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รำยงำนของผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ควำมเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้เหน็วำ่ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) 
และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิกำร) และฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และผลกำรด ำเนินงำนรวม
และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้ง
ตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรซึง่ประกอบดว้ยนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัและหมำยเหตุเรือ่งอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ขำ้พเจ้ำมคีวำมเป็นอสิระ 
จำกกลุ่มกจิกำรและบรษิทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมควำมรบัผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไป
ตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่ข้ำพเจ้ำได้รบัเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้ เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 
เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชพีของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ  
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเรื่องเหล่ำนี้มำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ  ทัง้นี้ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็น 
แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรือ่งเหล่ำนี้ 
 



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
  

ค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น - ลูกหน้ีชำวไร่ และ
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลกูหน้ีชำวไร่ 
 

 

อำ้งถงึหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ข้อ 6.5 เรื่องนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้กำรค้ำ 
และลูกหนี้ชำวไร่ ข้อ 6.7 เรื่องนโยบำยกำรบญัชทีี่เกี่ยวข้องกบั
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ขอ้ 13 เรื่องลูกหนี้ชำวไร ่- สุทธ ิและขอ้ 19 
เรือ่งเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลกูหนี้ชำวไร ่- สทุธ ิ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมลีูกหนี้ชำวไร่ - สุทธ ิ
ลกูหนี้ชำวไร่ไม่หมุนเวยีน - สทุธ ิส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว
แก่ลูกหนี้ชำวไร่ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  - สุทธิ และ 
เงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ - สุทธ ิในงบกำรเงนิรวม 
มูลค่ำ 442.26 ล้ำนบำท 104.77 ล้ำนบำท 41.56  ล้ำนบำท 
และ 106.97  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 7.68 ของ
สนิทรพัยท์ัง้หมด และกลุ่มกจิกำรมคี่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำ
จะเกิดขึ้น - ลูกหนี้ชำวไร่ และเงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหนี้
ชำวไร่ทัง้หมด 94.54  ล้ำนบำท ซึ่งผูบ้รหิำรมนีโยบำยในกำร
ประเมนิควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้ชำวไร่และ
ก ำหนดควำมเหมำะสมของคำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
- ลูกหนี้ชำวไร่ และเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่  
โดยอ้ำงองิจำกยอดที่เกินก ำหนดช ำระ ประสบกำรณ์ในกำร
ช ำระเงนิในอดตี หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั และกำรคำดกำรณ์ขอ้มูล
และปัจจยัในอนำคตทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรรบัช ำระเงนิ  
คำ่เผือ่ผลขำดทนุทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้พจิำรณำจำกมลูคำ่ปัจจบุนั
ของจ ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บั ซึ่งค ำนวณจำกยอดหนี้เมื่อ
ลูกหนี้ผดินัดช ำระหนี้หกัดว้ยมูลค่ำของหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั
ซึ่งเปรยีบเทยีบจำกรำคำตลำดกบัมูลค่ำตำมบญัช ีและมกีำร
ประเมนิรำคำใหมอ่ยำ่งสม ่ำเสมอ นอกจำกนี้ผูบ้รหิำรยงัพจิำรณำ
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยอ้ำงอิงจำกประสบกำรณ์ในกำร
ช ำระเงนิในอดีต โอกำสที่จะได้รบัช ำระเงนิ กำรคำดกำรณ์ข้อมูล 
ในอนำคต รวมทัง้มกีำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของลูกหนี้
ชำวไร่อย่ำงสม ่ำเสมอ และปรบัปรุงค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำ
จะเกดิขึน้ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละปี  
ขำ้พเจ้ำให้ควำมส ำคญัในเรื่องนี้ เนื่องจำกมูลค่ำของค่ำเผื่อ 
ผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ดงักล่ำวมสีำระส ำคญั และเกีย่วขอ้ง
กบักำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรพจิำรณำควำมสมเหตุสมผล
ของสมมุติฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำมูลค่ำของหลักทรัพย์ 
ค ้ำประกนัและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ในอนำคต 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมนิควำมเหมำะสมของกำรประมำณกำรค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้ชำวไร่ และเงนิให้กู้ยืม 
ระยะยำวแก่ลกูหนี้ชำวไร่ ดงันี้ 
 
• สอบถำมผู้บรหิำรในเชงิทดสอบเกี่ยวกบัควำมเหมำะสม

และหลักเกณฑ์ในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุน 
ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 

 
• ทดสอบควำมน่ำเชื่อถอืของรำยงำนกำรวเิครำะหอ์ำยุลูกหนี้

ชำวไร่ที่น ำมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผล
ขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 

 
• ประเมนิควำมสมเหตุสมผลของขอ้มลูกำรรบัช ำระเงนิจำก

ลกูหนี้ชำวไร่ในอดตี รวมถงึโอกำสทีจ่ะไดร้บัช ำระในอนำคต
และพจิำรณำเหตุผลของผูบ้รหิำรที่ใชใ้นกำรประมำณกำร
ควำมเพียงพอของค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ส ำหรบัลกูหนี้ตำมควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่ ีและ 

 
• ทดสอบมูลค่ำของหลักทรัพย์ค ้ ำประกันแต่ละชนิดโดย

เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภำยนอกที่น่ำเชื่อถือและ
สำมำรถเปรยีบเทยีบกนัไดก้บัรำคำตลำด 

 
จำกวธิกีำรทดสอบของขำ้พเจำ้ขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้พบว่ำกำรประมำณ
กำรค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้ชำวไร่ และ 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ มคีวำมสอดคลอ้งกบัขอ้มลู
ในอดตีและมคีวำมสมเหตุสมผลตำมหลกัฐำนทีม่อียู่ 
 

  

  



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
  

กำรประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย  

อ้ำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร ขอ้ 9 ข) เรื่องประมำณกำรกำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุน 
ในบรษิทัย่อย และขอ้ 18 เรื่องเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทั
ย่อยในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 3,150.61 ล้ำนบำท 
ซึ่งบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำรบำงแห่งมขีอ้บ่งชีท้ีอ่ำจเกดิกำร
ด้อยค่ำขึ้นเนื่องจำกบรษิัทย่อยไม่สำมำรถท ำก ำไรให้เป็นไป
ตำมประมำณกำรที่ไดค้ำดกำรณ์ไว ้ซึ่งอำจส่งผลต่อมูลค่ำที่จะ
ไดร้บัคนืของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย รวมทัง้บรษิทัยอ่ยบำงแห่ง
มผีลขำดทุนสุทธติ่อเนื่อง ซึ่งผูบ้รหิำร พจิำรณำว่ำสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวถือเป็นข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนใน 
บรษิทัยอ่ย  
 
ผู้บรหิำรทดสอบกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยใน 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และค ำนวณมูลค่ำสุทธทิี่คำดว่ำจะ
ไดร้บัคนืดว้ยจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหวำ่งมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุน
ในกำรขำยกบัมูลคำ่จำกกำรใช ้ซึง่กำรประเมนิมลูคำ่ทีค่ำดว่ำ
จะได้รบัคนืต้องอำศยัดุลยพินิจที่ส ำคญัของผู้บรหิำรในกำร
ประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ประมำณกำร
กระแสเงินสด รวมถึงกำรใช้อัตรำกำรคิดลดที่เหมำะสม 
ในกำรคดิลดกระแสเงนิสด  
 
จำกกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนดงักล่ำว ผู้บรหิำร
พบว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนืของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
สงูกว่ำมลูค่ำตำมบญัช ีดงันัน้จงึไม่รบัรูค้ำ่เผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในปีนี้ 
 
ขำ้พเจำ้ใหค้วำมสนใจในเรื่องมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนืของ 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย เนื่องจำกมลูค่ำของสนิทรพัยด์งักล่ำว 
มสีำระส ำคญัและเกี่ยวขอ้งกบักำรใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิำร 
ในกำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนที่ส ำคญั 
ทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนื 

ขำ้พเจำ้ด ำเนินงำนตรวจสอบตำมวธิปีฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
 

เพื่อประเมนิกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ซึง่จดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำร 
 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของขอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน
ในบรษิทัยอ่ยทีจ่ดัท ำโดยผูบ้รหิำร 

 

• หำรอืกบัผู้บรหิำรเพื่อท ำควำมเขำ้ใจขอ้สมมตฐิำนทีผู่้บรหิำร
ใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงนิสด  

 

• สอบถำมผูบ้รหิำรในเชงิทดสอบเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญั
ทีผู่บ้รหิำรใชใ้นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ โดยเฉพำะ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัประมำณกำรรำยได ้กำรเปลีย่นแปลงของเงนิทุน
หมุนเวยีน ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ และอตัรำกำรเตบิโตระยะยำวที่ 
คำดว่ำจะเกิดขึ้น รวมทัง้กำรเปรยีบเทียบข้อสมมติฐำนที่ส ำคญั 
กบัแหล่งขอ้มูลภำยนอกทีน่่ำเชื่อถอืได ้และแผนธุรกจิทีไ่ดร้บั
กำรอนุมตัจิำกผูบ้รหิำรแลว้ 

 

• ประเมนิควำมสมเหตุสมผลของแผนธุรกจิ โดยเปรยีบเทยีบแผน
ของปี พ.ศ. 2564 กบัผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

• ประเมินอัตรำคิดลดโดยกำรพิจำรณำและเปรียบเทียบกับ
แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกนัที่สำมำรถอ้ำงอิง 
ไดจ้ำกขอ้มูลที่เปิดเผยโดยทัว่ไป เพื่อให้มัน่ใจว่ำอตัรำคดิลด 
ทีผู่บ้รหิำรใชอ้ยูใ่นเกณฑท์ีส่ำมำรถยอมรบัได ้

 

• ทดสอบกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิำนหลกัทีใ่ช้
ในกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดคิดลด เช่น ประมำณกำร
รำยได้ และอตัรำคิดลด เพื่อประเมินหำปัจจยัที่มีผลต่อกำร
วิเครำะห์ควำมอ่อนไหวและผลกระทบที่เป็นไปได้จำกกำร
เปลีย่นแปลงของขอ้สมมตฐิำน 

 
• พจิำรณำถงึควำมเหมำะสมของกำรประเมนิและกำรบนัทกึกำร

ดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
จำกผลกำรปฏิบตัิตำมวธิีกำรดงักล่ำว ขำ้พเจ้ำไม่พบข้อสงัเกต 
ที่กระทบต่อผลกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของผู้บริหำรจำกกำร
ปฏิบตัิงำนของขำ้พเจ้ำ โดยขอ้สมมติฐำนส ำคญัที่ผู้บรหิำรใช้มี
ควำมสมเหตุสมผลตำมหลกัฐำนทีม่อียู่และมลูค่ำทีป่ระเมนิไดอ้ยู่
ในชว่งทีย่อมรบัได ้

  

 
  



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมกำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถงึงบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงั
วนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ที่เกี่ยวเนื่องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำ
ขอ้มลูอื่นมคีวำมขดัแยง้ทีม่สีำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร หรอืกบัควำมรูท้ีไ่ดร้บัจำกกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏวำ่ขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขำ้พเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปได้ว่ำมกีำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ต้อง
สือ่สำรเรือ่งดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

กรรมกำรมหีน้ำที่รบัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควร 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำก
กำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร กรรมกำรรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและ
บรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชี
ส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมกำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิกำรและบรษิทั หรอืหยุดด ำเนินงำน หรอืไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีช่ว่ยกรรมกำรในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 



 

ควำมรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผิดพลำด  
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชซีึง่รวมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูง 
แต่ไม่ได้เป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
อนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอำจเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผิดพลำด  และถือว่ำมีสำระส ำคญั 
เมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจ 
ทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้  
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีและกำรสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิ รวมและงบกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรอืข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง 
ต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ และได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสูงกว่ำควำมเสี่ยง 
ที่เกิดจำกขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกี่ยวกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้น 
กำรแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีก่รรมกำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัช ีและกำรเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยกรรมกำร  

• สรุปเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ทีไ่ดร้บั และประเมนิวำ่มคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบรษิัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำ 
มคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึกำรเปิดเผย
ขอ้มูลในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึน้อยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชี
ของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิกำรและบรษิทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่อง  

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเนื้อหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูล
ว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบทีท่ ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกต้อง
ตำมทีค่วรหรอืไม ่ 

• ได้รบัหลกัฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทำงกำรเงนิของกิจกำรภำยในกลุ่มหรอืกิจกรรม  
ทำงธุรกจิภำยในกลุ่มกจิกำรเพื่อแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิรวม ขำ้พเจำ้รบัผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล
และกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุ่มกจิกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้  



 

ขำ้พเจ้ำได้สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำงๆ ที่ส ำคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว ้ประเดน็ที่มีนัยส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจ้ำ 
ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัควำมสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขำ้พเจำ้เชื่อว่ำมเีหตุผลทีบุ่คคลภำยนอก
อำจพจิำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 
 
จำกเรื่องทีส่ ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ทีม่นีัยส ำคญัทีสุ่ดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธบิำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำก  
ทีจ่ะเกดิขึน้ ขำ้พเจำ้พจิำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้
อยำ่งสมเหตุผลวำ่จะมผีลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสือ่สำรดงักล่ำว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
สง่ำ  โชคนิติสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่11251 
กรุงเทพมหำนคร 
24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 



บริษทั นํ้าตาลบรุ ีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

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

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 68,998,092            60,424,535 10,433,099 5,894,017
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 12, 35 317,848,038          131,089,697 57,705,588 24,897,856
ลกูหน้ีชาวไร ่- สทุธิ 13, 35 442,257,132          366,576,471 - -
รายไดค้า้งรบั - สาํนกังานกองทุนออ้ยและน้ําตาลทราย 14 - 300,843,909 - -
สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 15 1,332,632,458        568,437,971 - -
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 35 (ค) - - 42,560,000 -
สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 35 (ง) - - 23,000,000 31,000,000

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหน้ีชาวไร่
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 19, 35 (จ) 41,564,073            38,248,254 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 16 20,947,016            25,788,633 3,328,729 5,211,686

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,224,246,809        1,491,409,470 137,027,416 67,003,559

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ลกูหน้ีชาวไรไ่มห่มนุเวยีน - สทุธิ 13, 35 104,770,373          117,243,396 - -
รายไดค้า้งรบัไมห่มนุเวยีน - สาํนกังานกองทุนออ้ย
และน้ําตาลทราย 14 - 170,201,779 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 17 1,089,639,893        1,004,925,551 992,280,420 1,025,825,366
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 18 - - 3,150,605,180 3,148,475,700
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 8 13,995,533            11,410,828 2,175 2,175

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - สทุธิ 35 (ง) - - 645,443,092 811,152,857
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหน้ีชาวไร ่- สทุธิ 19, 35 (จ) 106,972,118          145,236,283 - -
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 20 4,491,427             3,971,127 4,491,427 3,971,127
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 21 5,339,396,589        5,532,248,300 32,469,459 35,311,235
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 22 10,130,722            13,882,811 2,245,316 3,364,709
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 23 24,148,062            27,248,732 13,848,939 15,773,300
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธิ 24 118,177,669          128,145,788 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 21,012,057            17,309,725 324,102 319,900

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 6,832,734,443        7,171,824,320 4,841,710,110 5,044,196,369

รวมสินทรพัย ์ 9,056,981,252        8,663,233,790 4,978,737,526 5,111,199,928

กรรมการ   ________________________________

วนัที ่        ________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นํ้าตาลบรุ ีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 25, 35 884,412,790          674,594,685 13,929,855 24,692,611

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 26 1,621,896,000        758,866,000 - -

เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่น ๆ 26 - 349,356,430 - 580,000

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอื่นๆ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 26 346,326,247          261,253,453 - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 26 262,683,496          223,565,086 - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 26 - - 50,000,000 71,042,619

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 26 4,902,902             7,253,197 3,061,960 3,975,579

สว่นของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 28 6,895,631             6,680,584 4,262,396 3,036,802

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 3,570,095             16,365,043 - -

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 27 69,459,482 15,526,686 1,710,637 1,421,350

รวมหนี้สินหมนุเวียน 3,200,146,643        2,313,461,164 72,964,848 104,748,961

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอื่น ๆ - สทุธิ 26 1,142,183,228        1,470,109,674 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัรว่ม - สทุธิ 26 2,669,510,507        2,918,132,130 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย - สทุธิ 26 - - 2,527,165,398 2,646,119,162

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบคุคลหรอื

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่นๆ 26 19,980,000            - - -

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 26 6,751,697             13,508,443 2,187,993 5,379,656

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธิ 24 18,414,197            29,891,137 916,612 467,216

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธิ 28 55,759,789            59,174,444 17,662,034 19,505,050

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 6,815,097 3,123,397 - -

3,919,414,515        4,493,939,225 2,547,932,037 2,671,471,084

7,119,561,158        6,807,400,389 2,620,896,885 2,776,220,045

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

หนี้สินไม่หมนุเวียน

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน

รวมหนี้สิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน
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บริษทั นํ้าตาลบรุ ีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

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

หมายเหต ุ 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 29 69,460,101            65,970,655 69,460,101 65,970,655

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 95,871,948            13,747,388 521,614,882 502,243,570

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 4,665,947             8,000,702 - -

รวมส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,936,763,654        1,854,484,403 2,357,840,641 2,334,979,883

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 656,440                1,348,998 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,937,420,094        1,855,833,401 2,357,840,641 2,334,979,883

9,056,981,252        8,663,233,790 4,978,737,526 5,111,199,928

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย  ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,788,419,840 3,892,612,079 - -

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (3,260,478,782) (3,267,588,794) - -
 

กาํไรข ัน้ต้น 527,941,058 625,023,285 - -

รายไดอ้ืน่ 30 240,234,760 154,552,918 366,313,025 351,299,591

คา่ใชจ้่ายในการขาย (139,344,499) (127,137,538) - -

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (313,423,396) (260,006,765) (123,097,229) (107,467,948)

การกลบัรายการ (ผลขาดทุน) ดา้นเครดติ

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 24,168,342 (17,490,948) 1,754,340 123,678,143

กําไร (ขาดทุน) อืน่ - สทุธิ (63,809,992) (13,325,117) 7,369 190,652

ตน้ทุนทางการเงนิ (192,211,323) (331,346,245) (175,188,588) (180,310,141)

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

และการร่วมคา้ 17 49,224,301 812,713 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 132,779,251 31,082,303 69,788,917 187,390,297

ภาษเีงนิได้ 32 (5,738,137) (24,916,194) - -

กาํไรสาํหรบัปี 127,041,114 6,166,109 69,788,917 187,390,297

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรสาํหรบัปี (ต่อ) 127,041,114        6,166,109 69,788,917 187,390,297

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น :

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 6,285,553           1,699,482 2,246,981 2,336,081

ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,257,110)          (339,896) (449,396) (467,216)

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ย

   มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,584,705           - - -

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน

   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (516,941)             - - -

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 7,096,207           1,359,586 1,797,585 1,868,865

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (5,402,519)          - - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (5,402,519)          - - -

กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 1,693,688           1,359,586 1,797,585 1,868,865

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 128,734,802        7,525,695 71,586,502 189,259,162

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 129,311,307        6,137,766 69,788,917 187,390,297

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคุม (2,270,193)          28,343 - -

127,041,114        6,166,109 69,788,917 187,390,297

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 131,004,995        7,497,352 71,586,502 189,259,162

