
บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั น้ําตาลบุรรีมัย ์จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบรษิัท น้ําตาลบุรรีมัย์ จํากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย และข้อมูล 

ทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิทั น้ําตาลบุรรีมัย์ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ 

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดง 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดเกา้เดอืน

สิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการ

จดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34  

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึ้น

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

สง่า  โชคนิติสวสัด์ิ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11251 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั นําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 80,144,987 60,424,535 12,232,658 5,894,017

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื - สุทธิ 9, 20 309,657,546 131,089,697 41,401,987 24,897,856

ลกูหนีชาวไร่ - สุทธิ 10 481,286,590 366,576,471 - -

รายไดค้า้งรบั 

- สาํนักงานกองทุนออ้ยและนําตาลทราย - 300,843,909 - -

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 11 1,188,239,318 568,437,971 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย 20 (ค) - - 50,650,185 -

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย -

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 20 (ง) - - - 31,000,000

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหนีชาวไร่

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 14, 20 (จ) 49,942,130 38,248,254 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 19,268,369 25,788,633 5,675,178 5,211,686

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,128,538,940 1,491,409,470 109,960,008 67,003,559

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีชาวไร่ไม่หมุนเวยีน - สุทธิ 90,310,746 117,243,396 - -

รายไดค้า้งรบัไม่หมุนเวยีน 

- สาํนักงานกองทุนออ้ยและนําตาลทราย - 170,201,779 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 12 1,114,653,742 1,004,925,551 992,280,420 1,025,825,366

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 13 - - 3,150,605,180 3,148,475,700

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

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

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - สุทธิ 20 (ง) - - 668,960,471 811,152,857

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหนีชาวไร่ - สุทธิ 14, 20 (จ) 109,363,944 145,236,283 - -

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

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 5,377,702,297 5,532,248,300 33,368,819 35,311,235

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 10,741,460 13,882,811 2,527,464 3,364,709

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 15 24,985,031 27,248,732 14,331,213 15,773,300

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 122,292,718 128,145,788 - -

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 29,292,629 17,309,725 324,100 319,900

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 6,897,309,227 7,171,824,320 4,866,370,969 5,044,196,369

รวมสินทรพัย์ 9,025,848,167 8,663,233,790 4,976,330,977 5,111,199,928

กรรมการ   ________________________________

วนัท ี        ________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 16, 20 504,573,496 674,594,685 12,622,711 24,692,611

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 17 1,725,816,000 758,866,000 - -

เงนิกูย้มืระยะสนัอนื ๆ 17 - 349,356,430 - 580,000

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 17 258,803,753 261,253,453 - -

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัร่วม

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 17 269,196,280 223,565,086 - -

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 17 - - - 71,042,619

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเช่า

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 17 5,209,756 7,253,197 3,264,317 3,975,579

ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 3,924,998 6,680,584 2,853,072 3,036,802

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 8,726,314 16,365,043 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 94,373,399 15,526,686 1,621,688 1,421,350

รวมหนีสินหมนุเวียน 2,870,623,996 2,313,461,164 20,361,788 104,748,961

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ - สุทธิ 17 1,414,493,504 1,470,109,674 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัร่วม - สุทธิ 17 2,727,216,553 2,918,132,130 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย - สุทธิ 17 - - 2,631,209,345 2,646,119,162

หนีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 17 7,912,052 13,508,443 2,890,020 5,379,656

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 13,286,251 29,891,137 467,216 467,216

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 63,414,031 59,174,444 20,834,407 19,505,050

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 5,138,823 3,123,397 - -

4,231,461,214 4,493,939,225 2,655,400,988 2,671,471,084

7,102,085,210 6,807,400,389 2,675,762,776 2,776,220,045

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

หนีสินไม่หมุนเวียน

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

รวมหนีสิน
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บริษทั นําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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 

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

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 812,099,845 หุน้ 

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

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

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 77,578,172 13,747,388 467,831,888 502,243,570

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 10,438,206 8,000,702 - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,920,752,691 1,854,484,403 2,300,568,201 2,334,979,883

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 3,010,266 1,348,998 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,923,762,957 1,855,833,401 2,300,568,201 2,334,979,883

9,025,848,167 8,663,233,790 4,976,330,977 5,111,199,928

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ
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บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 924,472,014 833,448,565 - -                    

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (862,843,651) (669,401,521) - -                    
 

กาํไรขนัต้น 61,628,363 164,047,044 - -

รายไดอ้นื 20,200,143 65,098,402 62,436,710 52,634,133       

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (27,805,577) (16,531,543) - -                    

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (71,480,276) (79,665,704) (27,572,286) (27,608,578)      

การกลบัรายการผลขาดทนุดา้นเครดติ

ทคีาดว่าจะเกดิขนึ 594,836 9,005,440 921,513 105,883,638     

กําไร (ขาดทุน) อนื - สุทธิ (54,174,652) 5,818,639 - -

ตน้ทุนทางการเงนิ (46,476,349) (80,915,330) (43,753,932) (45,393,541)      

สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

และการรว่มคา้ (5,669,602) 3,100,915 - -                    

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (123,183,114) 69,957,863 (7,967,995) 85,515,652

ภาษีเงนิได้ 18 4,607,992 (8,231,411) - -                    

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด (118,575,122) 61,726,452 (7,967,995) 85,515,652

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 369,740 - - -

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 369,740 - - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (118,205,382) 61,726,452 (7,967,995) 85,515,652

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (118,456,632) 61,722,683 (7,967,995) 85,515,652

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (118,490) 3,769 - -

(118,575,122) 61,726,452 (7,967,995) 85,515,652

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (118,086,892) 61,722,683 (7,967,995) 85,515,652

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (118,490) 3,769 - -

(118,205,382) 61,726,452 (7,967,995) 85,515,652

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (0.146) 0.076 (0.010) 0.105

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั นําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,970,561,159 3,511,854,068 - -

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (2,497,380,846) (2,916,550,132) - -
 

กาํไรขนัต้น 473,180,313 595,303,936 - -

รายไดอ้นื 167,513,573 118,906,447 233,407,605 308,573,559

ค่าใชจ้่ายในการขาย (114,474,773) (118,533,530) - -

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (223,154,449) (256,723,761) (88,785,921) (93,883,406)

การกลบัรายการ (ผลขาดทุน) ดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ 24,754,072 (6,504,118) 1,681,415 106,611,164

กําไร (ขาดทุน) อนื - สทุธิ (88,583,230) (19,475,450) 7,369 -

ตน้ทุนทางการเงนิ (179,881,096) (259,201,173) (131,996,406) (135,346,012)

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 12 56,898,668 19,639,750 - -

