
บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั น้ําตาลบุรรีมัย ์จาํกดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท น้ําตาลบุรรีมัย์ จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และข้อมูล 
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั น้ําตาลบุรรีมัย ์จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็
เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดหกเดอืน
สิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการ
จดัทําและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง 
การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูล 
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่วา่จะพบเรือ่งทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
สง่า  โชคนิติสวสัดิ์  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11251 
กรุงเทพมหานคร 
13 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 77,314,329 60,424,535 18,522,482 5,894,017
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 9, 19 201,990,726 131,089,697 31,080,839 24,897,856
ลกูหน้ีชาวไร ่- สทุธิ 10 682,628,110 366,576,471 - -
รายไดค้า้งรบั 

- สาํนกังานกองทุนออ้ยและน้ําตาลทราย - 300,843,909 - -
สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 11 1,838,887,844 568,437,971 - -
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 19 (ค) - - 61,800,000 -
สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย -
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 19 (ง) - - 10,000,000 31,000,000

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหน้ีชาวไร่
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 13, 19 (จ) 50,831,475 38,248,254 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 8,161,548 25,788,633 4,851,549 5,211,686

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,859,814,032 1,491,409,470 126,254,870 67,003,559

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ลกูหน้ีชาวไรไ่มห่มนุเวยีน - สทุธิ 87,858,679 117,243,396 - -
รายไดค้า้งรบัไมห่มนุเวยีน 

- สาํนกังานกองทุนออ้ยและน้ําตาลทราย - 170,201,779 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 1,021,509,484 1,004,925,551 992,280,420 1,025,825,366
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธิ - - 3,148,475,700 3,148,475,700
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 13,995,533 11,410,828 2,175 2,175

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - สทุธิ 19 (ง) - - 717,538,108 811,152,857
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหน้ีชาวไร ่- สทุธิ 13, 19 (จ) 107,388,640 145,236,283 - -
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 14 5,420,239,604 5,532,248,300 33,930,667 35,311,235
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 11,352,199 13,882,811 2,809,613 3,364,709
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 14 25,848,947 27,248,732 14,839,256 15,773,300
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธิ 123,455,724 128,145,788 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 33,641,832 17,309,725 365,100 319,900

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 6,849,261,769 7,171,824,320 4,914,212,166 5,044,196,369

รวมสินทรพัย์ 9,709,075,801 8,663,233,790 5,040,467,036 5,111,199,928

กรรมการ   ________________________________

วนัที ่        ________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 15, 19 515,060,306 674,594,685 10,780,142 24,692,611

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 16 2,269,366,000 758,866,000 - -

เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่น ๆ 16 - 349,356,430 - 580,000

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอื่นๆ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 16 258,778,458 261,253,453 - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 16 275,056,289 223,565,086 - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 16 - - 42,287,739 71,042,619

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 16 5,601,066 7,253,197 3,526,801 3,975,579

สว่นของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 4,769,024 6,680,584 2,812,259 3,036,802

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 9,279,810 16,365,043 - -

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 44,501,308 15,526,686 1,853,766 1,421,350

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 3,382,412,261 2,313,461,164 61,260,707 104,748,961

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอื่นๆ - สทุธิ 16 1,414,701,161 1,470,109,674 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม - สทุธิ 16 2,774,604,127 2,918,132,130 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย - สทุธิ 16 - - 2,646,119,162 2,646,119,162

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 16 9,199,332 13,508,443 3,692,467 5,379,656

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธิ 23,808,280 29,891,137 467,216 467,216

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธิ 62,015,472 59,174,444 20,391,288 19,505,050

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 1,960,819 3,123,397 - -

4,286,289,191 4,493,939,225 2,670,670,133 2,671,471,084

7,668,701,452 6,807,400,389 2,731,930,840 2,776,220,045

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน

รวมหน้ีสิน

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 812,099,845 หุน้ 

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

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 812,099,845 หุน้ 

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

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

  - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 65,970,655 65,970,655 65,970,655 65,970,655

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 196,034,804 13,747,388 475,799,883 502,243,570

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

รวมส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 2,038,839,583 1,854,484,403 2,308,536,196 2,334,979,883

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 1,534,766 1,348,998 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,040,374,349 1,855,833,401 2,308,536,196 2,334,979,883

9,709,075,801 8,663,233,790 5,040,467,036 5,111,199,928

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 1,070,812,498 1,701,943,057 - -
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (886,869,092) (1,492,622,264) - -

 
กาํไรข ัน้ต้น 183,943,406 209,320,793 - -
รายไดอ้ื่น 21,440,930 40,345,010 50,187,424 177,591,290
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (34,218,370) (42,638,954) - -
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (71,004,052) (86,807,865) (30,131,525) (29,908,767)
การกลบัรายการ (ผลขาดทุน) ดา้นเครดติ
ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (284,603) (23,024,150) 286,136 477,664

กาํไร (ขาดทุน) อื่น - สทุธิ (21,146,132) (22,103,877) 5,691 -
ตน้ทุนทางการเงนิ (63,632,939) (89,189,095) (44,266,801) (44,973,233)
สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 31,302,156 3,203,506 - -

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 46,400,396 (10,894,632) (23,919,075) 103,186,954
ภาษเีงนิได้ 17 (1,046,785) (22,902,671) - -

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด 45,353,611 (33,797,303) (23,919,075) 103,186,954

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น :
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน
ในตราสารทุนดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - -

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรม
   ของเงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - -

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี - - - -

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 45,353,611 (33,797,303) (23,919,075) 103,186,954

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ)
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 45,292,731 (33,837,216) (23,919,075) 103,186,954
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 60,880 39,913 - -

45,353,611 (33,797,303) (23,919,075) 103,186,954

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 45,292,731 (33,837,216) (23,919,075) 103,186,954
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 60,880 39,913 - -

45,353,611 (33,797,303) (23,919,075) 103,186,954

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.056 (0.042) (0.029) 0.127

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,046,089,145 2,678,405,503 - -
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (1,634,537,195) (2,247,148,611) - -