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคุม (2,270,193)          28,343 - -

128,734,802        7,525,695 71,586,502 189,259,162

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 33 0.159                 0.008 0.086 0.231

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย  ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

ผลต่างของอตัรา

จดัสรรแล้ว - แลกเปลี่ยนจาก การวดัมลูค่าเงินลงทนุ รวมส่วนของ

ทนุที่ออกและ ส่วนเกิน ทนุสาํรองตาม การแปลงค่าข้อมลู ในตราสารทนุผา่นกาํไร ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ทางการเงิน ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี 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

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

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

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

ยอดคงเหลือต้นปี 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

เงนิปันผลจ่าย 34 - - - (48,725,744) - - (48,725,744) (16,458) (48,742,202)

สาํรองตามกฎหมาย 29 - - 3,489,446 (3,489,446) - - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 134,339,750 (5,402,519) 2,067,764 131,004,995 (2,270,193) 128,734,802

การเพิม่ขึน้ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ

จากการซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - - 1,594,093 1,594,093

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564 812,099,845 954,665,813 69,460,101 95,871,948 (5,402,519) 10,068,466 1,936,763,654 656,440 1,937,420,094

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่น

กาํไรสะสม ของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว -

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า ทุนสาํรองตาม

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 189,259,162 189,259,162

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

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

เงนิปันผลจ่าย 34 - - - (48,725,744) (48,725,744)

สาํรองตามกฎหมาย 29 - - 3,489,446 (3,489,446) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 71,586,502 71,586,502

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 812,099,845 954,665,813 69,460,101 521,614,882 2,357,840,641

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย  ์จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 132,779,251 31,082,303 69,788,917 187,390,297
รายการปรบัปรุงกาํไรก่อนภาษเีงนิได้
เป็นเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน

  - คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 31 296,605,137 323,901,423 7,731,600 7,919,556
- (กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (24,168,343) 17,490,948 (1,754,340) (123,678,143)
- ดอกเบีย้รบั 30 (55,293,315) (38,711,773) (37,082,273) (109,252,102)
- เงนิปันผลรบั 30 (225,148) (307,020) (216,142,648) (134,897,404)
- คา่เผือ่การลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 15 7,513,630 20,998,105 - -
- (กลบัรายการ) คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 21 - (98,419,224) - -
- (กลบัรายการ) คา่เผือ่การดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 18 - - - (14,999,000)
- ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 679,699 2,812,592 (7,369) (190,652)
- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 21, 23 3,607,155 33,340,010 2,569 10,824

- ตน้ทุนทางการเงนิ 192,211,323 331,346,245 175,188,588 180,310,141
- สว่นแบง่ (กาํไร) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 17 (49,224,301) (812,713) - -
- คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 28 6,407,782 6,669,423 1,935,729 2,184,792
- ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาเช่า 298,728 1,797,122 - -
- ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 63,910,802 (6,850,262) - -

กระแสเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์
และหน้ีสนิดาํเนินงาน 575,102,400 624,337,179 (339,227) (5,201,691)

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน
  - ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (188,940,617) 257,263,522 1,068,081 48,947,995

- รายไดค้า้งรบั - สาํนักงานกองทุนออ้ยและน้ําตาลทราย 14 300,843,909 24,675,757 - -
- ลกูหน้ีชาวไร่ (69,210,003) (160,267,140) 1,754,340 1,132,238

  - สนิคา้คงเหลอื (771,708,117) 322,518,553 - -
  - สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (2,020,757) 46,367,720 1,882,957 (3,023,184)

- ลกูหน้ีชาวไร่ไมห่มนุเวยีน 18,859,559 (96,895,860) - -
- รายไดค้า้งรบัไมห่มนุเวยีน - สาํนักงานกองทุนออ้ย
และน้ําตาลทราย 14 170,201,779 (11,442,759) - -

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (3,702,332) 5,966,617 (4,202) 76,455
  - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 174,319,839 (93,648,064) 4,803,763 (3,075,843)
  - หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 1,858,440 (5,284,332) 289,287 (3,539,112)

- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 28 (3,321,837) (3,899,455) (306,170) (1,114,927)
- หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 4,887,500 - - -

เงนิสดไดม้าจาก กจิกรรมดาํเนินงาน 207,169,763 909,691,738 9,148,829 34,201,931
- รบัคนืภาษเีงนิได้ - 27,812,471 - 4,309,460
- จ่ายภาษเีงนิได้ (21,828,069) (11,210,957) - -
- จ่ายดอกเบีย้ (303,222,940) (338,518,251) (190,697,447) (319,821,356)

กระแสเงนิสดสทุธ ิ(ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (117,881,246) 587,775,001 (181,548,618) (281,309,965)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั นํ้าตาลบรุีรมัย  ์จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รบัดอกเบีย้ 55,293,315 38,711,773 34,353,193 153,424,388

รบัเงนิปันผล 30,015,374 33,504,948 184,808,014 134,897,404

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัร่วม 17 33,544,946 74,030,226 33,544,946 74,030,226

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 17 (45,031,650) - - -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 18 - - (2,129,480) (1,625,000,000)

เงนิสดจ่ายสทุธจิากการซือ้บรษิทัยอ่ย (60,203) - - -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 35 (ง) - - 237,447,851 2,300,628,775

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 35 (ง) - - (38,460,000) (719,511,963)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหน้ีชาวไร่ 19 241,872,358 123,783,278 - -

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ลกูหน้ีชาวไร่ 19 (198,609,078) (2,438,692) - -

เงนิสดรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย - - 64,909,815 -

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย - - (132,560,000) -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (520,300) - (520,300) -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,834,735 14,000,717 7,383 190,654

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (100,056,094) (182,845,354) (1,917,477) (1,308,634)

ดอกเบีย้จ่ายทีบ่นัทกึรวมเป็นตน้ทุนของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (3,360,590) (5,225,403) - -

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน 14,922,813 93,521,493 379,483,945 317,350,850

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

และอื่นๆ เพิม่ขึน้ (ลดลง) 26 513,673,570 (1,503,657,300) (580,000) 580,000

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอื่นๆ 26 - 1,000,000,000 - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและอื่นๆ 26 (242,853,652) (53,099,823) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัร่วม 26 (122,378,838) (93,957,486) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่นๆ 26 19,980,000 - - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย 26 - - (139,996,383) (28,957,381)

เงนิสดจ่ายชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (8,172,929) (10,771,057) (4,105,282) (4,266,283)

จ่ายเงนิปันผล (48,716,161) - (48,714,580) -

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ  111,531,990 (661,485,666) (193,396,245) (32,643,664)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 8,573,557 19,810,828 4,539,082 3,397,221

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

คงเหลอืปลายปี 68,998,092 60,424,535 10,433,099 5,894,017

รายการที่ไมก่ระทบเงินสด

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

เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 47,087,379 46,285,739 65,140 133,964

เจา้หน้ีคา่หุน้ 58,500,000 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้
และด ำเนินกจิกำรในประเทศไทย และมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้ดงันี้ 
 
ส ำนกังำนใหญ่: ตัง้อยูเ่ลขที ่237 หมู ่2 ต ำบลหนิเหลก็ไฟ อ ำเภอคเูมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์31190 
 
ส ำนกังำนสำขำ: ตัง้อยูเ่ลขที ่128/77-78 ชัน้ 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10400 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิของกลุ่มกจิกำรสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
1) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
2) ธุรกจิจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 
3) ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
4) ธุรกจิอื่น ๆ เชน่ ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑท์ีท่ ำจำกชำนออ้ย และธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขนสง่ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมือ่วนัที ่24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 
 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) เมื่อตน้ปี พ.ศ. 2563 ทีข่ยำยวงกวำ้งขึน้
อย่ำงต่อเนื่องและมำตรกำรป้องกนักำรระบำดของ COVID-19 ส่งผลใหเ้กดิกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และ
น ำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำร โดยเฉพำะผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิผลติและ
จ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล อย่ำงไรกต็ำม ในระหวำ่งรอบระยะเวลำส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 รำคำน ้ำตำล
ในตลำดโลกมกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรอบระยะเวลำเดยีวกนักบัปีก่อน ภำยหลงัหลำยประเทศมกีำรผอ่นคลำยมำตรกำร
ป้องกนักำรระบำดของ COVID-19 
 
ทัง้นี้ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรได้ให้ควำมใส่ใจกบัเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่งออก  
และไดป้ระเมนิผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งต่อกำรด ำเนินงำน รวมทัง้กำรวำงแผนเพือ่รบัมอืกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำวอยำ่งมปีระสทิธผิล 
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3 ฐำนะกำรเงิน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมหีนี้สนิหมุนเวยีนสงูกว่ำสนิทรพัยห์มุนเวยีนในงบกำรเงนิรวม จ ำนวน 975.90 ลำ้นบำท 
(วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 822.05 ลำ้นบำท) อย่ำงไรกต็ำม ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรใชน้โยบำยและวธิกีำรเพื่อจดักำร
ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง และสถำนกำรณ์อื่นๆ โดยในส่วนของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเป็นวงเงนิส ำหรบัด ำเนินธุรกจิของ
กลุ่มกิจกำรซึ่งสำมำรถต่ออำยุได้ ภำยใต้เงื่อนไขที่กลุ่มกิจกำรยงัคงสำมำรถด ำรงสดัส่วนหนี้สนิต่อทุนตำมข้อก ำหนดของสถำบนั
กำรเงนิ ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรเชื่อมัน่ว่ำกลุ่มกจิกำรมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอส ำหรบักำรด ำเนินธุรกจิตำมทีก่ลุ่มกจิกำรตอ้งกำร  
และสำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเนื่องในอกี 12 เดอืนขำ้งหน้ำนบัจำกวนัทีใ่นรำยงำนนี้ และสำมำรถปฏบิตัติำมขอ้ผกูพนัทำงกำรเงนิ
ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและอนำคตได ้ดงันัน้งบกำรเงนินี้จงึไดจ้ดัท ำขึน้ตำมขอ้สมมตฐิำนทำงกำรบญัชทีีว่่ำกลุ่มกจิกำรจะด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 