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 116,253,078 73,412,101 14,314,062 185,955,305

ภาษเีงนิได้ 18 (3,628,281) (15,090,856) - -

กาํไรสาํหรบังวด 112,624,797 58,321,245 14,314,062 185,955,305

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ 369,740 - - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 369,740 - - -

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน

ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 2,584,705 - - -

ภาษเีงนิไดท้เีกยีวกบัการเปลยีนแปลงในมูลค่ายุตธิรรม

ในตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื (516,941) - - -

รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 2,067,764 - - -

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 2,437,504 - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 115,062,301 58,321,245 14,314,062 185,955,305

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 112,556,528 58,273,308 14,314,062 185,955,305

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 68,269 47,937 - -

112,624,797 58,321,245 14,314,062 185,955,305

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 114,994,032 58,273,308 14,314,062 185,955,305

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 68,269 47,937 - -

115,062,301 58,321,245 14,314,062 185,955,305

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.139 0.072 0.018 0.229

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ผลต่างของอตัรา

จดัสรรแล้ว - แลกเปลียนจาก การวดัมูลค่าเงินลงทุน รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน  ทุนสาํรอง การแปลงค่าข้อมูล ในตราสารทุนผา่นกาํไร ผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ทางการเงิน ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม

หมายเหตุ บาท 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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 58,273,308 - - 58,273,308 47,937 58,321,245

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 812,099,845 954,665,813 56,601,140 73,892,859 - 8,000,702 1,905,260,359 1,368,592 1,906,628,951

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 19 - - - (48,725,744) - - (48,725,744) (1,094) (48,726,838)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 112,556,528 369,740 2,067,764 114,994,032 68,269 115,062,301

การเพมิขนึของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม

จากการซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - - 1,594,093 1,594,093

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 812,099,845 954,665,813 65,970,655 77,578,172 369,740 10,068,466 1,920,752,691 3,010,266 1,923,762,957

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงินรวม 

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

7



บริษทั นําตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว -

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุ 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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 185,955,305 185,955,305

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 812,099,845 954,665,813 56,601,140 508,309,228 2,331,676,026

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

เงนิปันผลจ่าย 19 - - - (48,725,744) (48,725,744)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 14,314,062 14,314,062

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 812,099,845 954,665,813 65,970,655 467,831,888 2,300,568,201

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั นําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 116,253,078 73,412,101 14,314,062 185,955,305

รายการปรบัปรุงกําไรก่อนภาษเีงนิได้

เป็นเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดําเนินงาน

   - คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 223,347,066 252,096,158 5,765,137 5,944,503

- (กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ (24,754,073) 6,504,118 (1,681,415) (106,611,164)

- ดอกเบยีรบั (43,350,400) (28,619,275) (28,409,347) (94,529,037)

- เงนิปันผลรบั (225,148) (307,020) (121,318,107) (131,796,232)

- คา่เผอืการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 11 12,657,058 20,403,016 - -

- ขาดทุน (กําไร) จากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 690,693 1,238,704 (7,369) (190,652)

- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทดีนิ

  อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 15 410,288 1,083,300 - 8,070

- ขาดทุนจากการซอืเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 133,274 - - -

- ตน้ทุนทางการเงนิ 179,881,096 259,201,173 131,996,406 135,346,012

- สว่นแบง่ (กําไร) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 12 (56,898,668) (19,639,750) - -

- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงาน 4,805,838 4,915,147 1,451,798 936,413

- ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 87,951,221 - - -

กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์

และหนีสนิดําเนินงาน 500,901,323 570,287,672 2,111,165 (4,936,782)

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดําเนินงาน

     - ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (180,926,861) 85,114,248 523,122 50,026,009

- รายไดค้า้งรบั - สาํนักงานกองทุนออ้ยและนําตาลทราย 300,843,909 23,378,654 - -

- ลูกหนีชาวไร ่ (108,588,212) (88,872,650) 1,681,415 910,607

     - สนิคา้คงเหลอื (632,458,405) 435,007,467 - -

     - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (342,110) 55,579,052 (463,492) 2,039,170

- ลูกหนีชาวไรไ่มห่มุนเวยีน 33,505,957 12,473,145 - -

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (11,982,904) 5,767,200 (4,200) 34,398

     - เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (210,408,692) (223,477,973) 2,706,116 (1,493,066)

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื 2,520,169 (2,421,665) 200,338 (2,026,926)

- หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 3,258,500 - - -

- รายไดค้า้งรบัไมห่มุนเวยีน 

    - สาํนักงานกองทุนออ้ยและนําตาลทราย 170,201,779 (10,881,963) - -

- จา่ยผลประโยชน์พนักงาน (3,321,837) (3,750,255) (306,171) (965,727)

เงนิสด (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน (136,797,384) 858,202,932 6,448,293 43,587,683

- รบัคนืภาษเีงนิได้ - 27,812,471 - -

- จา่ยภาษเีงนิได้ (22,523,655) (6,094,561) - -

- จา่ยดอกเบยี (243,976,046) (283,870,497) (146,887,614) (295,840,383)

กระแสเงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน (403,297,085) 596,050,345 (140,439,321) (252,252,700)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รบัดอกเบยี 43,350,400 28,619,275 31,382,991 98,674,987

รบัเงนิปันผล 18,448,151 30,403,777 101,317,210 131,796,232

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัรว่ม 12 33,544,946 55,522,670 33,544,946 55,522,670

เงนิสดจา่ยเพอืซอืเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (25,031,650) - - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 13 - - (2,129,480) (1,000,000,000)

เงนิสดจา่ยสุทธจิากการซอืบรษิทัยอ่ย (193,476) - - -

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย 20 (ค) - - (115,560,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย 20 (ค) - - 64,909,815 -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 20 (ง) - - 211,632,386 1,673,341,914

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 20 (ง) - - (38,440,000) (654,211,963)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่ 14 232,191,412 122,029,251 - -

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหนีชาวไร่ 14 (198,609,078) - - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,882,308 12,623,137 7,383 190,654

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (71,068,064) (148,441,087) (1,439,422) (1,201,509)

ดอกเบยีจา่ยทบีนัทกึรวมเป็นตน้ทุนของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (2,433,566) (4,576,942) - -

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน 32,081,383 96,180,081 285,225,829 304,112,985

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ และอนืๆ เพมิขนึ (ลดลง) 17 617,593,570 (1,455,722,000) (580,000) 832,000

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ 17 - 1,000,000,000 - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอนืๆ 17 (58,065,870) (29,508,495) - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย 17 - - (85,952,436) (28,833,605)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม 17 (112,236,087) (84,534,038) - -