 
กาํไรข ัน้ต้น 411,551,950 431,256,892 - -
รายไดอ้ื่น 147,313,430 53,808,045 170,970,895 255,939,426
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (86,669,196) (102,001,987) - -
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (151,674,173) (177,058,057) (61,213,635) (66,274,828)
การกลบัรายการ (ผลขาดทุน) ดา้นเครดติ
ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 24,159,236 (15,509,558) 759,902 727,526

กาํไร (ขาดทุน) อื่น - สทุธิ (34,408,578) (25,294,089) 7,369 -
ตน้ทุนทางการเงนิ (133,404,747) (178,285,843) (88,242,474) (89,952,471)
สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 62,568,270 16,538,835 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 239,436,192 3,454,238 22,282,057 100,439,653
ภาษเีงนิได้ 17 (8,236,273) (6,859,445) - -

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด 231,199,919 (3,405,207) 22,282,057 100,439,653

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น :
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน
ในตราสารทุนดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,584,705 - - -

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรม
   ของเงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (516,941) - - -

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 2,067,764 - - -

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 233,267,683 (3,405,207) 22,282,057 100,439,653

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ)
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 231,013,160 (3,449,375) 22,282,057 100,439,653
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 186,759 44,168 - -

231,199,919 (3,405,207) 22,282,057 100,439,653

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 233,080,924 (3,449,375) 22,282,057 100,439,653
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 186,759 44,168 - -

233,267,683 (3,405,207) 22,282,057 100,439,653

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.284 (0.004) 0.027 0.124

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ

จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าเงินลงทนุ รวมส่วนของ

ทนุที่ออกและ ส่วนเกิน  ทนุสาํรอง ในตราสารทนุผ่านกาํไร ผ ู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 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

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

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 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

เงนิปันผลจา่ย 18 - - - (48,725,744) - (48,725,744) (991) (48,726,735)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 231,013,160 2,067,764 233,080,924 186,759 233,267,683

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 812,099,845 954,665,813 65,970,655 196,034,804 10,068,466 2,038,839,583 1,534,766 2,040,374,349

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม 

กาํไรสะสม

7



บริษทั นํ้าตาลบรุ ีรมัย  ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว -

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 100,439,653 100,439,653

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

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

เงนิปันผลจา่ย 18 - - - (48,725,744) (48,725,744)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 22,282,057 22,282,057

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 812,099,845 954,665,813 65,970,655 475,799,883 2,308,536,196

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 239,436,192 3,454,238 22,282,057 100,439,653
รายการปรบัปรุงกาํไรกอ่นภาษเีงนิได้
เป็นเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน

   - คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 152,928,587 180,363,445 3,809,588 3,953,307
- (กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (24,159,237) 15,509,558 (759,903) (727,526)
- ดอกเบีย้รบั (30,833,943) (20,400,376) (19,524,012) (71,687,101)
- เงนิปันผลรบั (225,148) (307,020) (95,533,599) (128,593,268)
- คา่เผือ่การลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 11 3,696,115 28,198,891 - -
- (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 692,003 526,016 (7,369) (203,998)
- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีด่นิ

  อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 14 2,157,883 699,114 - 2,947
- ตน้ทุนทางการเงนิ 133,404,747 178,285,843 88,242,474 89,952,471
- สว่นแบง่ (กาํไร) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 (62,568,270) (16,538,835) - -
- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 1,406,131 1,999,905 967,865 1,092,396
- ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 39,341,197 - - -

กระแสเงนิสดกอ่นการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์
และหน้ีสนิดาํเนินงาน 455,276,257 371,790,779 (522,899) (5,771,119)

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดาํเนินงาน
   - ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (73,277,535) (51,046,160) (198,232) 9,932,002

- รายไดค้า้งรบั - สาํนกังานกองทุนออ้ยและน้ําตาลทราย 300,843,909 15,909,362 - -
- ลกูหน้ีชาวไร ่ (313,149,989) (52,427,001) 759,903 727,526

   - สนิคา้คงเหลอื (1,274,145,988) (89,163,727) - -
   - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 10,764,709 37,686,502 360,137 2,824,756

- ลกูหน้ีชาวไรไ่มห่มุนเวยีน 35,873,382 13,836,456 - -
- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (16,332,107) 9,470,682 (45,200) (248,688)

   - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (122,210,289) (115,989,913) 1,598,272 658,549
- หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 3,554,155 (1,152,609) 432,416 (1,482,606)
- รายไดค้า้งรบัไมห่มุนเวยีน

- สาํนกังานกองทุนออ้ยและน้ําตาลทราย 170,201,779 - - -
- จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (476,663) (879,094) (306,170) (708,807)

เงนิสด (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (823,078,380) 138,035,277 2,078,227 5,931,613
- รบัคนืภาษเีงนิได้ - 14,908,382 - -
- จา่ยภาษเีงนิได้ (17,219,126) (752,886) - -
- จา่ยดอกเบีย้ (172,484,596) (203,091,302) (104,416,775) (57,263,467)

กระแสเงนิสดสทุธ ิ(ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (1,012,782,102) (50,900,529) (102,338,548) (51,331,854)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

รบัดอกเบีย้ 30,833,943 20,400,376 13,539,261 27,462,538
รบัเงนิปันผล 12,664,539 27,200,813 95,533,599 26,893,793
เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัรว่ม 12 33,544,946 38,171,835 33,544,946 38,171,835
เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย - - (61,800,000) -
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษิทัยอ่ย 19 (ง) - - 143,314,749 557,439,350
เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษิทัยอ่ย 19 (ง) - - (28,700,000) (591,211,963)
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกล่กูหน้ีชาวไร่ 13 231,443,936 121,251,145 - -
เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกล่กูหน้ีชาวไร่ 13 (197,267,132) - - -
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,880,419 13,262,951 7,383 204,000
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (48,506,470) (117,379,476) (584,201) (1,137,036)