4 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทย และขอ้ก ำหนดภำยใตพ้ระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิ ยกเว้น
เรือ่งทีอ่ธบิำยในนโยบำยกำรบญัชใีนล ำดบัต่อไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดใหก้ลุ่มกจิกำรใชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญั 
และกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตั ิทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไดเ้ปิดเผย
เรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจของผู้บรหิำรหรอืรำยกำรที่มคีวำมซบัซ้อน และรำยกำรที่เกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรที่มนีัยส ำคญั 
ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุขอ้ 9 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำทีแ่ตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรงุ 

 
5.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรงุซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร และผูบ้ริหำรประเมินว่ำไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 

ก) กำรปรบัปรุงกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตั ิ
ในเรื่องต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูคำ่ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูคำ่ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึกำรจดัประเภทรำยกำรรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกจิกำรทีเ่สนอรำยงำนอำจเป็นกจิกำรเดยีวหรอืส่วนของกจิกำรหรอืประกอบดว้ยกจิกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง ซึ่งไม่

จ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเกณฑใ์นกำรรวมสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบกำรเงนิ รวมทัง้
ไดอ้ธบิำยให้ชดัเจนขึน้ถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิของกจิกำร 
ควำมระมดัระวงั และควำมไมแ่น่นอนของกำรวดัมลูคำ่ในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ได้ให้ค ำนิยำมของ “ธุรกจิ” ใหม่ 
ซึ่งก ำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยัน ำเข้ำและกระบวนกำรที่ส ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึ่งเมื่อน ำมำ
รวมกนัมสี่วนอย่ำงมนีัยส ำคญัท ำให้เกิดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลิต”  
โดยใหค้วำมสนใจในตวัของสนิคำ้และบรกิำรทีใ่หก้บัลกูคำ้ และตดัเรือ่งกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 
 

ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนข้อก ำหนดกำรบัญชป้ีองกนั 
ควำมเสีย่งโดยเฉพำะ เพือ่บรรเทำผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมไมแ่น่นอนทีเ่กดิจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ 
เช่น อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงที่ก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุง 
ไดก้ ำหนดใหก้จิกำรใหข้อ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสีย่งที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจำก
ควำมไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 

 
ง) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8  

เรื่อง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรับปรุงค ำนิยำมของ
“ควำมมสีำระส ำคญั” โดยให้เป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  และ
อธบิำยถงึกำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 
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จ) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบักำรผ่อนปรน

ในทำงปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ชำ่ไดร้บักำรลดคำ่เช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 โดยผูเ้ชำ่สำมำรถเลอืกทีจ่ะไมป่ระเมนิว่ำ
กำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญำเช่ำ  (Lease modification) ส ำหรบักำรลดหรอืกำรงดเว้น 
กำรจ่ำยคำ่เชำ่ถงึวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565  

 
5.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกรำคม พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผล
บงัคบัใช้  

 
กำรปฏิรปูอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะท่ี 2 (กำรปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีกำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับท่ี 9 (TFRS 9) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 7 (TFRS 7) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีเรื่อง เครื่องมือ
ทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรบัธรุกิจประกนัภยั ก ำหนดมำตรกำรผอ่นปรนส ำหรบัรำยกำรทีอ่ำจไดร้บัผลกระทบ
จำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ รวมถงึผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อควำมสมัพนัธข์อง
กำรป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้เมือ่มกีำรเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ  
 
มำตรกำรผอ่นปรนทีส่ ำคญัของกำรปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 
• เมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในกำรก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิ

(รวมถงึหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิและ เกณฑ์ใหม่ทีใ่ชใ้นกำรก ำหนด
กระแสเงนิสดตำมสญัญำเทยีบเท่ำกบัเกณฑเ์ดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิกำรจะไม่ตอ้งรบัรู้ผลก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลง
ดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนทนัที ทัง้นี้ กิจกำรที่เป็นผู้เช่ำตำม TFRS 16 ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำเช่ำ
เนื่องจำกกำรเปลีย่นเกณฑก์ำรก ำหนดคำ่เช่ำจ่ำยในอนำคตเนื่องจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติำมวธิี
ปฏบิตัขิำ้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิกำรยงัสำมำรถใชก้ำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งส ำหรบัรำยกำรส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีที่ควำมสมัพนัธ์ของ
กำรป้องกนัควำมเสีย่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ ทัง้นี้ กจิกำรยงัคงต้องรบัรูส้่วนของควำมไม่มี
ประสทิธผิล 

 
TFRS 7 ไดก้ ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
• ลกัษณะและระดบัของควำมเสีย่งต่อกจิกำรจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ 
• กจิกำรมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเหล่ำนัน้อยำ่งไร 
• ควำมคบืหน้ำของแผนในกำรเปลีย่นไปใชอ้ตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิอื่น และวธิกีำรบรหิำรจดักำรกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวของ

กจิกำรในชว่งกำรเปลีย่นแปลง 
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6 นโยบำยกำรบญัชี 

 
6.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพือ่ให้
ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจ  
ในกำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน  
 

ข)  บรษิทัรว่ม 
 
บรษิทัร่วมเป็นกจิกำรที่กลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมร่วม  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ค) กำรรว่มกำรงำน 
 
เงนิลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนรว่มกนัหรอืกำรรว่มคำ้ โดยขึน้อยูก่บัสทิธแิละภำระผกูพนั
ตำมสญัญำของผูเ้ขำ้รว่มกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรรว่มกำรงำน 
 
การรว่มคา้ 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมคำ้เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินสนิทรพัย์สุทธขิองกำรร่วมกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน  
ในกำรรว่มคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้บนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
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ง) กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสีว่นไดเ้สยี 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึ่งประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซื้อรวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน  
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัทีไ่ดม้ำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุน
ของผูไ้ดร้บักำรลงทุนตำมสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของ
กำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้มมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกนิกว่ำมูลค่ำส่วนไดเ้สยีของ
กลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยำวอื่น กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุน
ทีเ่กนิกว่ำส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิเพื่อช ำระภำระ
ผูกพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืกำรร่วมคำ้ 
 

จ) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม
เชน่เดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหวำ่งรำคำจ่ำยซือ้หรอืรำคำขำยจำกกำรเปลีย่นแปลง
สดัสว่นในบรษิทัย่อยกบัรำคำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้ตำมสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไป
จะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 
ถ้ำสดัส่วนกำรถือครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ลดลง แต่กลุ่มกจิกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืยงัคงม ี
กำรควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นเฉพำะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไร
หรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้จะถูกรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน 
ทีเ่หลอือยูจ่ะถูกวดัมลูคำ่ใหมด่ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม สว่นต่ำงทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน 
จะกลำยเป็นมลูคำ่เริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหมต่ำมสดัสว่นกำรถอืครองทีเ่หลอือยูเ่ป็นเงนิลงทุน
ในบรษิทัรว่ม กำรรว่มคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ฉ) รำยกำรระหวำ่งกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิระหวำ่งกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิในรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและ
กำรร่วมค้ำ ขำดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเว้นรำยกำรนัน้จะมี
หลกัฐำนวำ่เกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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6.2 กำรรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกจิกำรถือปฏบิตัติำมวธิซีื้อส ำหรบักำรรวมธุรกจิที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส ำหรบักำรซือ้ธุรกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพือ่จ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูคำ่เริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกทีจ่ะวดัมลูค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม
หรอืดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 
ผลรวมของมลูค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมลูค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมลูค่ำยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยี
ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึง่ถอือยูก่่อนกำรรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซือ้) ในจ ำนวนทีเ่กนิกวำ่มลูคำ่ยุตธิรรม
ของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำตอ้งรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกมจี ำนวนทีน้่อยกวำ่มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุ
ไดท้ีไ่ดม้ำ จะถูกรบัรูส้ว่นต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซือ้ธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนในงบกำรเงนิรวม 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมในภำยหลงัของสิง่ตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรอืไดร้บัที่รบัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอื
หนี้สนิ จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจำ้ของจะไมม่กีำรวดัมลูคำ่ใหม ่ 
 
การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิของกจิกำรทีถู่กน ำมำรวมดว้ย
มูลค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรที่ถูกน ำมำรวมตำมมูลค่ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมของบรษิัทใหญ่ในล ำดบัสูงสุดที่ต้องจดัท ำ  
งบกำรเงนิรวม โดยกลุ่มกจิกำรต้องปรับปรุงรำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกจิไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบกำรเงนิงวดก่อน  
ทีน่ ำมำแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตัง้แต่วนัทีก่จิกำรดงักล่ำวอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิกำร (หำกเกดิขึน้หลงัจำกวนั
ตน้งวดของงบกำรเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 
ตน้ทุนกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กดิขึน้หรอืรบัมำ 
และตรำสำรทุนทีอ่อกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลีย่นเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคุม 
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงตน้ทุนของกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผู้ซื้อในมลูค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่ก
น ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกนิทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจำ้ของ โดยกลุ่มกจิกำร  
จะตดัรำยกำรนี้ออกเมือ่ขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 
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6.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ
ของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิ
รำยกำร 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น องค์ประกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรอืขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ใิชส่กุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึง่มสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้
น ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 
- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงคำ่ดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงคำ่ดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

6.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม เงนิลงทุน
ระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นสว่นของของหนี้สนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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6.5 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีชำวไร ่