เงนิสดจา่ยชาํระหนีสนิตามสญัญาเชา่ (7,639,832) (13,478,549) (3,200,898) (3,176,263)

จา่ยเงนิปันผล 19 (48,715,627) - (48,714,533) -

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 390,936,154 (583,243,082) (138,447,867) (31,177,868)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสทุธิ 19,720,452 108,987,344 6,338,641 20,682,417

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

คงเหลอืปลายงวด 80,144,987 149,601,051 12,232,658 23,179,213

รายการทีไม่กระทบเงินสด

หนีสนิตามสญัญาเชา่ซอืเพมิขนึจากการซอืทดีนิ 

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

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 39,135,981 36,102,047 237,945 62,007

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 

บรษิทั น้ําตาลบุรรีมัย ์จํากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้

และดําเนินกจิการในประเทศไทย และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้ดงัน้ี 

 

สาํนักงานใหญ่ : ตัง้อยู่เลขที ่237 หมู่ 2 ตําบลหนิเหลก็ไฟ อําเภอคเูมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์31190 

 

สาํนักงานสาขา : ตัง้อยู่เลขที ่128/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มกจิการ” 

 

การประกอบการธุรกจิของกลุ่มกจิการ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 

1) ธุรกจิผลติและจําหน่ายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล 

2) ธุรกจิจําหน่ายวสัดุการเกษตร 

3) ธุรกจิผลติและจําหน่ายไฟฟ้าและไอน้ํา 

4) ธุรกจิอื่น ๆ เช่น ธุรกจิผลติและจําหน่ายบรรจุภณัฑท์ีท่ําจากชานออ้ย และธุรกจิการใหบ้รกิารขนส่ง  

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ที่ขยายวงกว้างขึ้น

อย่างต่อเน่ืองและมาตรการป้องกนัการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และ

นํามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการ โดยเฉพาะผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจผลิตและ

จําหน่ายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล อย่างไรกต็าม ในระหว่างรอบระยะเวลาเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ราคาน้ําตาล

ในตลาดโลกมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรอบระยะเวลาเดยีวกนักบัปีก่อน ภายหลงัหลายประเทศมกีารผ่อนคลายมาตรการ

ป้องกนัการระบาดของ COVID-19 

 

ทัง้น้ีผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจกับเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่งออก  

และไดป้ระเมนิผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งต่อการดําเนินงาน รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุการณ์ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธผิล 
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3 ฐานะการเงิน 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมหีน้ีสนิหมุนเวยีนสงูกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนในขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลจํานวน 

742.09 ล้านบาท (วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 822.05 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ผู้บรหิารของกลุ่มกจิการใช้นโยบายและ

วธิกีารเพื่อจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง และสถานการณ์อื่นๆ โดยในส่วนของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเป็นวงเงนิสําหรบั

ดําเนินธุรกิจของกลุ่มกจิการซึ่งสามารถต่ออายุได ้ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ลุ่มกจิการยงัคงสามารถดํารงสดัส่วนหน้ีสนิต่อทุนตามขอ้กําหนด

ของสถาบันการเงนิ ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการเชื่อมัน่ว่ากลุ่มกิจการมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพียงพอสําหรบัการดําเนินธุรกิจตามที่กลุ่มกิจการ

ต้องการ และสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองในอีก 12 เดอืนข้างหน้านับจากวนัทีใ่นรายงานน้ี และสามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิทีม่อียู่ในปัจจุบนัและอนาคตได ้ดงันัน้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลน้ีจงึไดจ้ดัทําขึน้ตามข้อสมมติฐานทางการบญัชทีีว่่า

กลุ่มกจิการจะดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

 

4 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์  

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีน้ือความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

5 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี  

 

1) ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุติการนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอื

ปฏิบัติสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ผลกระทบจากการยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรนไดร้วมอยู่ในผลการดําเนินงานสําหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564  

ซึง่ผลกระทบดงักล่าวไม่มนัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2564 ไม่มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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3) การบญัชสีาํหรบังบการเงนิรวม 
 

การร่วมคา้ 
 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธใินสนิทรพัย์สุทธขิองการร่วมการงานนัน้ เงนิลงทุนในการร่วมค้า

รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี  
 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการร่วมคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน  
 

การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 
 

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ายซื้อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 
 

กลุ่มกจิการจะรบัรูม้ลูค่าภายหลงัวนัทีไ่ดม้าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ดว้ยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของผูไ้ดร้บั

การลงทุนตามสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง

ภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งต้นจะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 
 

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบรษิัทร่วมและการร่วมคา้มมีลูค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกิจการ 

ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ซึง่รวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนทีเ่กนิกว่าส่วนไดเ้สยีใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้านัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วมหรือ 

การร่วมคา้ 
 

การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ  
 

ในกรณีที่กลุ่มกิจการยงัคงมีอํานาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขายจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วน

ในบรษิทัย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้ตามสดัส่วนทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจะถูกรบัรู้

ในส่วนของเจา้ของ 
 

ถา้สดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ลดลง แต่กลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนัียสําคญัหรอืยงัคงมกีารควบคุมร่วม 

กําไรหรอืขาดทุนที่เคยบันทึกไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรอืขาดทุน กําไรหรือ

ขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 
 

เมื่อกลุ่มกจิการสูญเสยีอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมอีทิธพิลอย่างมนัียสาํคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุนทีเ่หลอือยู่

จะถูกวดัมลูค่าใหม่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ส่วนต่างทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลายเป็น

มลูค่าเริม่แรกในการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถอืครองทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม, 

การร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 
 

รายการ ยอดคงเหลอื และกําไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการจะถูกตดัออก กําไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการระหว่าง

กลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  

ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกดิจาก

การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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4)  การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มกจิการ 
 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อรุนแรง) 

ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้นําเสนอ 

งบการเงนิดงัน้ี 
 

- สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

6 การประมาณการ 
 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและ

แหล่งทีม่าของขอ้มลูทีส่าํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีม่อียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบังบการเงนิสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 
 

7 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 
 

ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงาน คอืประธานกรรมการบรหิารซึ่งเป็นผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ

เพื่อการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงาน 
 

ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานไดพ้จิารณาแลว้ว่าส่วนงานทีร่ายงานมดีงัน้ี 
 

1. ธุรกจิผลติและจําหน่ายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล 

2. ธุรกจิจําหน่ายวสัดุการเกษตร 

3. ธุรกจิผลติและจําหน่ายไฟฟ้าและไอน้ํา 

4. ธุรกจิอื่นๆ เช่น ธุรกจิผลติและจําหน่ายบรรจุภณัฑท์ีท่ําจากชานออ้ย และธุรกจิการใหบ้รกิารขนส่ง  
 