ดอกเบีย้จา่ยทีบ่นัทกึรวมเป็นตน้ทุนของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (1,603,550) (3,852,011) - -

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน 62,990,631 99,055,633 194,855,737 57,822,517

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
และอื่นๆเพิม่ขึน้ (ลดลง) 16 1,161,143,570 (911,782,000) (580,000) 1,000,000

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอื่นๆ 16 - 1,000,000,000 - -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอื่นๆ 16 (57,883,508) (28,849,675) - -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย 16 - - (28,754,880)
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม 16 (82,198,687) (71,976,401) - -
เงนิสดจา่ยชาํระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (5,961,242) (9,650,292) (2,135,967) (2,096,907)
จา่ยเงนิปันผล 18 (48,418,868) - (48,417,877) -

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 966,681,265 (22,258,368) (79,888,724) (1,096,907)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 16,889,794 25,896,736 12,628,465 5,393,756
คงเหลอืตน้งวด 60,424,535 40,613,707 5,894,017 2,496,796

คงเหลอืปลายงวด 77,314,329 66,510,443 18,522,482 7,890,552

รายการที่ไม ่กระทบเงินสด

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

เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 37,895,518 48,899,989 489,657 41,516

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 

บรษิทั น้ําตาลบุรรีมัย ์จาํกดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้
และดาํเนินกจิการในประเทศไทย และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้ดงันี้ 
 

สาํนกังานใหญ่ : ตัง้อยูเ่ลขที ่237 หมู ่2 ตําบลหนิเหลก็ไฟ อาํเภอคเูมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์31190 

 

สาํนกังานสาขา : ตัง้อยูเ่ลขที ่128/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกจิการ” 
 

การประกอบการธุรกจิของกลุ่มกจิการ สามารถสรุปไดด้งันี้  
 

1) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล 

2) ธุรกจิจาํหน่ายวสัดุการเกษตร 
3) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอน้ํา 
4) ธุรกจิอื่น ๆ เชน่ ธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจุภณัฑท์ีท่าํจากชานออ้ย และธุรกจิการใหบ้รกิารขนสง่ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลทีนํ่าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

 

2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) เมื่อตน้ปี พ.ศ. 2563 ทีข่ยายวงกวา้งขึน้
อย่างต่อเนื่องและมาตรการป้องกนัการระบาดของ COVID-19 ส่งผลใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และ
นํามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ โดยเฉพาะผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกจิผลติและ
จาํหน่ายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล อยา่งไรกต็าม ในระหวา่งรอบระยะเวลาหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ราคาน้ําตาล
ในตลาดโลกมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรอบระยะเวลาเดยีวกนักบัปีก่อน ภายหลงัหลายประเทศมกีารผอ่นคลายมาตรการ
ป้องกนัการระบาดของ COVID-19 

 

ทัง้นี้ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจกบัเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่งออก  
และไดป้ระเมนิผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งต่อการดาํเนินงาน รวมทัง้การวางแผนเพือ่รบัมอืกบัเหตุการณ์ดงักล่าวอยา่งมปีระสทิธผิล 
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3 ฐานะการเงิน 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมหีนี้สนิหมุนเวยีนสงูกวา่สนิทรพัยห์มนุเวยีนในขอ้มลูทางการเงนิรวมระหวา่งกาลจาํนวน 

522.60 ล้านบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 822.05 ลา้นบาท) อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการใชน้โยบายและ
วธิกีารเพื่อจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง และสถานการณ์อื่นๆ โดยในสว่นของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเป็นวงเงนิสาํหรบั
ดําเนินธุรกจิของกลุ่มกจิการซึ่งสามารถต่ออายุได ้ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ลุ่มกจิการยงัคงสามารถดํารงสดัส่วนหนี้สนิต่อทุนตามขอ้กําหนด
ของสถาบันการเงิน ผู้บริหารของกลุ่มกิจการเชื่อมัน่ว่ากลุ่มกิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสําหรบัการดําเนินธุรกิจตามที ่
กลุ่มกจิการตอ้งการ และสามารถดําเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่องในอกี 12 เดอืนขา้งหน้านับจากวนัทีใ่นรายงานนี้ และสามารถปฏบิตัติาม
ขอ้ผกูพนัทางการเงนิทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและอนาคตได ้ดงันัน้ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้จงึไดจ้ดัทําขึน้ตามขอ้สมมตฐิานทางการบญัชี
ทีว่า่กลุ่มกจิการจะดาํเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 
 

4 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน
ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

5 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ
สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้  
 

1) ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุตกิารนํามาตรการผอ่นปรนชัว่คราวเพือ่ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวเพือ่ลดผลกระทบจาก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัิ
สําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ผลกระทบจากการยุตกิารใชม้าตรการผอ่นปรนไดร้วมอยู่ในผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ซึง่ผลกระทบ
ดงักล่าวไมม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 

ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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6 การประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารจะใช้ดุลยพินิจที่มนีัยสําคญัในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่สําคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงนิสําหรบัปีสิ้นสุดวันที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

7 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน คือประธานกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของ 
กลุ่มกจิการเพือ่การจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงาน 

 

ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานไดพ้จิารณาแลว้วา่สว่นงานทีร่ายงานมดีงันี้ 
 

1. ธุรกจิผลติและจาํหน่ายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล 

2. ธุรกจิจาํหน่ายวสัดุการเกษตร 
3. ธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอน้ํา 
4. ธุรกจิอื่นๆ เชน่ ธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจุภณัฑท์ีท่าํจากชานออ้ย และธุรกจิการใหบ้รกิารขนสง่ 
 

ทัง้นี้ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานใชก้าํไรจากการดาํเนินงานตามสว่นงานในการพจิารณาผลการดาํเนินงาน 

 

ตน้ทุนทีไ่มส่ามารถปันสว่นไดส้ว่นใหญ่เป็นคา่ใชจ้่ายสว่นกลาง 
 

ข้อมูลเก่ียวกบัภมิูศาสตร ์

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 รายการขายกับลูกค้าภายนอกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 71.74 ของกลุ่มกิจการเป็นการขาย
ภายในประเทศ นอกจากนี้สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนของกลุ่มกจิการอยูใ่นประเทศไทย 