 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระซึ่งเกดิจำกกำรขำยสนิคำ้และ/หรอืใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ ซึง่ลูกหนี้
กำรคำ้โดยสว่นใหญ่จะมรีะยะเวลำสนิเชือ่ 7 วนั ถงึ 60 วนั  
 
ลูกหนี้ชำวไร่แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีช่ำวไร่จะตอ้งช ำระซึง่เกดิจำกกำรใหเ้งนิส่งเสรมิตำมปกตขิองธุรกจิ ซึ่งส่วนใหญ่มรีะยะเวลำ
สนิเชื่อ 2 ฤดูกำรผลติ ดงันัน้ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้ชำวไร่จงึแสดงอยู่ในรำยกำรหมุนเวยีน ในส่วนลูกหนี้ชำวไร่ทีม่รีะยะเวลำ
สนิเชือ่เกนิกวำ่ 2 ฤดูกำรผลติ ณ วนัทีใ่นงบกำรเงนิ จะแสดงอยูใ่นรำยกำรไมห่มนุเวยีน  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ชำวไร่เมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ 
ยกเว้นในกรณีที่เป็นรำยกำรที่มีองค์ประกอบด้ำนกำรจดัหำเงนิที่มีนัยส ำคญั กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของ 
สิง่ตอบแทน และจะวดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้ชำวไรไ่ดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 6.7 (ฉ) 

 
6.6 สินค้ำคงเหลือ 

 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
 
รำคำทุนของสนิค้ำค ำนวณโดยวธิีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก ต้นทุนของวตัถุดิบประกอบด้วยรำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกบักำรซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด ต้นทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบด้วยค่ำวตัถุดบิ 
ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใชจ้่ำยอื่นทำงตรง ค่ำโสหุ้ยในกำรผลติ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคำ้นัน้อยู่ในสภำพและ
สถำนทีปั่จจุบนั 
 

6.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิ
ในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงือ่นไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ 
(SPPI) หรอืไม ่ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลอืก ทีจ่ะวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรก
ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมูลค่ำดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
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ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 

 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัที่ท ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็น
วนัที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์นัน้   โดยกลุ่มกิจกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิออก 
เมื่อสทิธใินกำรได้รบักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิกำรได้โอนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมลูคำ่ 
 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่ำด้วย FVPL ดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมบวกต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรได้มำซึ่งสนิทรพัย์นัน้  ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ 
วดัมลูคำ่ดว้ย FVPL กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมีอนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลักษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำ  
เขำ้เงือ่นไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
 

ง) ตรำสำรหนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ  และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
ของกลุ่มกจิกำรไดแ้ก่ 
 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึง่ประกอบดว้ย

เงนิตน้และดอกเบีย้เท่ำนัน้ จะวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้จำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
ดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำร
จะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร (ขำดทุน) อื่น - สุทธ ิพรอ้มกบัก ำไรขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปลีย่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน 

 
จ) ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม กลุ่มกจิกำรเลอืกรบัรูก้ ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำยุตธิรรมในก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไร/ขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมี
กำรตดัรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรู้ 
ในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงเป็นรำยกำรรำยไดอ้ื่นเมือ่กลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) อื่น 
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะแสดงรวมอยูใ่นกำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรม 
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ฉ) กำรดอ้ยคำ่ 

 
กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอียำ่งงำ่ย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรูก้ำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรบั 
ตำมประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติตลอดอำยุของสนิทรพัยด์งักล่ำวตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูลู้กหนี้กำรคำ้และ
รำยไดค้ำ้งรบั 
 
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บรหิำรได้จดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มี
ลกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพจิำรณำจำก
ลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูลและปัจจยัในอนำคต  
ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลกูหนี้  
 
ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ ลูกหนี้ชำวไร่ ลูกหนี้อื่น ๆ และเงนิใหกู้้ยมื  
กลุ่มกิจกำรใช้วิธีกำรทัว่ไป (General approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกดิขึน้ ซึง่ก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัวำ่มกีำร
เพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัย์  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำร
เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรู้รำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทียบควำมเสี่ยงของกำรผิดสญัญำ  
ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยพิจำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคต  
มำประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดตี โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุน
ดำ้นเครดติถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก) 
โดยจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงนิสด  
ซึง่กลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมือ่แรกเริม่ของสญัญำ  
 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่จะไมไ่ดร้บัถ่วงน ้ำหนกัตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูคำ่เงนิตำมเวลำ 
• ขอ้มลูสนบัสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน เกีย่วกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจุบนั และ

กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
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6.8 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน  

 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรคอืทีด่นิซึง่กลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พือ่หำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำในระยะยำวหรอืจำก
กำรเพิม่ขึน้ของมลูคำ่ของสนิทรพัย ์และไมไ่ดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนในกำรกูย้มื 
 
กลุ่มกจิกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยก์ต็่อเมื่อมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่  
ทีก่ลุ่มกจิกำรจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้  
 
หลงัจำกกำรรบัรู้เมื่อเริม่แรก อสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีรำคำทุนหกัค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ  
โดยทีด่นิไมม่กีำรหกัคำ่เสือ่มรำคำ  
 

6.9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม ตน้ทุน
เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ  
ในอนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนคำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วธิีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุน ตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 10 ปี - 30 ปี 
อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 2 ปี - 40 ปี 
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 2 ปี - 30 ปี 
เครือ่งมอื อุปกรณ์และเครือ่งมอืทำงกำรเกษตร 2 ปี - 10 ปี 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 ปี - 20 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี - 10 ปี 
 
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบ  
รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบจำกสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำก 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น - สทุธ ิ
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6.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ สทิธบิตัร และสทิธใินกำรใช้สำยส่งไฟฟ้ำที่กลุ่มกจิกำรซื้อและได้รบัมำ เป็นสนิทรพัย์ที่มอีำยุกำรให้
ประโยชน์จ ำกดั ซึ่งจะวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม  
คำ่ตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง ตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 5 ปี 
สทิธบิตัร 10 ปี 
สทิธใินกำรใชส้ำยสง่ไฟฟ้ำ 20 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้ 

 
6.11 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทรำบไดแ้น่นอนเป็นประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์
หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำเมื่อมี
เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมลูค่ำตำมบญัชี
ของสนิทรพัยส์ูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุตธิรรม  
หกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูคำ่จำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดตีได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกด้ อยค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่มใ่ชค่ำ่ควำมนิยม 
 

6.12 สญัญำเช่ำ  
 
สญัญำเชำ่ - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ชำ่ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน
ตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กวำ่ระหวำ่งอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่  
 
ส ำหรบัสญัญำทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ กลุ่มกจิกำร  
จะปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ยกเวน้
สญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ โดยกลุ่มกิจกำรเลอืกทีจ่ะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละ
สว่นประกอบเป็นสว่นประกอบทีเ่ป็นกำรเชำ่เท่ำนัน้ 
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระ 
ตำมสญัญำเชำ่ ดงันี้ 
 
• คำ่เชำ่คงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบัตำมสญัญำเชำ่ 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกิจกำร  
มคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเชำ่  
 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้   
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  
• คำ่เชำ่จ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สทุธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเชำ่  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้ 
คอืสญัญำเช่ำที่มีอำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ที่มีมูลค่ำต ่ำประกอบด้วย อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์
ส ำนกังำนขนำดเลก็ 
 
สญัญำเชำ่ - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ชำ่ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรูด้้วยวธิเีส้นตรงตลอดช่วงเวลำ 
กำรให้เช่ำ กลุ่มกิจกำรต้องรวมต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่เกิดขึ้นจำกกำรได้มำซึ่งสญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมูลค่ำตำมบัญชี 
ของสนิทรพัยอ์ำ้งองิ และรบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชำ่ไดร้วมอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย ์ 
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6.13 หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 
•  หำกกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดได้นัน้ เครื่องมือทำงกำรเงนินัน้  
จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกจิกำร
เองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพือ่แลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

•  หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ เครื่องมอื  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไมน้่อยกว่ำ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรวดัมลูคำ่ 
 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรกกลุ่มกจิกำรตอ้งวดัมลูคำ่หนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม และวดัมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
ทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมือ่ภำระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดม้กีำรยกเลกิไป 
หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะต้องพิจำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมูลค่ำตำมบญัช ี
ทีเ่หลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดิม (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
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6.14 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 

ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงนิกู้ยืมที่กู้มำโดยทัว่ไปและที่กู้มำเป็นกำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรอื  
กำรผลิตสินทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไข (สินทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรท ำให้พร้อมใช้หรือพร้อมขำยได้ตำมประสงค์)  
ตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกูย้มืทีกู่ม้ำโดยเฉพำะ 
กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรที่จ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัย์ที่เขำ้เงื่อนไข  
ใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 

ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

6.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษเีงนิได้จะรบัรูใ้นก ำไร
หรอืขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงั
สว่นของเจำ้ของ  
 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 

ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีที่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะ มผีล 
บงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษเีป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ำร
น ำกฎหมำยภำษีไปปฏบิตัขิึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษีทีเ่หมำะสมจำกจ ำนวนทีค่ำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไมร่บัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 

- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกดิจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อ
ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 

- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ
เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะไม่เกดิขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 

ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืตำมกฏหมำยทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้
ภำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 

สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์ 
 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมือ่กจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำย
ทีจ่ะน ำสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนั และทัง้สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิได้
ของงวดปัจจุบนัเกี่ยวข้องกบัภำษีเงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดยีวกนัซึ่งตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและ
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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6.16 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
ก) ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำ
บญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน ลำประจ ำปีและลำป่วยทีม่กีำรจ่ำยค่ำแรง ส่วนแบ่งก ำไรและโบนัส และค่ำรกัษำพยำบำล
ของพนักงำนปัจจุบนัโดยรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำร
จะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลี้ยงชพีในจ ำนวนเงนิทีค่งที ่กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัทีต่อ้งจ่ำยช ำระ
เพิม่เตมิเมือ่ไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ 
 