ทัง้น้ีผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานใชกํ้าไรจากการดําเนินงานตามส่วนงานในการพจิารณาผลการดําเนินงาน 
 

ตน้ทุนทีไ่ม่สามารถปันสว่นไดส้่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 
 

ข้อมูลเก่ียวกบัภมิูศาสตร ์
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 รายการขายกบัลูกคา้ภายนอกส่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 61.54 ของกลุ่มกจิการเป็นการขายภายในประเทศ 

นอกจากน้ีสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มกจิการอยู่ในประเทศไทย 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มกิจการไม่มรีายไดจ้ากการขายกบัลูกค้าภายนอกรายใดรายหน่ึงที่มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มกิจการ จงึมไิด้มีการ

เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัลูกคา้รายใหญ่ 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัการดําเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกจิของกลุ่มกจิการ แสดงดงัน้ี 
 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 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               

   -  รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 155 152 199 209 327 267 10 38 691 666 (691) (666) - - 

   -  รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,203 2,811 314 269 333 336 121 96 2,971 3,512 - - 2,971 3,512 

รวม 2,358 2,963 513 478 660 603 131 134 3,662 4,178 (691) (666) 2,971 3,512 
               

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่วนงาน 178 260 71 81 100 154 (19) (14) 330 481 143 114 473 595 

รายไดอ้ื่น             168 119 

การกลบัรายการ (ผลขาดทุน) ดา้นเครดติ  

   ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้             25 (6) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบรหิาร             (426) (395) 

ตน้ทุนทางการเงนิ             (180) (259) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม      

   และการร่วมคา้ 

            

57 19 

ภาษเีงนิได ้             (4) (15) 

กําไรสาํหรบังวด             113 58 
               

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้               

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้               

   (point in time) 2,321 2,948 504 448 660 603 107 127 3,592 4,126 (691) (642) 2,901 3,484 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระ               

   ทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 37 15 9 30 - - 24 7 70 52 - (24) 70 28 

รวมรายได ้ 2,358 2,963 513 478 660 603 131 134 3,662 4,178 (691) (666) 2,971 3,512 
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 หน่วย : ลา้นบาท 

 

ธรุกิจผลิตและจาํหน่าย

น้ําตาลทรายและ

กากน้ําตาล 

ธรุกิจจาํหน่าย 

วสัดกุารเกษตร 

ธรุกิจผลิตและจาํหน่าย 

ไฟฟ้าและไอน้ํา 

 

ธรุกิจอ่ืนๆ 

 

รวม 

 

รายการระหว่างกนั 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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 - สุทธ ิ 1,038 414 74 83 23 20 53 55 1,188 572 -  (4) 1,188 568 

ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 3,272 3,347 50 81 1,360 1,431 711 689 5,393 5,548 (15) (16) 5,378 5,532 

สนิทรพัยอ์ื่น - สุทธ ิ 1,116 1,435 51 200 4,757 4,849 5,111 5,114 11,035 11,598 (8,575) (9,035) 2,460 2,563 

สนิทรพัยร์วม  5,426 5,196 175 364 6,140 6,300 5,875 5,858 17,616 17,718 (8,590) (9,055) 9,026 8,663 
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8 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการที่มูลค่ายุติธรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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 ์         

สินทรพัย์ทางการเงินท่ีวดั 

   มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น         

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

สญัญาอนุพนัธ์         

สญัญาซื้อขายเงนิตรา         

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

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

หน้ีสิน         

สญัญาอนุพนัธ์         

สญัญาซื้อขายเงนิตรา         

   ต่างประเทศล่วงหน้า - - 81,100,959 - - - 81,100,959 - 
         

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้ 

   วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัร่วม - - - - 2,919,000,000 2,992,000,000 - 2,992,000,000 

รวมหน้ีสิน - - 81,100,959 - 2,919,000,000 2,992,000,000 81,100,959 2,992,000,000 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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 ์         

สินทรพัย์ทางการเงินท่ีวดั 

   มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น         

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

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

หน้ีสิน         

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้ 

   วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย - - - - 2,473,142,439 2,712,327,543 2,473,142,439 2,712,327,543 

รวมหน้ีสิน - - - - 2,473,142,439 2,712,327,543 2,473,142,439 2,712,327,543 

 

ในระหว่างงวด กลุ่มกจิการไม่มกีารโอนรายการระหว่างลําดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เทคนิคการประเมินมูลค่า 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 

 

มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าใชเ้ทคนิคการเปรยีบเทยีบราคาตลาด มูลค่ายุตธิรรมอ้างองิราคาเสนอซื้อขาย

จากนายหน้า สญัญาแบบเดยีวกนัทีม่กีารซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องและราคาเสนอซื้อขายสะทอ้นลกัษณะรายการทีแ่ทจ้รงิสาํหรบั

เครื่องมอืทางการเงนิทีเ่หมอืนกนั  

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 

 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

 

การเปลีย่นแปลงของขอ้มลูระดบั 3 สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด   

   

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

การลงทุนเพิม่ - - 

การจําหน่าย - - 

กําไรซึง่รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,584,705 - 

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

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัซึง่ใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรมระดบั 3 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

 มูลค่ายุติธรรม  ช่วงของข้อมูล 

 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 

ข้อมูลท่ีไม่สามารถ 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท สงัเกตได้   

      

เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ 

   ในความตอ้งการของตลาด 13,995,533 

 

11,410,828 

อตัราการเตบิโต 

ของกระแสเงนิสด 

 

รอ้ยละ 0 - 3 

 

รอ้ยละ 0 - 3 

  อตัราคดิลดทีป่รบัดว้ย 

ความเสีย่ง 

 

รอ้ยละ 8 - 11 

 

รอ้ยละ 8 - 11 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายุตธิรรม 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 

 

  

การเพ่ิมข้ึนของ

สมมติฐาน 

การลดลงของ

สมมติฐาน 

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

     

เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู ่

   ในความตอ้งการของตลาด 

อตัราการเตบิโตของกระแสเงนิสด รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5 ลดลง รอ้ยละ 3 

อตัราคดิลดทีป่รบัดว้ยความเสีย่ง รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 9 

 

ขัน้ตอนการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม 

 

ขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสําคญัของลําดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมที ่3 คอือตัราคดิลดทีป่รบัดว้ยความเสีย่ง ประมาณโดยอา้งองิ

จากต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ซึง่กลุ่มกจิการ

พจิารณาแลว้เหน็ว่ามสีถานะทางการเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญาทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารนัน้  