 

ลกูค้ารายใหญ่ 

 

กลุ่มกจิการไม่มรีายไดจ้ากการขายกบัลูกค้าภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มกจิการ จงึมไิด้มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัลกูคา้รายใหญ่ 

 

 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัการดาํเนินงานตามประเภทสว่นงานทางธุรกจิของกลุ่มกจิการ แสดงดงันี้ 
 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 ธรุกิจผลิตและจาํหน่าย       

 
น้ําตาลทรายและ

กากน้ําตาล 
ธรุกิจจาํหน่าย 
วสัดกุารเกษตร 

ธรุกิจผลิตและจาํหน่าย 
ไฟฟ้าและไอน้ํา 

 
ธรุกิจอ่ืนๆ 

 
รวม 

 
รายการระหว่างกนั 

 
ข้อมูลทางการเงินรวม 

 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 
               

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร               
   -  รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน 155 132 178 186 268 232 7 35 608 585 (608) (585) - - 

   -  รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 1,420 2,122 278 236 241 227 107 93 2,046 2,678 - - 2,046 2,678 

รวม 1,575 2,254 456 422 509 459 114 128 2,654 3,263 (608) (585) 2,046 2,678 
               

กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 
   ตามสว่นงาน 103 132 73 74 144 144 (16) (3) 304 347 107 84 411 431 

รายไดอ้ื่น             147 54 
การกลบัรายการ (ผลขาดทุน) ด้านเครดิต  
   ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้             24 (16) 
คา่ใชจ่้ายในการขายและการบรหิาร             (273) (304) 
ตน้ทุนทางการเงนิ             (133) (178) 
สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม             63 17 

ภาษเีงนิได ้             (8) (7) 
กําไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด             231 (3) 
               

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้               
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้               
   (point in time) 1,545 2,238 432 392 509 459 96 122 2,582 3,211 (608) (561) 1,974 2,650 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระ               
   ทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 30 16 24 30 - - 18 6 72 52 - (24) 72 28 

รวมรายได ้ 1,575 2,254 456 422 509 459 114 128 2,654 3,263 (608) (585) 2,046 2,678 
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 หน่วย : ล้านบาท 

 

ธรุกิจผลิตและจาํหน่าย

น้ําตาลทรายและ

กากน้ําตาล 

ธรุกิจจาํหน่าย 

วสัดกุารเกษตร 

ธรุกิจผลิตและจาํหน่าย 

ไฟฟ้าและไอน้ํา 

 

ธรุกิจอ่ืนๆ 

 

รวม 

 

รายการระหว่างกนั 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 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 

               

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 1,657 414 103 83 32 20 48 55 1,840 572 (1) (4) 1,839 568 

ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 3,301 3,347 52 81 1,384 1,431 698 689 5,435 5,548 (15) (16) 5,420 5,532 

สนิทรพัยอ์ื่น - สทุธ ิ 1,268 1,435 156 200 4,820 4,849 5,062 5,114 11,306 11,598 (8,856) (9,035) 2,450 2,563 

สนิทรพัยร์วม  6,226 5,196 311 364 6,236 6,300 5,808 5,858 18,581 17,718 (8,872) (9,055) 9,709 8,663 

 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 มูลค่ายติุธรรม 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

         

สินทรพัย ์         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 

   มูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน         

ตราสารทุน - - - - 13,995,533 11,410,828 13,995,533 11,410,828 

         

สญัญาอนุพนัธ ์         

สญัญาซือ้ขายเงนิตรา         

   ต่างประเทศล่วงหน้า - - - 6,850,262 - - - 6,850,262 

รวมสินทรพัย ์ - - - 6,850,262 13,995,533 11,410,828 13,995,533 18,261,090 

         

หน้ีสิน         

สญัญาอนุพนัธ ์         

สญัญาซือ้ขายเงนิตรา         

   ต่างประเทศล่วงหน้า - - 32,490,935 - - - 32,490,935 - 

         

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้ 

   วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม         

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัร่วม - - - - 2,990,000,000 2,992,000,000 2,990,000,000 2,992,000,000 

รวมหน้ีสิน - - 32,490,935 - 2,990,000,000 2,992,000,000 3,022,490,935 2,992,000,000 

 

 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

         

สินทรพัย ์         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดั 

   มูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน         

ตราสารทุน - - - - 2,175 2,175 2,175 2,175 

รวมสินทรพัย ์ - - - - 2,175 2,175 2,175 2,175 

         

หน้ีสิน         

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้ 

   วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม         

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย - - - - 2,535,379,630 2,712,327,543 2,535,379,630 2,712,327,543 

รวมหน้ีสิน - - - - 2,535,379,630 2,712,327,543 2,535,379,630 2,712,327,543 

 

ในระหวา่งงวด กลุ่มกจิการไมม่กีารโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยุตธิรรม 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 
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เทคนิคการประเมินมูลค่า 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

 

มลูคา่ยุตธิรรมของสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าใชเ้ทคนิคการเปรยีบเทยีบราคาตลาด มลูคา่ยุตธิรรมอา้งองิราคาเสนอซือ้ขาย
จากนายหน้า สญัญาแบบเดยีวกนัทีม่กีารซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องและราคาเสนอซื้อขายสะทอ้นลกัษณะรายการทีแ่ทจ้รงิสาํหรบั
เครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่หมอืนกนั  
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 

 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

 

การเปลีย่นแปลงของขอ้มลูระดบั 3 สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความต้องการของตลาด   

   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 11,410,828 2,175 

การลงทุนเพิม่ - - 

การจาํหน่าย - - 

กาํไรซึง่รบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 2,584,705 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 13,995,533 2,175 

 

ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัซึง่ใชใ้นการวดัมลูคา่ยุตธิรรมระดบั 3 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

 มูลค่ายติุธรรม  ช่วงของข้อมูล 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 

