยเลข 5 ตำมงวดทีม่กีำรส่งมอบ 
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ง) ภำระผกูพนัในเชค็ลงวนัท่ีล่วงหน้ำ 

 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัในเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้ำซึง่ออกใหแ้ก่ชำวไร่เพื่อกำรรบัซื้อออ้ย ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
เชค็ลงวนัทีล่่วงหน้ำ   
   -  ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 195,288,694 536,894,565 
   -  ครบก ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 151,705,980 89,075,822 
 346,994,674 625,970,387 

 
จ) ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 

 
เมื่อวนัที่ 20 กนัยำยน พ.ศ. 2559 บรษิทั บุรรีมัย์พลงังำน จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดแ้ก้ไขเพิม่เตมิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบั
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เพื่อเปลี่ยนวิธีกำรค ำนวณปรมิำณพลังงำนไฟฟ้ำและกำรช ำระเงนิค่ำซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นวิธี  
“Feed-in Tariff” (FiT) สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเดมิมอีำยุสญัญำเป็นระยะเวลำ 5 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 และ
สำมำรถต่อสญัญำออกไปไดอ้กีครัง้ละ 5 ปี กำรแกไ้ขสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำดงักล่ำวมผีลท ำใหอ้ำยุสญัญำคงเหลอื 12 ปี 5 เดอืน 
โดยกำรค ำนวณดว้ยวธิ ีFiT ซึง่มผีลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2559 
 
บรษิัท บุรรีมัย์เพำเวอร์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (กฟภ.) เป็น
ระยะเวลำ 20 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2558 โดยภำยใต้เงื่อนไขตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำบรษิัทย่อยและกฟภ.  
ตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขกำรซื้อขำยไฟฟ้ำตำมระบุในสญัญำ 
 

ฉ) หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรที่กลุ่มกิจกำรได้ให้สถำบันกำรเงินในประเทศ  
ออกหนังสือสัญญำค ้ำประกันแก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเพื่อค ้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น  6.20 ล้ำนบำท  
(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 6.20 ลำ้นบำท) 
 

ช) คดีควำมท่ีส ำคญั 
 
ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีผู้บรโิภคซึ่งเป็นคดเีรยีกร้องควำมเสียหำยจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำของหุ้น จ ำนวน 136.34 ล้ำนบำท โดยโจทก์ไดย้ื่นฟ้องบรษิัทเป็นจ ำเลยที่ 1 พรอ้มกบับุคคลภำยนอกต่อศำลแพ่งโดยอ้ำงว่ำ
ตนเองซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัจ ำเลยที ่1 ไดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของหุน้ ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2564 
คดีนี้อยู่ในขัน้ตอนกำรนัดสืบพยำน และศำลนัดสืบพยำนในเดือนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรมีควำมเห็นว่ำ
บรษิทัมหีลกัฐำนทีช่ดัเจนทีจ่ะต่อสูค้ด ีอกีทัง้ประเดน็ดงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
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20 เหตุกำรณ์หลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
เงินปันผล 
 
ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.06 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 48,725,991 บำท โดยบริษัทจะจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว 
ในวนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
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