 

เงินกู้ยืมระยะยาว 

 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวใช้วิธีคิดลดกระแสเงนิสดตามสญัญาด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมปัจจุบัน โดยรวม 

ความเสีย่งดา้นเครดติของกจิการ ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิในแต่ละประเภท แต่ไม่รวมถึง

รายการทีร่าคาตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564     

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัร่วม 2,996,412,833 2,919,000,000 - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย - - 2,631,209,345 2,473,142,439 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น - สุทธ ิ     

ไม่เกนิ 3 เดอืน  55,326,054 13,211,699 - - 

3 เดอืน - 6 เดอืน 3,294 1,450,308 - - 

6 เดอืน - 12 เดอืน - 1,987,998 - - 

เกนิกว่า 12 เดอืน 19,989,129 17,908,779 7,763,431 7,763,431 

 75,318,477 34,558,784 7,763,431 7,763,431 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (21,519,272) (18,156,659) (7,763,431) (7,763,431) 

 53,799,205 16,402,125 - - 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สุทธ ิ     

ไม่เกนิ 3 เดอืน 92,729,828 264,076 - - 

3 เดอืน - 6 เดอืน - 99,650 - - 

6 เดอืน - 12 เดอืน - - - - 

เกนิกว่า 12 เดอืน 35,308 31,243 - - 

 92,765,136 394,969 - - 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (35,308) (32,507) - - 

 92,729,828 362,462 - - 

ลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ     

ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น 35,414,255 4,020,170 - - 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 295,920 - 9,846,848 8,991,541 

 35,710,175 4,020,170 9,846,848 8,991,541 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (49,502) (52,248) - - 

 35,660,673 3,967,922 9,846,848 8,991,541 

     

รายไดค้า้งรบั - กจิการอื่น 41,494,176 29,788,887 - 9,625 

รายไดค้า้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15,538,924 5,121,868 5,000 - 

เงนิทดรองจ่าย 15,000 500,000 - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 70,419,740 74,946,433 1,427,032 2,800,836 

ดอกเบีย้คา้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 10,122,210 13,095,854 

เงนิปันผลคา้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 20,000,897 - 

 127,467,840 110,357,188 31,555,139 15,906,315 
     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 309,657,546 131,089,697 41,401,987 24,897,856 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหน้ีชาวไร่     

   - บุคคลอื่น 563,214,285 454,689,643 64,940,153 66,621,568 

   - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,415,434 5,351,864 - - 

 568,629,719 460,041,507 64,940,153 66,621,568 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (87,343,129) (93,465,036) (64,940,153) (66,621,568) 

 481,286,590 366,576,471 - - 

 

ลูกหน้ีชาวไร่ - บุคคลอื่น สามารถแยกตามฤดูการผลติไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ฤดูการผลติปี 2565/2566 69,539,557 - - - 

ฤดูการผลติปี 2564/2565 353,154,810 262,347,741 - - 

ฤดูการผลติปี 2563/2564 23,403,470 67,001,716 - - 

ฤดูการผลติปี 2562/2563 3,756,510 5,972,167 - - 

ฤดูการผลติปี 2561/2562 3,942,794 5,480,172 - - 

ฤดูการผลติปี 2560/2561 8,415,724 9,241,362 - - 

ฤดูการผลติก่อนปี 2560/2561 101,001,420 104,646,485 64,940,153 66,621,568 

 563,214,285 454,689,643 64,940,153 66,621,568 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (87,340,498) (93,460,790) (64,940,153) (66,621,568) 

 475,873,787 361,228,853 - - 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีชาวไร่ - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สามารถแยกตามฤดูการผลติไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ฤดูการผลติปี 2565/2566 2,241,810 - - - 

ฤดูการผลติปี 2564/2565 3,173,624 3,929,666 - - 

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

 5,415,434 5,351,864 - - 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (2,631) (4,246) - - 

 5,412,803 5,347,618 - - 

 

11 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

วตัถุดบิ 47,632,766 45,905,643 - - 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 1,040,336,416 376,055,167 - - 

สนิคา้ซื้อมาเพื่อขาย 39,046,969 38,410,790 - - 

สนิคา้ระหว่างผลติ 56,215,264 94,501,076 - - 

วสัดุโรงงาน 49,077,909 44,978,243 - - 

 1,232,309,324 599,850,919 - - 
     

หกั ค่าเผื่อการลดมลูค่าของสนิคา้คงเหลอื     

 สนิคา้เก่าและเสื่อมสภาพ     

    - วตัถุดบิ - (480,455) - - 

    - สนิคา้ระหว่างผลติ - (3,378,692) - - 

    - วสัดุโรงงาน (4,122,591) (1,108,893) - - 

 มลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัตํ่ากว่าราคาทุน     

    - สนิคา้สาํเรจ็รปู (13,818,761) (9,888,685) - - 

    - สนิคา้ระหว่างผลติ (26,080,572) (16,168,246) - - 

    - สนิคา้ซื้อมาเพื่อขาย (48,082) (387,977) - - 

 (44,070,006) (31,412,948) - - 

     

 1,188,239,318 568,437,971 - - 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

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

การลงทุนเพิม่ 104,227,732 - 

เงนิปันผลรบั (18,223,003) - 

ส่วนแบ่งกําไร 56,898,668 - 

การลดทุนของบรษิทัร่วม (33,544,946) (33,544,946) 

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 369,740 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 1,114,653,742 992,280,420 

 

การร่วมค้าท่ีบริษทัถือหุ้นทางอ้อม 

 

บริษทั สีพนัดอน - ราช ลาว จาํกดั 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ของบรษิัท บุรรีมัย์กรนีเอน็เนอร์จ ีจํากดั (BGE) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (หมายเหตุข้อ 13) คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นและสัญญาอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้องในการร่วมลงทุนในบริษัท สีพันดอน - ราช ลาว จํากัด (SR) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจดัตัง้ใน สปป.ลาว เพื่อพัฒนา

โครงการผลติและจําหน่ายเชื้อเพลงิชวีมวลอดัแท่ง โดย BGE ไดร่้วมลงทุนใน SR  โดยการซื้อหุ้นจํานวน 3,411,810 หุน้ คดิเป็นมูลค่า

การลงทุนรวม 104,227,732 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนของ SR โดย BGE ได้ชําระค่าหุ้นดงักล่าวแล้วเป็น

จํานวน 25,727,732 บาท 

 

รายละเอยีดของเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ มดีงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือบริษทั 

ประเทศท่ี 

จดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

สดัส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

         