ข้อมูลท่ีไม่สามารถ 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท สงัเกตได้   

      

เงนิลงทนุในตราสารทนุทีไ่มอ่ยู ่
   ในความตอ้งการของตลาด 

 

13,995,533 

 

11,410,828 

อตัราการเตบิโตของ
กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 0 - 3 รอ้ยละ 0 - 3 

  อตัราคดิลดทีป่รบัดว้ย
ความเสีย่ง 

รอ้ยละ 8 - 11 รอ้ยละ 8 - 11 
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ตารางต่อไปนี้แสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูคา่ยุตธิรรม 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 

 

  

การเพ่ิมขึน้ของ

สมมติฐาน 

การลดลงของ

สมมติฐาน 

 ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ การเปล่ียนแปลง พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

     

เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มอ่ยู ่
   ในความตอ้งการของตลาด 

อตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสด รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5 ลดลง รอ้ยละ 3 

อตัราคดิลดทีป่รบัดว้ยความเสีย่ง รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 9 

 

ขัน้ตอนการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรม 

 

ขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัของลําดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมที ่3 คอือตัราคดิลดทีป่รบัดว้ยความเสีย่ง ประมาณโดยอา้งองิ
จากตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่กลุ่มกจิการ
พจิารณาแลว้เหน็วา่มสีถานะทางการเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคูส่ญัญาทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารนัน้  
 

เงินกู้ยืมระยะยาว 

 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยืมระยะยาวใช้วธิีคิดลดกระแสเงนิสดตามสญัญาด้วยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยืมปัจจุบัน โดยรวม 

ความเสีย่งดา้นเครดติของกจิการ ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตได ้

 

ตารางต่อไปนี้แสดงมลูค่ายุตธิรรมและมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิในแต่ละประเภท แต่ไม่รวมถงึ
รายการทีร่าคาตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564     

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม 3,049,660,416 2,990,000,000 - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย - - 2,688,406,901 2,535,379,630 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น - สทุธ ิ     

ไมเ่กนิ 3 เดอืน  41,977,034 13,211,699 - - 

3 เดอืน - 6 เดอืน 95,175 1,450,308 - - 

6 เดอืน - 12 เดอืน 1,482,068 1,987,998 - - 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 19,011,879 17,908,779 7,763,431 7,763,431 

 62,566,156 34,558,784 7,763,431 7,763,431 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (20,533,012) (18,156,659) (7,763,431) (7,763,431) 
 42,033,144 16,402,125 - - 

ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สทุธ ิ     

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 49,916,723 264,076 - - 

3 เดอืน - 6 เดอืน - 99,650 - - 

6 เดอืน - 12 เดอืน - - - - 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 33,353 31,243 - - 

 49,950,076 394,969 - - 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (35,408) (32,507) - - 

 49,914,668 362,462 - - 

ลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ     

ลกูหนี้อื่น - กจิการอื่น 44,191,697 4,020,170 - - 

ลกูหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 736,440 - 9,839,552 8,991,541 

 44,928,137 4,020,170 9,839,552 8,991,541 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (49,500) (52,248) - - 

 44,878,637 3,967,922 9,839,552 8,991,541 

     

รายไดค้า้งรบั - กจิการอื่น 30,449,792 29,788,887 2,000 9,625 

รายไดค้า้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,534,066 5,121,868 - - 

เงนิทดรองจา่ย 10,000 500,000 - - 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 23,170,419 74,946,433 2,158,682 2,800,836 

ดอกเบีย้คา้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 19,080,605 13,095,854 

 65,164,277 110,357,188 21,241,287 15,906,315 
     

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 201,990,726 131,089,697 31,080,839 24,897,856 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ลกูหน้ีชาวไร่ - สทุธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลกูหนี้ชาวไร ่     

   - บุคคลอื่น 765,772,937 454,689,643 65,861,665 66,621,568 

   - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,418,559 5,351,864 - - 

 773,191,496 460,041,507 65,861,665 66,621,568 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (90,563,386) (93,465,036) (65,861,665) (66,621,568) 
 682,628,110 366,576,471 - - 

 

ลกูหนี้ชาวไร ่- บุคคลอื่น สามารถแยกตามฤดกูารผลติไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ฤดกูารผลติปี 2565/2566 45,090,373 - - - 

ฤดกูารผลติปี 2564/2565 578,069,663 262,347,741 - - 

ฤดกูารผลติปี 2563/2564 24,349,112 67,001,716 - - 

ฤดกูารผลติปี 2562/2563 3,785,339 5,972,167 - - 

ฤดกูารผลติปี 2561/2562 3,898,157 5,480,172 - - 

ฤดกูารผลติปี 2560/2561 8,439,879 9,241,362 - - 

ฤดกูารผลติก่อนปี 2560/2561 102,140,414 104,646,485 65,861,665 66,621,568 

 765,772,937 454,689,643 65,861,665 66,621,568 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (90,561,975) (93,460,790) (65,861,665) (66,621,568) 
 675,210,962 361,228,853 - - 

 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกูหนี้ชาวไร ่- บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สามารถแยกตามฤดกูารผลติไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดกูารผลติปี 2565/2566 2,234,764 - - - 

ฤดกูารผลติปี 2564/2565 5,183,795 3,929,666 - - 

ฤดกูารผลติปี 2563/2564 - 1,422,198 - - 

 7,418,559 5,351,864 - - 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1,411) (4,246) - - 

 7,417,148 5,347,618 - - 

 

11 สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

วตัถุดบิ 56,546,743 45,905,643 - - 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 1,659,195,140 376,055,167 - - 