ค) ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษียณอำยุ โดยจะขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระด้วยวธิคีิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้  
ซึง่มูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทน 
ในตลำดของพนัธบตัรรฐับำลซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุน้กู้  
ทีม่อีำยุใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำใหมจ่ะรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ และรวมอยู่
ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

6.17 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตี  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชม้ลูค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผกูพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
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6.18 กำรรบัรู้รำยได้  

 
รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ีเ่กดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำรขนสง่สนิคำ้
และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตทิำงธุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยได้สุทธจิำกภำษีมูลค่ำเพิม่ ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยได้เมื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ที่จะไดร้บั
ช ำระ เมือ่สง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะตอ้งส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรจะแยกแต่ละภำระ
ทีต่อ้งปฏบิตัทิีแ่ยกต่ำงหำกจำกกนั และจะปันส่วนรำคำของรำยกำรในสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัติำมสดัส่วน
ของรำคำขำยแบบเอกเทศ หรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ และกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยได้ของแต่ละภำระที่ต้องปฏบิตัิ 
แยกต่ำงหำกจำกกนัเมือ่กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
 
ก) กำรขำยสนิคำ้ 

 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล ธุรกจิจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร และธุรกจิผลติ  
และจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์ที่ท ำจำกชำนอ้อย ซึ่งรำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้จะรบัรู้เมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำม
ภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำแลว้เสรจ็ โดยกำรส่งมอบสนิคำ้และโอนกำรควบคุมในสนิคำ้นัน้ใหแ้ก่ลูกคำ้ ซึ่งภำระ  
ทีต่อ้งปฏบิตัอิำจเสรจ็สิน้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง หรือตลอดช่วงเวลำหนึ่ง 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ เมื่อมกีำรส่งมอบกระแสไฟฟ้ำและไอน ้ำ และ
ลูกคำ้ยอมรบักำรส่งมอบนัน้ และวดัมูลค่ำโดยค ำนวณจำกปรมิำณทีส่่งมอบและรำคำทีต่กลงกนัตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด
ไวใ้นสญัญำ 
 

ข) กำรใหบ้รกิำร 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยได้จำกกำรให้บรกิำรขนส่งและบรกิำรอื่นเมื่อได้ให้บรกิำรแก่ลูกค้ำแล้ว โดยกลุ่มกจิกำรเสรจ็สิ้น 
กำรปฏิบตัิตำมภำระที่ต้องปฏิบัติตลอดช่วงเวลำหนึ่ง ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกสญัญำให้บรกิำรที่มีลกัษณะ  
กำรใหบ้รกิำรแบบต่อเนื่องตำมวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ โดยทีไ่ม่ไดค้ ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิ 
ตำมสญัญำ 
 

ค) ดอกเบีย้รบัและเงนิปันผลรบั 
 
รำยไดด้อกเบีย้ตอ้งรบัรูต้ำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ สว่นรำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มือ่สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้
เกดิขึน้ 
 

ง) รำยไดอ้ื่น 
 
รำยไดอ้ื่นบนัทกึในงบก ำไรขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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6.19 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เงนิปันผลที่จ่ำยไปยงัผูถ้ือหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลได้รบักำรอนุมตัจิำก 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 
6.20 อนุพนัธแ์ละกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 

 
อนุพนัธแ์ฝงและอนุพนัธท์ีไ่มเ่ขำ้เงือ่นไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง 
 
อนุพนัธ์แฝงที่กลุ่มกิจกำรแยกรบัรู้รำยกำร และอนุพนัธ์ที่ไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสี่ยงจะรบัรูเ้ริม่แรกด้วย
มลูคำ่ยุตธิรรม และจะรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรมในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
 
กลุ่มกจิกำรแสดงมลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรำยกำรหมนุเวยีนหรอืไมห่มนุเวยีนตำมวนัครบก ำหนดของอนุพนัธน์ัน้ 

 
6.21 สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิทำงกำรเงนิจำกสญัญำค ้ำประกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรใหก้ำรค ้ำประกนัทำงกำรเงนิทีมู่ลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่
รบัรูเ้ริม่แรก และรบัรูม้ลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำง 
 
• จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ทีค่ ำนวณตำมขอ้ก ำหนดของ TFRS 9 และ 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกหกัดว้ยรำยไดท้ีร่บัรูต้ำมกำรรบัรูร้ำยไดภ้ำยใต ้TFRS 15 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิก ำหนดจำกมลูค่ำปัจจุบนัของผลต่ำงในกระแสเงนิสดระหว่ำง ก) กระแสเงนิสด 
ตำมสญัญำของหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้ง และ ข) กระแสเงนิสดทีจ่ะตอ้งจ่ำยช ำระในกรณีทีไ่ม่มกีำรค ้ำประกนัดงักล่ำว หรอืกำรประมำณ
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอกส ำหรบัเพือ่โอนภำระผกูพนัดงักล่ำวออกไป 
 
สญัญำค ้ำประกนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเงนิกู้ยมืหรอืค่ำใชจ้่ำยค้ำงจ่ำยอื่น  ๆ ที่ไม่ไดร้บัผลตอบแทน มูลค่ำยุตธิรรมจะแสดงรวมเป็น 
สว่นหนึ่งของตน้ทุนของเงนิลงทุน 
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7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ ซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน   
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง แผนกำร
จดักำรควำมเสี่ยงของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นไปยงัควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและบรหิำรจดักำรเพื่อลดผลกระทบต่อผล  
กำรด ำเนินงำนใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ 
 
กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในกำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยนโยบำยของกลุ่มกจิกำรรวมถงึนโยบำยควำมเสีย่งในดำ้นต่ำงๆ 
ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ ควำมเสีย่งจำกรำคำ ควำมเสีย่งดำ้น
กำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง ทัง้นี้ หลกักำรในกำรป้องกนัควำมเสีย่งจะเป็นไปตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำร
บรษิทัอนุมตั ิเพือ่สือ่สำรและใชเ้ป็นเครือ่งมอืในกำรควบคุมส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิในทุกกจิกำรของกลุ่มกจิกำร 
 
7.1.1 ควำมเสีย่งจำกตลำด 
 

ก) ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 

กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะจำกสกุลเงนิดอลลำรส์หรฐัฯอนัเกีย่วเนื่องมำจำก
ธุรกรรมกำรค้ำในอนำคต กลุ่มกิจกำรมีแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงโดยพิจำรณำกำรเข้ำท ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ผำ่นบรษิทั คำ้ผลผลติน ้ำตำล จ ำกดั ตำมควำมเหมำะสม เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น
เงนิตรำต่ำงประเทศทีอ่ำจเกดิขึน้ 
 

ความเสีย่ง 
 

กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ อนัเป็นผลมำจำกกำรมสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและ
หนี้สนิทำงกำรเงนิในสกุลเงนิต่ำงประเทศ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึง่สรุปเป็นสกุลเงนิบำท ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 ดอลลำรส์หรฐัฯ 
บำท 

ดอลลำรส์หรฐัฯ 
บำท 

   

ลกูหนี้กำรคำ้ 1,312,029 1,604,164 

เจำ้หนี้กำรคำ้ 9,977,091 8,367,284 
สญัญำอนุพนัธท์ีไ่มไ่ดน้ ำกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งมำถอืปฏบิตั ิ   
   - สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (มลูคำ่ตำมสญัญำ) 1,795,418,808 142,010,000 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงหลักจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงเงินบำทและเงิน ดอลลำร์สหรัฐฯ  
ควำมอ่อนไหวในก ำไรหรอืขำดทุนต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มำจำกธุรกรรมกำรค้ำในอนำคต  
ในสกุลเงนิดอลลำรส์หรฐัฯ  
 
 งบกำรเงินรวม 

 
ผลกระทบต่อ

ก ำไรสทุธิ 
ผลกระทบต่อ

ก ำไรสทุธิ 

 
พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 

   

อตัรำแลกเปลีย่น บำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯ 
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.0* (79,094,014) 

 
(5,406,390) 

อตัรำแลกเปลีย่น บำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯ 
   - ลดลงรอ้ยละ 5.0* 79,094,014 

 
5,406,390 

* โดยก าหนดใหปั้จจยัอืน่คงที ่
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) อื่น ในก ำไรหรอืขำดทุน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
     
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
   เงนิตรำต่ำงประเทศ (1,164,397) (18,001,288) - - 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมลูคำ่ 
   ยุตธิรรมของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ (63,910,802) 6,850,262 - - 
 

ข) ควำมเสีย่งในมลูคำ่ยุตธิรรมและควำมเสีย่งในกระแสเงนิสดทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ 
 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ยส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิกำรเกดิจำกเงนิกูย้มืระยะยำวทีม่อีตัรำดอกเบี้ยผนัแปร ซึ่งยงัผลให้
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกกระแสเงนิสดที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ย ธุรกรรมทัง้หมดที่ใช้อนุพนัธ์ 
ดำ้นอตัรำดอกเบีย้ตอ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำกผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิก่อนเขำ้ท ำรำยกำร 
 
เงนิกู้ยมืไดแ้สดงดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ทัง้นี้ ตำมสญัญำ อตัรำดอกเบี้ยจะอ้ำงองิกบัอตัรำดอกเบี้ยในตลำดตำมที่
เปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 26 จงึสง่ผลใหก้ลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 
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กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท ร้อยละของเงินกู้ บำท ร้อยละของเงินกู้ 
     
เงนิกูท้ีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปร 3,086,787,184 51 2,444,226,303 41 
 