บริษทัร่วม         

 กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน  

   โรงไฟฟ้ากลุ่มน้ําตาลบุรรีมัย์ 

 

ประเทศไทย ลงทุนในกจิการ 

   โครงสรา้งพืน้ฐาน 

   ประเภทโรงไฟฟ้า 

33.05 33.05 992 1,026 1,010 1,005 

การร่วมค้า         

บรษิทั สพีนัดอน - ราช ลาว จํากดั 

 

สาธารณรฐั

ประชาธปิไตย

ประชาชนลาว 

ผลติและจําหน่าย 

   เชือ้เพลงิชวีมวล 

   อดัแท่ง 

45.00 

 

  

- 

 

 

104 

 

 

- 

 

 

105 

 

 

- 

 

 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้     1,096 1,026 1,115 1,005 

 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปน้ี 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 บาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 3,148,475,700 

การลงทุนเพิม่ 2,129,480 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 3,150,605,180 

 

บริษทั บุรีรมัยก์รีนเอน็เนอรจี์ จาํกดั 

 

ในระหว่างงวดสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บรษิัทเข้าซื้อสินทรพัย์โดยผ่านการซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท บุรรีมัย์กรนีเอ็นเนอร์จ ี

จํากัด (BGE) ซึ่งเป็นบรษิัทที่ร่วมลงทุนในโครงการผลิตและจําหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งใน สปป.ลาว จํานวน 27,800 หุ้น คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 55.60 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วทัง้หมดของ BGE โดยสิง่ตอบแทนที่จ่ายซื้อเป็นเงนิสดจํานวน 2,129,480 บาท 

ราคาซื้ออา้งองิจากมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าจาก BGE ซึ่งเป็นบรษิทัทีย่งัไม่ดําเนินกจิการ ณ วนัทีซ่ื้อ ทัง้น้ีบรษิทั

ไดดํ้าเนินการโอนหุน้และชําระค่าหุน้ทัง้หมดแล้วเสรจ็เมื่อวนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ. 2564  

 

 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทยทัง้หมดทีแ่สดง มดีงัต่อไปน้ี 
 

  ทุนเรียกชาํระแล้ว สดัส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน 

  30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 
        

บรษิทั โรงงานน้ําตาลบุรรีมัย์ จํากดั ผลติและจําหน่ายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล 

   และจําหน่ายวสัดุการเกษตร 2,114 2,114 99.95 99.95 2,119(1) 2,049 

บรษิทั โรงงานน้ําตาลชาํนิ จํากดั ผลติและจําหน่ายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล 186 186 99.99 99.99 186 186 

บรษิทั น้ําตาลทุนบุรรีมัย ์จํากดั ผลติและจําหน่ายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล 64 64 99.99 99.99 64 64 

บรษิทั บุรรีมัยว์จิยัและพฒันาออ้ย จํากดั(1) จําหน่ายวสัดุการเกษตร - 71 - 99.99 - 70 

บรษิทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จํากดั ผลติและจําหน่ายปุ๋ ย 15 15 99.99 99.99 15 15 

บรษิทั ชกูารเ์คน อโีคแวร ์จํากดั ผลติและจําหน่ายบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ย       

    และวสัดุธรรมชาต ิ 285 285 99.99 99.99 285 285 

บรษิทั บอีารอ์าร์ โลจสิตกิส ์แมแนจเมนท ์จํากดั บรกิารดา้นโลจสิตกิสแ์ละจําหน่ายบรรจุภณัฑ์       

       จากชานออ้ยและวสัดุธรรมชาต ิ 3 3 99.98 99.98 3 3 

บรษิทั บุรรีมัยเ์พาเวอรพ์ลสั จํากดั ผลติและจําหน่ายไฟฟ้าและไอน้ํา 340 340 99.99 99.99 340 340 

บรษิทั บุรรีมัยพ์ลงังาน จํากดั และบรษิทัย่อย ผลติและจําหน่ายไฟฟ้าและไอน้ํา 136 136 99.99 99.99 136 136 

   - บรษิทั บุรรีมัยเ์พาเวอร ์จํากดั ผลติและจําหน่ายไฟฟ้าและไอน้ํา 170 170 99.99 99.99 - - 

บรษิทั บุรรีมัยก์รนีเอน็เนอรจ์ ีจํากดั ลงทุนในบรษิทัผลติและจําหน่ายเชื้อเพลงิชวีมวลอดัแท่ง 5 - 55.60 - 2 - 

รวม เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย      3,150 3,148 
 

(1) เมื่อวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิัท บุรรีมัย์วจิยัและพฒันาอ้อย จํากดั ได้จดทะเบียนเสรจ็สิ้นการชําระบญัช ีโดยไดดํ้าเนินการโอนหุน้สามญัในบรษิัท โรงงานน้ําตาลบุรรีมัย์ จํากดั จํานวน 644,921 หุ้น  

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ใหแ้ก่บรษิทั น้ําตาลบุรรีมัย ์จํากดั (มหาชน) โดยไม่มค่ีาใชจ่้าย ซึง่บรษิทั โรงงานน้ําตาลบุรรีมัย์ จํากดั ไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยนผูถ้อืหุน้ต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัที ่17 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 ทัง้น้ีรายการดังกล่าวเกี่ยวเน่ืองกับการโอนกิจการทัง้หมดของบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนัน้จึงไม่มีผลกระทบต่อ 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว     

   ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 51,807,202 40,255,503 - - 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1,865,072) (2,007,249) - - 

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว     

   ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธ ิ 49,942,130 38,248,254 - - 

     

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว  113,953,372 159,087,405 - - 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  (4,589,428) (13,851,122) - - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธ ิ 109,363,944 145,236,283 - - 

 159,306,074 183,484,537 - - 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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 198,609,078 2,438,692 - - 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (232,191,412) (123,783,278) - - 

กลบัรายการ (ค่าเผื่อ) ผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 9,403,871 (15,858,371) - - 

ยอดยกไป 159,306,074 183,484,537 - - 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี     

   30 กนัยายน พ.ศ. 2564     

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

ซื้อสนิทรพัย ์ 65,881,321 497,979 1,378,424 164,979 

จําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (2,573,001) - (14) - 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (410,288) - - - 

ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจําหน่าย (217,444,035) (2,761,680) (3,320,826) (1,607,066) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 5,377,702,297 24,985,031 33,368,819 14,331,213 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้นําที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาตามบัญชีสุทธิจํานวน 1,994.78 ล้านบาท  

(วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 1,981.75 ลา้นบาท) ไปวางเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตขุอ้ 17) 

 

16 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการอื่น 127,476,108                     230,263,218 1,549 1,549 