สนิคา้ซือ้มาเพือ่ขาย 43,922,725 38,410,790 - - 

สนิคา้ระหวา่งผลติ 68,976,429 94,501,076 - - 

วสัดุโรงงาน 45,355,870 44,978,243 - - 

 1,873,996,907 599,850,919 - - 
     

หกั คา่เผือ่การลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื     

 สนิคา้เก่าและเสือ่มสภาพ     

    - วตัถุดบิ - (480,455) - - 

    - สนิคา้ระหวา่งผลติ (12,846) (3,378,692) - - 

    - วสัดุโรงงาน (1,039,235) (1,108,893) - - 

 มลูคา่สทุธทิีค่าดวา่จะไดร้บัต่ํากวา่ราคาทุน     

    - สนิคา้สาํเรจ็รปู (12,031,076) (9,888,685) - - 

    - สนิคา้ระหวา่งผลติ (21,972,891) (16,168,246) - - 

    - สนิคา้ซือ้มาเพือ่ขาย (53,015) (387,977) - - 

 (35,109,063) (31,412,948) - - 

     

 1,838,887,844 568,437,971 - - 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 
 

รายการเคลือ่นไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 1,004,925,551 1,025,825,366 

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม (12,439,391) - 

สว่นแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบรษิทัรว่ม 62,568,270 - 

การลดทุนของบรษิทัรว่ม (33,544,946) (33,544,946) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 1,021,509,484 992,280,420 
 

13 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลกูหน้ีชาวไร่ - สทุธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว     

   ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 52,746,733 40,255,503 - - 

หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1,915,258) (2,007,249) - - 

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว     

   ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - สทุธ ิ 50,831,475 38,248,254 - - 
     

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว  112,419,371 159,087,405 - - 

หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  (5,030,731) (13,851,122) - - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - สทุธ ิ 107,388,640 145,236,283 - - 

 158,220,115 183,484,537 - - 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหนี้ชาวไร ่มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดยกมา 183,484,537 320,687,494 - - 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 197,267,132 2,438,692 - - 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (231,443,936) (123,783,278) - - 

กลบัรายการ (คา่เผือ่) ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 8,912,382 (15,858,371) - - 

ยอดยกไป 158,220,115 183,484,537 - - 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี      

   30 มิถนุายน พ.ศ. 2564     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 5,532,248,300 27,248,732 35,311,235 15,773,300 

ซือ้สนิทรพัย ์ 41,255,999 463,800 809,094 130,800 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (2,572,422) - (14) - 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (2,157,883) - - - 

คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจาํหน่าย (148,534,390) (1,863,585) (2,189,648) (1,064,844) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 5,420,239,604 25,848,947 33,930,667 14,839,256 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้นําที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาตามบญัชีสุทธิจํานวน 2,027.02 ล้านบาท  
(วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จาํนวน 1,981.75 ลา้นบาท) ไปวางเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุขอ้ 16) 
 

15 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจา้หนี้การคา้ - กจิการอื่น 206,375,799 230,263,218 1,549 1,549 

เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,873,463 - - - 

เจา้หนี้คา่ออ้ย 642,927 24,217,001 - - 

เจา้หนี้อื่น - กจิการอื่น 46,380,917 196,026,882 1,965,523 1,202,464 

เจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 678,731 69,355 126,328 235,577 

เงนิรบัล่วงหน้าคา่สนิคา้และบรกิาร - กจิการอื่น 16,385,572 139,369,914 - - 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - กจิการอื่น 3,421,285 4,596,164 - - 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26,012,553 54,079,410 6,271,722 22,446,023 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - กจิการอื่น 211,027,295 25,960,701 2,415,020 806,998 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,261,764 12,040 - - 

 515,060,306 674,594,685 10,780,142 24,692,611 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เงินกู้ยืม 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ส่วนของหมุนเวียน     

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 2,269,366,000 758,866,000 - - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้อืน่ๆ - 349,356,430 - 580,000 

สว่นของเงนิกูร้ะยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี     

   - สถาบนัการเงนิ 258,778,458 258,709,628 - - 

   - บรษิทัรว่ม (หมายเหตุขอ้ 19 (ช)) 275,056,289 223,565,086 - - 

   - บรษิทัยอ่ย (หมายเหตุขอ้ 19 (ซ)) - - 42,287,739 71,042,619 

   - อื่นๆ - 2,543,825 - - 

   - หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 5,601,066 7,253,197 3,526,801 3,975,579 

เงนิกูย้มืหมนุเวยีนรวม 2,808,801,813 1,600,294,166 45,814,540 75,598,198 

     

ส่วนของไม่หมุนเวียน     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ 1,414,701,161 1,470,109,674 - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม - สทุธ ิ

   (หมายเหตุขอ้ 19 (ช)) 2,774,604,127 2,918,132,130 - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย - สทุธ ิ 
   (หมายเหตุขอ้ 19 (ซ)) - - 2,646,119,162 2,646,119,162 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สทุธ ิ 9,199,332 13,508,443 3,692,467 5,379,656 

เงนิกูย้มืไมห่มนุเวยีนรวม 4,198,504,620 4,401,750,247 2,649,811,629 2,651,498,818 

รวมเงินกู้ยืม 7,007,306,433 6,002,044,413 2,695,626,169 2,727,097,016 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืทัง้หมดเป็นสกุลเงนิบาท 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิคํ้าประกนัโดยทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ทีม่รีาคาตามบญัชสีุทธิ
จาํนวน 2,027.02 ลา้นบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จาํนวน 1,981.75 ลา้นบาท) (หมายเหตุขอ้ 14) 
 

ทัง้นี้ภายใต้สญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวระหว่างบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งและสถาบนัการเงนิ บรษิัทจะต้องดํารงอตัราส่วนหนี้สนิที่มดีอกเบี้ย 

ต่อทุน ไม่ให้สูงเกิน 2.5 : 1 โดยสถาบันการเงนิจะไม่นับรวมหนี้สนิระยะยาวจากการจดัตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า 
กลุ่มน้ําตาลบุรรีมัย ์เป็นสว่นหนึ่งของหนี้สนิทีต่อ้งชาํระดอกเบีย้ 

 

 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาว (ไมร่วมหนี้สนิตามสญัญาเชา่) สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ย
รายละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมา 4,873,060,343 2,717,161,781 