รอ้ยละของเงนิกู้ยมืแสดงถึงสดัส่วนของเงนิกู้ยมืที่มอีตัรำดอกเบี้ยผนัแปรต่อจ ำนวนเงนิกู้ยมืทัง้หมด กำรวเิครำะห์  
ตำมวนัครบก ำหนดไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 7.1.3 (ข) 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนจะมคีวำมอ่อนไหวต่อกำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงจำกรำยไดด้อกเบี้ยจำกเงนิสดและเงนิฝำกธนำคำร 
และเงนิใหกู้ย้มืและค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้จำกเงนิกูย้มื ซึง่เป็นผลมำจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำดอกเบีย้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ผลกระทบต่อก ำไรสทุธิ 

 
พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
   
อตัรำดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.0* (1,172,894) (2,414,310) 
อตัรำดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 1.0*  1,172,894 2,414,310 
* โดยก าหนดใหปั้จจยัอืน่คงที ่
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบต่อก ำไรสทุธิ 

 
พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
   
อตัรำดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.0* (1,104,851) (564,583) 
อตัรำดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 1.0*  1,104,851 564,583 
* โดยก าหนดใหปั้จจยัอืน่คงที ่   
 
กลุ่มกจิกำรไมไ่ดท้ ำสญัญำเพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ผนัแปร 
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ค) ควำมเสีย่งดำ้นรำคำของรำคำน ้ำตำลทรำยและรำคำออ้ย 

 

กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลทรำยและรำคำออ้ย เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำล
ทรำยทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศของอุตสำหกรรมออ้ยและน ้ำตำลทรำย ซึ่งอำ้งองิกบัรำคำน ้ำตำลในตลำดโลก 
ทีม่คีวำมผนัผวนขึน้อยู่กบัปัจจยัดำ้นอุปสงค์และอุปทำนของตลำด มผีลต่อกำรค ำนวณรำคำออ้ยซึง่เป็นตน้ทุนหลกัของ
กำรผลติน ้ำตำลทรำย อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มกจิกำรไม่มคีวำมเสีย่งดำ้นรำคำทีเ่กีย่วเนื่องกบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
และกลุ่มกจิกำรไมไ่ดน้ ำเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมำใชใ้นกำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำดงักล่ำว 
 

7.1.2 ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ 
 

ควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจำกรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นสนิเชื่อ 
ทีเ่กีย่วเนื่องกบัลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น ลกูหนี้ชำวไร ่และเงนิใหกู้ย้มื 
 

ก) กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 

กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสี่ยง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
กลุ่มกจิกำรจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระ
ในระดบัลงทุน (Investment grade credit rating) เป็นอยำ่งน้อย 
 

ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้และลูกหนี้ชำวไร่ กลุ่มกจิกำรจะยดึกำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื 
ทีเ่ป็นอสิระ ในกรณีทีไ่มม่กีำรจดัอนัดบัไว ้กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลกูคำ้ โดยพจิำรณำ
จำกฐำนะทำงกำรเงนิ ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ และปัจจยัอื่น ๆ และก ำหนดกำรให้วงเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมิน
ดงักล่ำวซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ ผู้บรหิำรในสำยงำนที่เกี่ยวขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบ  
กำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้และลกูหนี้ชำวไรอ่ยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

ข) หลกัประกนั 
 

ส ำหรบัลูกหนี้ชำวไร่บำงรำยกลุ่มกจิกำรมกีำรขอหลกัประกนัในรูปแบบกำรค ้ำประกนั หรอืเลตเตอรอ์อฟเครดติ ซึ่งให้
สทิธกิลุ่มกจิกำรในกำรเรยีกช ำระไดห้ำกคูส่ญัญำผดินดัตำมเงือ่นไขของสญัญำ 
 

ค) กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีต่อ้งมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
ดงันี้ 
 

• ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
• รำยไดค้ำ้งรบั 
• ลกูหนี้ชำวไร ่
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่ลกูหนี้ชำวไร ่
 

แมว้ำ่กลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึง่เขำ้เงือ่นไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ภำยใต ้TFRS 9 
แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำวำ่กำรดอ้ยคำ่ของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่มม่นียัส ำคญั  
 

ทัง้นี้ กำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ ลกูหนี้อื่นและลกูหนี้ชำวไรไ่ดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 12 และ 13 
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เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
บรษิัทมีเงนิให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยกลุ่มกิจกำรมีกำรประเมินผล
ขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำส ำหรบัลูกหนี้ทีไ่ม่ไดม้กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติ
ทีม่นียัส ำคญั และประเมนิผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีำรเพิม่ขึน้ของควำม
เสีย่งดำ้นเครดติทีม่นียัส ำคญั 
 

7.1.3 ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
 
กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสดและกำรมแีหล่งเงนิทุนทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดจ้ำก
วงเงนิดำ้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระภำระผูกพนัเมื่อถงึก ำหนด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรมเีงนิฝำก
ธนำคำรทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดท้นัทจี ำนวน 68.62 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 59.97 ล้ำนบำท) เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำร
บรหิำรสภำพคล่องของกลุ่มกจิกำร จำกลกัษณะของกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มกจิกำรซึ่งเป็นธุรกจิที่มคีวำมยดืหยุ่นและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรไดค้งไวซ้ึ่งควำมยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยกำรคงไว้ 
ซึง่วงเงนิสนิเชือ่ทีเ่พยีงพอ 
 
ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำประมำณกำรกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิกำรอย่ำงสม ่ำเสมอโดยพจิำรณำจำก ก) เงนิส ำรองหมุนเวยีน 
(จำกวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช)้ และ ข) เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด นอกเหนือจำกนี้ กลุ่มกจิกำรยงัไดท้ ำกำร
ประมำณกำรกระแสเงนิสดในสกุลเงินหลักต่ำง ๆ พิจำรณำสินทรพัย์ที่มีสภำพคล่องสูงและอัตรำส่วนสภำพคล่อง 
ตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงนิ 
 

ก) กำรจดักำรดำ้นกำรจดัหำเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ซึง่ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 26 
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ข) วนัครบก ำหนดของหนี้สนิทำงกำรเงนิ 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สนิทำงกำรเงนิที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำของหนี้สนิ 
ทำงกำรเงนิทีไ่มใ่ชส่ญัญำอนุพนัธ ์
 
จ ำนวนเงนิในตำรำงแสดงดว้ยจ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 
12 เดอืนจะเท่ำกบัมลูคำ่ตำมบญัชเีนื่องจำกกำรคดิลดไมม่นียัส ำคญั 
 

 งบกำรเงินรวม 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน    
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

ภำยใน 1 ปี 
บำท 

1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

      

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 884,412,790 - - 884,412,790 884,412,790 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ      
   และดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้ง 1,629,900,566 - - 1,629,900,566 1,621,896,000 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและอื่นๆ      
   และดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้ง 405,866,531 1,151,143,660 105,153,425 1,662,163,616 1,488,509,475 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัรว่ม      
   และดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้ง  507,358,828 1,737,166,370 1,910,611,490 4,155,136,688 2,932,194,003 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลหรอืกจิกำร      
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่นๆ และดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้ง 824,175 5,635,320 20,262,456 26,721,951 19,980,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 5,638,234 5,470,081 1,477,350 12,585,665 11,654,599 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 3,434,001,124 2,899,415,431 2,037,504,721 8,370,921,276 6,958,646,867 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

ภำยใน 1 ปี 
บำท 

1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

      

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 13,929,855 - - 13,929,855 13,929,855 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัยอ่ย      
   และดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้ง    218,804,334 1,032,642,334 3,199,792,401 4,451,239,069 2,577,165,398 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 3,289,528 2,148,296 - 5,437,824 5,249,953 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 236,023,717 1,034,790,630 3,199,792,401 4,470,606,748 2,596,345,206 

 
 งบกำรเงินรวม 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน    
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ภำยใน 1 ปี 
บำท 

1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

      

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



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ภำยใน 1 ปี 
บำท 

1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

      

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

 
7.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 

 
7.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
วต้ถุประสงคข์องกำรบรหิำรส่วนของทุน คอื 
 
• กำรรกัษำไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องเพื่อที่จะสำมำรถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น ๆ และ 
• กำรรกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุเพือ่ลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
เช่นเดยีวกบักจิกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิกำรพจิำรณำระดบัเงนิทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอตัรำส่วนหนี้สนิ 
ทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อทนุ ซึง่ค ำนวณจำกหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สทุธ ิ(ไมร่วมเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัรว่ม) หำรสว่นของ
เจำ้ของ 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 กลยุทธข์องกลุ่มกจิกำรยงัคงเดมิ คอืกำรรกัษำอตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อทุนใหไ้ม่เกนิ 
2.5 เท่ำ (ไม่รวมหนี้สนิระยะยำวจำกกำรจดัตัง้กองทุนรวมโครงสรำ้งพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย์) โดย ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรมอีตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อทุน ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
   
หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ (ไมร่วมหนี้สนิระยะยำวจำกกำรจดัตัง้กองทุนรวม   
   โครงสรำ้งพืน้ฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย)์ 3,130,385,475 2,839,585,557 
สว่นของเจำ้ของ (รวมสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม) 1,937,420,094 1,855,833,401 
อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อทุน 1.62 เท่ำ 1.53 เท่ำ 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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การคงไว้ซึง่อตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้ (Loan covenants) 
 
ภำยใตเ้งือ่นไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนทำงกำรเงนิดงันี้  
 
• อตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนทีไ่มเ่กนิ 3 ต่อ 1  
• อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อทุนทีไ่มเ่กนิ 2.5 ต่อ 1 และ 
• อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ทีไ่ม่ต ่ำกวำ่ 1 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรยงัสำมำรถคงไวซ้ึง่อตัรำสว่นทำงกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 