เจา้หน้ีค่าออ้ย 712,927 24,217,001 - - 

เจา้หน้ีอื่น - กจิการอื่น 48,302,125 196,026,882 1,245,286 1,202,464 

เจา้หน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 78,529,860 69,355 101,034 235,577 

เงนิรบัล่วงหน้าค่าสนิคา้และบรกิาร - กจิการอื่น 22,171,947 139,369,914 - - 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - กจิการอื่น 1,912,152 4,596,164 - - 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 25,716,768 54,079,410 7,554,815 22,446,023 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กจิการอื่น 195,209,793 25,960,701 3,720,027 806,998 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,541,816 12,040 - - 

 504,573,496 674,594,685 12,622,711 24,692,611 

 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 เงินกู้ยืม 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ส่วนของหมุนเวียน     

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1,725,816,000 758,866,000 - - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้อืน่ๆ - 349,356,430 - 580,000 

สว่นของเงนิกูร้ะยะยาวทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี     

   - สถาบนัการเงนิ 258,803,753 258,709,628 - - 

   - บรษิทัร่วม (หมายเหตุขอ้ 20 (ช)) 269,196,280 223,565,086 - - 

   - บรษิทัย่อย (หมายเหตุขอ้ 20 (ซ)) - - - 71,042,619 

   - อื่นๆ - 2,543,825 - - 

   - หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 5,209,756 7,253,197 3,264,317 3,975,579 

เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 2,259,025,789 1,600,294,166 3,264,317 75,598,198 

     

ส่วนของไม่หมุนเวียน     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ 1,414,493,504 1,470,109,674 - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัร่วม - สุทธ ิ

   (หมายเหตุขอ้ 20 (ช)) 2,727,216,553 2,918,132,130 - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย - สุทธ ิ 

   (หมายเหตุขอ้ 20 (ซ)) - - 2,631,209,345 2,646,119,162 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ 7,912,052 13,508,443 2,890,020 5,379,656 

เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 4,149,622,109 4,401,750,247 2,634,099,365 2,651,498,818 

รวมเงินกู้ยืม 6,408,647,898 6,002,044,413 2,637,363,682 2,727,097,016 

 

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

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิคํ้าประกนัโดยทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ทีม่รีาคาตามบญัชสีุทธิ

จํานวน 1,994.78 ลา้นบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 1,981.75 ลา้นบาท) (หมายเหตุขอ้ 15) 

 

ทัง้น้ีภายใต้สญัญาเงนิกู้ยืมระยะยาวระหว่างบรษิัทย่อยแห่งหน่ึงและสถาบันการเงนิ บรษิัทจะต้องดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิที่มดีอกเบี้ย 

ต่อทุน ไม่ให้สูงเกิน 2.5 : 1 โดยสถาบันการเงินจะไม่นับรวมหน้ีสินระยะยาวจากการจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า 

กลุ่มน้ําตาลบุรรีมัย ์เป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสนิทีต่อ้งชาํระดอกเบีย้ 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเคลื่อนไหวของเงนิกู้ยมืระยะยาว (ไม่รวมหน้ีสนิตามสญัญาเช่า) สําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ย

รายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมา 4,873,060,343 2,717,161,781 

เงนิกูย้มืเพิม่ - - 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (170,301,957) (85,952,436) 

การปรบัมลูค่าลดลงจากการเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสดตามสญัญา (33,048,296) - 

ยอดยกไป 4,669,710,090 2,631,209,345 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมวีงเงนิตามสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในประเทศรวมทัง้สิ้นจํานวน  

1,677.60 ลา้นบาท โดยกลุ่มกจิการไดเ้บกิใชเ้งนิกูย้มืดงักล่าวเตม็วงเงนิแลว้ 

 

18 ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลสําหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ได้ตัง้คา้งจ่ายโดยวธิกีารประมาณการ

จากฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัอตัราทีใ่ชใ้นการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดส้ําหรบัปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอตัรารอ้ยละ 20 

 

19 เงินปันผลจ่าย 

 

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

ผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 48.73 ล้านบาท โดยบรษิัทได้จ่ายเงนิปันผล

ดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 รายการค้ากบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทั ทุนบุรรีมัย์ จํากดั เป็นบรษิทัใหญ่ซึ่งถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 50.61 ของทุนทีอ่อกของบรษิทั 

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

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ก) รายการค้ากบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

สาํหรบังวดเก้าเดือน ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายการค้ากบับริษทัร่วม     

   เงนิปันผลรบั - - 18,223,003 30,096,757 

   ดอกเบีย้จ่าย 84,702,263 167,294,227 - - 

     

รายการค้ากบับริษทัย่อย     

   เงนิปันผลรบั - - 103,095,104 101,699,475 

   ดอกเบีย้รบั - - 28,112,148 94,098,667 

   รายไดอ้ื่น - - 83,359,028 80,907,399 

   ดอกเบีย้จ่าย - - 131,756,355 134,965,529 

   ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร - - 817,807 1,015,096 

     

รายการค้ากบับุคคลหรือ 

   กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

   รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร   1,313,656,398 1,972,117,846 - - 

   รายไดอ้ื่น 2,078,952 2,014,275 - - 

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

   ค่าใชจ่้ายในการขาย 9,449,399 3,851,803 - - 

   ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 3,367,848 27,287,011 - - 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  92,729,828 362,462 - - 

     

ลูกหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้างรบั 

   และรายได้ค้างรบั     

   บรษิทัย่อย - - 19,974,058 22,087,395 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15,834,844 5,121,868 - - 

 15,834,844 5,121,868 19,974,058 22,087,395 

     

เงินปันผลค้างรบั     

   บรษิทัย่อย - - 20,000,897 - 

     

ลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ     

   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,412,803 5,347,618 - - 

     

ลูกหน้ีชาวไร่ไม่หมุนเวียน - สุทธิ     

   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,493,729 6,498,092 - - 

     

เจ้าหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้างจ่ายและ 

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

   บรษิทัย่อย - - 7,630,149 22,618,479 

   บรษิทัร่วม 25,716,768 54,079,410 - - 

กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 83,071,676 81,395 25,700 63,121 

 108,788,444 54,160,805 7,655,849 22,681,600 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมา - - 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 115,560,000 - 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (64,909,815) - 

ยอดยกไป 50,650,185 - 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยมอีตัราดอกเบี้ยอยู่ที่รอ้ยละ 3.70 - 3.85 ต่อปี (วนัที่ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 : ไม่ม)ี 

 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมา 842,152,857 2,300,723,764 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 38,440,000 719,511,963 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (211,632,386) (2,300,628,775) 