เงนิกูย้มืเพิม่ - - 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (140,082,195) (28,754,880) 
การปรบัมลูคา่ลดลงจากการเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสดตามสญัญา (9,838,113) - 

ยอดยกไป 4,723,140,035 2,688,406,901 

 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมวีงเงนิตามสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในประเทศรวมทัง้สิ้นจํานวน  
2,730.20 ลา้นบาท โดยกลุ่มกจิการไดเ้บกิใชเ้งนิกูย้มืดงักล่าวเตม็วงเงนิแลว้ 

 

17 ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลสําหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ไดต้ัง้คา้งจ่ายโดยวธิกีารประมาณการ
จากฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัอตัราทีใ่ชใ้นการคาํนวณคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในอตัรารอ้ยละ 20 

 

18 เงินปันผลจ่าย 

 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2564 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลสําหรบั 

ผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 48.73 ล้านบาท โดยบรษิัทได้จ่ายเงนิปันผล
ดงักล่าวแลว้เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 รายการค้ากบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทั ทุนบุรรีมัย ์จาํกดั เป็นบรษิทัใหญ่ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 50.61 ของทุนทีอ่อกของบรษิทั 

(วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 50.59) 
 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ก) รายการค้ากบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

สาํหรบังวดหกเดือน ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายการค้ากบับริษทัร่วม     

   เงนิปันผลรบั - - 12,439,391 26,893,793 

   ดอกเบีย้จ่าย 69,291,533 114,034,015 - - 

     

รายการค้ากบับริษทัย่อย 

   เงนิปันผลรบั - - 83,094,208 101,699,475 

   ดอกเบีย้รบั - - 19,297,995 71,327,715 

   รายไดอ้ื่น - - 55,765,784 55,156,490 

   ดอกเบีย้จ่าย - - 88,070,819 89,689,004 

   คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร - - 594,664 746,956 

     

รายการค้ากบับคุคลหรือ 

   กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืนๆ     

   รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร 724,858,373 1,570,208,827 - - 

   รายไดอ้ื่น 638,952 630,318 - - 

   ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 7,734,550 2,500,201 - - 

   คา่ใชจ้่ายในการขาย 6,913,642 2,617,769 - - 

   คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 558,369 16,653,740 - - 

   คา่ใชจ้่ายอื่น - 18,625 - - 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ลกูหน้ีการค้า - สทุธิ     

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  49,914,668 362,462 - - 

     

ลกูหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้างรบั 

   และรายได้ค้างรบั     

บรษิทัยอ่ย - - 28,920,157 22,087,395 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,270,506 5,121,868 - - 

 12,270,506 5,121,868 28,920,157 22,087,395 

     

ลกูหน้ีชาวไร่ - สทุธิ     

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,417,148 5,347,618 - - 

     

ลกูหน้ีชาวไร่ไมห่มุนเวียน - สทุธิ     

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,486,678 6,498,092 - - 

     

เจ้าหน้ีการค้า     

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,873,463 - - - 

     

เจ้าหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้างจ่ายและ 

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

บรษิทัยอ่ย - - 6,359,796 22,618,479 

บรษิทัรว่ม 26,012,553 54,079,410 - - 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,940,495 81,395 38,254 63,121 

 27,953,048 54,160,805 6,398,050 22,681,600 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมา - - 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 61,800,000 - 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื - - 

ยอดยกไป 61,800,000 - 

 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยมอีตัราดอกเบี้ยอยู่ที่รอ้ยละ 2.00 ต่อปี (วนัที่ 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 : ไมม่)ี 
 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมา 842,152,857 2,300,723,764 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 28,700,000 719,511,963 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (143,314,749) (2,300,628,775) 
 727,538,108 719,606,952 

บวก  กลบัรายการคา่เผือ่ผลขาดทนุ - 122,545,905 

ยอดยกไป 727,538,108 842,152,857 

 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลกูหน้ีชาวไร่ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหนี้ชาวไร ่มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมา 1,500,000 12,447,820 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ - - 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (1,500,000) (10,947,820) 
ยอดยกไป - 1,500,000 

 

ฉ) เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมา - - 

เงนิกูย้มืเพิม่ 57,500,000 215,600,000 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (57,500,000) (215,600,000) 
ยอดยกไป - - 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมอีตัราดอกเบี้ยอยู่ทีร่อ้ยละ 2.00 ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.43 ต่อปี) 
 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช) เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษทัร่วม  

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมา 3,141,697,216 3,235,654,702 

เงนิกูย้มืเพิม่ - - 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (82,198,687) (93,957,486) 
การปรบัมลูคา่ลดลงจากการเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสดตามสญัญา (9,838,113) - 

ยอดยกไป 3,049,660,416 3,141,697,216 

 

ซ) เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษทัย่อย  

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมา 2,717,161,781 2,746,119,162 

เงนิกูย้มืเพิม่ - - 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (28,754,880) (28,957,381) 
ยอดยกไป 2,688,406,901 2,717,161,781 

 

ฌ) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 19,077,021 17,101,945 9,515,403 8,361,910 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 676,584 587,632 294,199 297,682 

 19,753,605 17,689,577 9,809,602 8,659,592 

 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารรวมเงนิเดอืน คา่เบีย้ประชุมและผลตอบแทนอืน่ 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ญ) สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ งได้ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ผ่านบริษัท  

คา้ผลผลติน้ําตาล จาํกดั ซึง่เป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มมีลูคา่ตามสญัญาเป็นจาํนวน 30.96 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (วนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 : จาํนวน 4.50 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ) 
 

มลูคา่ยุตธิรรมของยอดคงเหลอืของสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

สินทรพัยท์างการเงิน   

สญัญาท่ีมีมูลค่ายติุธรรมเชิงบวก (กาํไร)   

สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - 6,850,262 

   

หน้ีสินทางการเงิน   

สญัญาท่ีมีมูลค่ายติุธรรมเชิงลบ (ขาดทุน)   

สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 32,490,935 - 

 

20 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

ก) ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

รายจ่ายฝ่ายทุนเกีย่วกบัภาระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิแต่ไมร่บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 25,354,087 22,622,962 

 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) ภาระผกูพนัภายใต้สญัญาบริการ 

 

สญัญาบรกิารทีไ่มส่ามารถยกเลกิไดเ้กีย่วกบัการไดร้บับรกิารจากบุคคลภายนอกมจีาํนวนเงนิขัน้ต่ําทีต่อ้งจ่ายในอนาคต ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภายใน 1 ปี 11,616,546 8,009,128 410,400 86,400 

เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 8,817,855 9,687,561 181,800 90,000 

 20,434,401 17,696,689 592,200 176,400 

 

ค) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาขายสินค้าท่ียงัไม่ส่งมอบ 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสญัญาขายน้ําตาลที่ยงัไม่ได้ส่งมอบจํานวน  

69,382 เมตริกตัน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 96,590 เมตริกตัน) ที่ช่วงราคาระหว่าง 12,563 ถึง 16,516 บาท 

ต่อเมตรกิตนั (วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : ช่วงราคาระหว่าง 7,562 ถึง 13,377 บาทต่อเมตรกิตนั) และยงัไม่ได้กําหนดราคา
จํานวน 24,750 เมตรกิตนั (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 54,000 เมตรกิตนั) โดยอา้งองิราคาจากราคาน้ําตาลทรายดบิ 

ตลาดนิวยอรก์ หมายเลข 11 หรอืราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 ตามงวดทีม่กีารสง่มอบ 

 

ง) ภาระผกูพนัในเชค็ลงวนัท่ีล่วงหน้า 

 

กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัในเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้าซึง่ออกใหแ้ก่ชาวไรเ่พือ่การรบัซือ้ออ้ย ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

เชค็ลงวนัทีล่่วงหน้า   

   -  ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 187,405,259 536,894,565 

   -  ครบกาํหนดชาํระเกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 130,479,369 89,075,822 

 317,884,628 625,970,387 

 



บริษทั น้ําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จ) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 

เมื่อวนัที่ 20 กนัยายน พ.ศ. 2559 บรษิัท บุรรีมัย์พลงังาน จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ได้แก้ไขเพิ่มเติมสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 
กบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) เพื่อเปลีย่นวธิกีารคํานวณปรมิาณพลงังานไฟฟ้าและการชําระเงนิค่าซื้อขายไฟฟ้าเป็นวธิ ี

“Feed-in Tariff” (FiT) สญัญาซื้อขายไฟฟ้าเดมิมอีายุสญัญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ
สามารถต่อสญัญาออกไปไดอ้กีครัง้ละ 5 ปี การแกไ้ขสญัญาซื้อขายไฟฟ้าดงักล่าวมผีลทําใหอ้ายุสญัญาคงเหลอื 12 ปี 5 เดอืน 
โดยการคาํนวณดว้ยวธิ ีFiT ซึง่มผีลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่11 มนีาคม พ.ศ. 2559 

 

บรษิัท บุรรีมัย์เพาเวอร์ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) เป็น
ระยะเวลา 20 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยภายใต้เงื่อนไขตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าบรษิัทย่อยและกฟภ.  
ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขการซือ้ขายไฟฟ้าตามระบุในสญัญา 
 

ฉ) หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคาร 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีหนี้สนิที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กลุ่มกิจการได้ให้สถาบันการเงนิในประเทศ 

ออกหนังสือสญัญาคํ้าประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 6.20 ล้านบาท  
(วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จาํนวน 6.20 ลา้นบาท) 
 

ช) คดีความท่ีสาํคญั 

 

ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดถู้กฟ้องรอ้งดําเนินคดผีูบ้รโิภคซึง่เป็นคดเีรยีกรอ้งความเสยีหายจากการเปลีย่นแปลง
มลูคา่ของหุน้ จาํนวน 136.34 ลา้นบาท โดยโจทกไ์ดย้ืน่ฟ้องบรษิทัเป็นจาํเลยที ่1 พรอ้มกบับุคคลภายนอกต่อศาลแพง่โดยอา้งว่า
ตนเองซึ่งเป็นผูถ้อืหุ้นในบรษิทัจําเลยที ่1 ไดร้บัความเสยีหายจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุน้ ทัง้นี้ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 
พ.ศ. 2564 คดนีี้อยู่ในขัน้ตอนการนัดสบืพยาน และศาลนัดสบืพยานในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ
มคีวามเห็นว่าบรษิัทมีหลกัฐานที่ชดัเจนที่จะต่อสู้คด ีอีกทัง้ประเด็นดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อข้อมูล 

ทางการเงนิระหวา่งกาล 

 

21 เหตกุารณ์หลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

การลงทุนในหุ้นของบริษทั บรีุรมัยก์รีนเอน็เนอรจี์ จาํกดั 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 25 มนีาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการได้มมีติอนุมตัิการลงทุนในหุ้นของบรษิัท 
บุรรีมัย์กรนีเอ็นเนอร์จี จํากดั (BGE) ซึ่งเป็นบรษิัทที่ร่วมลงทุนในโครงการผลิตและจําหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอดัแท่ง ใน สปป. ลาว  
โดยบรษิัทเขา้ซื้อหุ้นของ BGE จํานวน 22,400 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 44.80 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วทัง้หมดของ BGE  

โดยมมีลูคา่การลงทุนไมเ่กนิ 2.24 ลา้นบาท ทัง้นี้บรษิทัไดด้าํเนินการโอนหุน้แลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2564 เมื่อวนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่สดัสว่นการลงทุนใน
หุน้ของ BGE โดยการซื้อหุน้เพิม่เตมิจํานวน 5,400 หุน้ ซึ่งทําใหส้ดัส่วนการลงทุนเพิม่ขึน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 55.60 ของจํานวนหุน้ที่
ออกและชําระแล้วทัง้หมดของ BGE ส่งผลให้ BGE เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทัง้นี้บริษัทได้ดําเนินการโอนหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวนัที ่ 
5 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
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