 668,960,471 719,606,952 

บวก  กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุน - 122,545,905 

ยอดยกไป 668,960,471 842,152,857 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน 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  

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน 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 กนัยายน พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมอีตัราดอกเบี้ยอยู่ทีร่อ้ยละ 2.00 ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.43 ต่อปี) 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช) เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษทัร่วม  

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัร่วม มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมา 3,141,697,216 3,235,654,702 

เงนิกูย้มืเพิม่ - - 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (112,236,087) (93,957,486) 

การปรบัมลูค่าลดลงจากการเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสดตามสญัญา (33,048,296) - 

ยอดยกไป 2,996,412,833 3,141,697,216 

 

ซ) เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษทัย่อย  

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ยอดยกมา 2,717,161,781 2,746,119,162 

เงนิกูย้มืเพิม่ - - 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (85,952,436) (28,957,381) 

ยอดยกไป 2,631,209,345 2,717,161,781 

 

ฌ) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 27,929,413 25,085,416 13,946,358 12,282,865 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,014,876 881,448 441,299 446,523 

 28,944,289 25,966,864 14,387,657 12,729,388 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารรวมเงนิเดอืน ค่าเบีย้ประชุมและผลตอบแทนอืน่ 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ญ) สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ําสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ผ่านบรษิทั คา้ผลผลติน้ําตาล 

จํากดั ซึ่งเป็นกจิการที่เกี่ยวข้องกนั มีมูลค่าตามสญัญาเป็นจํานวน 37.87 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 

จํานวน 4.50 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ) 

 

มลูค่ายุตธิรรมของยอดคงเหลอืของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

สินทรพัยท์างการเงิน   

สญัญาท่ีมีมูลค่ายุติธรรมเชิงบวก (กาํไร)   

สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - 6,850,262 

   

หน้ีสินทางการเงิน   

สญัญาท่ีมีมูลค่ายุติธรรมเชิงลบ (ขาดทุน)   

สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 81,100,959 - 

 

21 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

ก) ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

รายจ่ายฝ่ายทนุเกีย่วกบัภาระผูกพนัทีเ่ป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิแต่ไม่รบัรูใ้นขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 18,374,361 22,622,962 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) ภาระผกูพนัภายใต้สญัญาบริการ 

 

สญัญาบรกิารทีไ่ม่สามารถยกเลกิไดเ้กีย่วกบัการไดร้บับรกิารจากบุคคลภายนอกมจํีานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภายใน 1 ปี 9,745,415 8,009,128 410,400 86,400 

เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 6,840,631 9,687,561 79,200 90,000 

 16,586,046 17,696,689 489,600 176,400 

 

ค) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาขายสินค้าท่ียงัไม่ส่งมอบ 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายน้ําตาลที่ยังไม่ได้ส่งมอบจํานวน  

28,540 เมตรกิตนั (วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 96,590 เมตรกิตนั) ที่ช่วงราคาระหว่าง 14,059 ถึง 16,675 บาท

ต่อเมตรกิตนั (วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : ช่วงราคาระหว่าง 7,562 ถึง 13,377 บาทต่อเมตรกิตนั) และยงัไม่ได้กําหนด

ราคาจํานวน 6,000 เมตริกตัน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 54,000 เมตริกตัน) โดยอ้างอิงราคาจากราคา 

น้ําตาลทรายดบิตลาดนิวยอรก์ หมายเลข 11 หรอืราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 ตามงวดทีม่กีารส่งมอบ 

 

ง) ภาระผกูพนัในเชค็ลงวนัท่ีล่วงหน้า 

 

กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัในเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้าซึง่ออกใหแ้ก่ชาวไร่เพื่อการรบัซื้อออ้ย ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

เชค็ลงวนัทีล่่วงหน้า   

   -  ครบกําหนดชาํระภายใน 1 ปี 477,230,304 536,894,565 

   -  ครบกําหนดชาํระเกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 139,634,033 89,075,822 

 616,864,337 625,970,387 



บริษทั น้ําตาลบุรีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จ) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 

เมื่อวนัที่ 20 กนัยายน พ.ศ. 2559 บรษิัท บุรีรมัย์พลังงาน จํากัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ได้แก้ไขเพิ่มเติมสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 

กบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) เพื่อเปลี่ยนวธิีการคํานวณปรมิาณพลงังานไฟฟ้าและการชําระเงนิค่าซื้อขายไฟฟ้าเป็นวธิ ี

“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 ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทําสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) เป็น

ระยะเวลา 20 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าบรษิัทย่อยและกฟภ.  

ตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขการซื้อขายไฟฟ้าตามระบุในสญัญา 

 

ฉ) หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคาร 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กลุ่มกิจการได้ให้สถาบันการเงินในประเทศ 

ออกหนังสือสัญญาคํ้าประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจํานวนเงินทัง้สิ้น 6.20 ล้านบาท  

(วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 6.20 ลา้นบาท) 

 

ช) คดีความท่ีสาํคญั 

 

ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดถู้กฟ้องรอ้งดําเนินคดผีูบ้รโิภคซึง่เป็นคดเีรยีกรอ้งความเสยีหายจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าของหุ้น จํานวน 136.34 ล้านบาท โดยโจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัทเป็นจําเลยที่ 1 พร้อมกับบุคคลภายนอกต่อศาลแพ่ง 

โดยอ้างว่าตนเองซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบรษิัทจําเลยที่ 1 ได้รบัความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้น ทัง้น้ี ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน พ.ศ. 2564 คดน้ีีอยู่ในขัน้ตอนการนัดสบืพยาน และศาลนัดสบืพยานในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ผูบ้รหิาร

ของกลุ่มกจิการมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมหีลกัฐานทีช่ดัเจนทีจ่ะต่อสูค้ด ีอกีทัง้ประเดน็ดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั

ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล 

 

22 เหตุการณ์หลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

คดีความท่ีสาํคญั 

 

เมื่อวนัที่ 2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 โจทก์ในคดีผู้บรโิภค (หมายเหตุข้อ 21 (ช)) ได้ถอนฟ้องบรษิัท เน่ืองจากโจทก์ไม่ประสงค์จะ

ดําเนินคดกีบับรษิทัอกีต่อไป ทัง้น้ีศาลไดพ้จิารณาและมคีําสัง่อนุญาตการยื่นถอนฟ้องดงักล่าวซึ่งถอืเป็นการยุตกิารดําเนินคดใีนมลูหน้ี

คดน้ีีทัง้หมด โดยใหถ้อืว่าคดไีดส้ิน้สุดตามกฎหมาย และบรษิทัไม่มภีาระหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากคดดีงักล่าว 
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