 
8 มูลค่ำยติุธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ แต่ไมร่วมถงึรำยกำรทีร่ำคำตำมบญัชทีีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำยใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ยุตธิรรม 
 
 งบกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
      

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำยติุธรรม      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม      
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 13,995,533 - 13,995,533 13,995,533 
 - 13,995,533 - 13,995,533 13,995,533 
      
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำยติุธรรม      
สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 57,060,540 - - 57,060,540 57,060,540 
      
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยติุธรรม      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัรว่ม - - 2,932,194,003 2,932,194,003 2,869,000,000 

 57,060,540 - 2,932,194,003 2,989,254,543 2,926,060,540 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
      

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำยติุธรรม      
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม      
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 11,410,828 - 11,410,828 11,410,828 
สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 6,850,262 - - 6,850,262 6,850,262 
 6,850,262 11,410,828 - 18,261,090 18,261,090 
      

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

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

 

มูลค่ำยติุธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำยติุธรรม     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม     
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,175 - 2,175 2,175 
 2,175 - 2,175 2,175 

     

หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยติุธรรม     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัยอ่ย - 2,577,165,398 2,577,165,398 2,506,277,019 
 - 2,577,165,398 2,577,165,398 2,506,277,019 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ำยติุธรรม     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม     
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,175 - 2,175 2,175 

 2,175 - 2,175 2,175 
     

หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยติุธรรม     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัยอ่ย - 2,717,161,781 2,717,161,781 2,712,327,543 
 - 2,717,161,781 2,717,161,781 2,712,327,543 
 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิต่อไปนี้วดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยมมีลูคำ่ตำมบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ยุตธิรรม 
 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ
- ลกูหนี้ชำวไร ่- สุทธ ิ
- ลกูหนี้ชำวไรไ่มห่มุนเวยีน - สุทธ ิ
- รำยไดค้ำ้งรบั - ส ำนกังำนกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลกูหนี้ชำวไร ่- สุทธ ิ
- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 

 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ 
- เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและอื่นๆ 
- เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่นๆ 
- หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 

 
หน้ีสินทำงกำรเงิน 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ 
- หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 
 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสินทรพัย์และหนี้สินทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำหรือเปิดเผยข้อมูลมูลค่ำยุติธรรมตำมล ำดับชัน้ของมูลค่ำยุติธรรม  
แต่ไมร่วมถงึกรณีทีม่ลูคำ่ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 
 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวมมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 
 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2564 
บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 
           
สินทรพัย ์           
           

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

          

ตรำสำรทุน - - - - 13,995,533 11,410,828 13,995,533 11,410,828 13,995,533 11,410,828 
           
สญัญำอนุพนัธ์           
สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำ           
   ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - - - 6,850,262 - - - 6,850,262 - 6,850,262 
รวมสินทรพัย ์ - - - 6,850,262 13,995,533 11,410,828 13,995,533 18,261,090 13,995,533 18,261,090 
           
หน้ีสิน           
           

สญัญำอนุพนัธ์           
สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำ           
   ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - - 57,060,540 - - - 57,060,540 - 57,060,540 - 
           

หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้ 
   วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

          

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วม - - - - 2,869,000,000 2,992,000,000 2,869,000,000 2,992,000,000 2,932,194,003 3,141,697,216 
รวมหน้ีสิน - - 57,060,540 - 2,869,000,000 2,992,000,000 2,926,060,540 2,992,000,000 2,989,254,543 3,141,697,216 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวมมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 
 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2564 
บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

บำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

บำท 
           
สินทรพัย ์           
           
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

          

ตรำสำรทุน - - - - 2,175 2,175 2,175 2,175 2,175 2,175 
รวมสินทรพัย ์ - - - - 2,175 2,175 2,175 2,175 2,175 2,175 
           
หน้ีสิน           
           
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้ 
   วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

          

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัย่อย - - - - 2,506,277,019 2,712,327,543 2,506,277,019 2,712,327,543 2,577,165,398 2,717,161,781 
รวมหน้ีสิน - - - - 2,506,277,019 2,712,327,543 2,506,277,019 2,712,327,543 2,577,165,398 2,717,161,781 

 
มลูคำ่ยุตธิรรมแบง่ออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1: มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนั/รำคำปิด ทีอ่้ำงองิจำกตลำดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย/สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย 
ขอ้มลูระดบั 2: มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใชข้อ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตไดอ้ย่ำง  

มนียัส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3: มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำกขอ้มูลที่สงัเกตได้  

ในตลำด 
 
กำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิเป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชตีำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 6.7 
และหมำยเหตุขอ้ 6.13 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่รีำยกำรโอนระหวำ่งล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งปี 
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีใช้ในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำใชเ้ทคนิคกำรเปรยีบเทยีบรำคำตลำด มลูคำ่ยุตธิรรมอำ้งองิรำคำเสนอซือ้ขำย
จำกนำยหน้ำ สญัญำแบบเดยีวกนัทีม่กีำรซือ้ขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องและรำคำเสนอซื้อขำยสะทอ้นลกัษณะรำยกำรทีแ่ทจ้รงิส ำหรบั
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีเ่หมอืนกนั  
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีใช้ในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 3 
 
เงินลงทุนในตรำสำรทุน 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรเปลีย่นแปลงของขอ้มลูระดบั 3 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 
 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมต้องกำรของตลำด   
   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 11,410,828 2,175 
ก ำไรทีร่บัรูผ้ำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 11,410,828 2,175 
กำรลงทุนเพิม่ - - 
กำรจ ำหน่ำย - - 
ก ำไรทีร่บัรูผ้ำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,584,705 - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 13,995,533 2,175 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดง สรุปขอ้มลูเชงิปรมิำณของขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัทีใ่ชใ้นกำรจดัมลูคำ่ยุตธิรรมทีเ่ป็นขอ้มลูระดบั 3 
 

งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยติุธรรม  ช่วงของข้อมูล 
 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 
ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท สงัเกตได้   
      

เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่มอ่ยู ่
   ในควำมตอ้งกำรของตลำด 13,995,533 

 
11,410,828 

อตัรำกำรเตบิโตของ 
กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 0 - 3  
 

รอ้ยละ 0 - 3  
 

  อตัรำคดิลดทีป่รบัดว้ย 
ควำมเสีย่ง 

รอ้ยละ 8 -11  รอ้ยละ 8 -11 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดง ควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตไดก้บัมลูคำ่ยุตธิรรม 
 

งบกำรเงินรวม 
   กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรม 
 

ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้ กำรเปล่ียนแปลง 

กำรเพ่ิมขึน้ของ
สมมติฐำน 
พ.ศ. 2564 

กำรลดลงของ
สมมติฐำน 
พ.ศ. 2564 

     

เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู ่
   ในควำมตอ้งกำรของตลำด 

อตัรำกำรเตบิโตของกระแสเงนิสด รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5 ลดลง รอ้ยละ 3 
อตัรำคดิลดทีป่รบัดว้ยควำมเสีย่ง รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 9 
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ขัน้ตอนการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรม 
 
ขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรมที ่3 คอือตัรำคดิลดทีป่รบัดว้ยควำมเสีย่ง ประมำณโดยอำ้งองิ
จำกตน้ทุนทำงกำรเงนิถวัเฉลีย่ของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยซ์ึง่กลุ่มกจิกำร
พจิำรณำแลว้เหน็วำ่มสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคูส่ญัญำทีเ่ป็นผูอ้อกตรำสำรนัน้  
 
เงินกู้ยืมระยะยำว 
 
กำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยำวใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดตำมสญัญำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืปัจจุบนั โดยรวมควำม
เสีย่งดำ้นเครดติของกจิกำร ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตได ้
 

9 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำน และกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
ก) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอำ้งองิจำกสมมตฐิำนทีเ่กีย่วกบัควำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้และอตัรำ
กำรขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิ กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อกำร
ค ำนวณกำรดอ้ยค่ำบนพื้นฐำนของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิกำรและสภำวะแวดลอ้มทำงตลำดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้กำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) ประมำณกำรกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กิจกำรร่วมค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 
เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบญัชอีำจสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืซึ่งค ำนวณด้วยจ ำนวนที่สูงกว่ำ
ระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยกับมูลค่ำจำกกำรใช้ มูลค่ำจำกกำรใช้ค ำนวณจำกกำรประมำณกำรผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต ประมำณกำรกระแสเงนิสด รวมถึงกำรใช้อตัรำกำรคดิลดที่เหมำะสมในกำรคดิลดกระแสเงนิสด และ
ประมำณกำรกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรใชผู้ป้ระเมนิอสิระในกำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัย์ 

 
ค) ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
ฝ่ำยบรหิำรเป็นผู้ประมำณกำรของอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำซำกส ำหรบัอำคำรและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มีตวัตนของ  
กลุ่มกจิกำร โดยฝ่ำยบรหิำรจะมกีำรทบทวนคำ่เสือ่มรำคำเมือ่อำยุกำรใชง้ำนและมลูคำ่ซำกมคีวำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำร
ในงวดก่อน หรอืมกีำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ที่เสื่อมสภำพหรอืไม่ได้ใช้งำนโดยกำรขำยหรอืเลิกใช้ และกลุ่มกิจกำรทดสอบ 
กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยเ์มือ่มเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชีว้ำ่รำคำตำมบญัชอีำจสงูกว่ำมลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนื 
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ง) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 

 
มลูค่ำปัจจุบนัของกำรประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนขึน้อยู่กบัหลำยปัจจยัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัโดยมขีอ้สมมตฐิำนหลำยขอ้ รวมถึงขอ้สมมตฐิำนเกี่ยวกบัอตัรำคดิลด อตัรำกำรขึ้นเงนิเดอืน อตัรำกำรตำย และ
อตัรำกำรลำออก กำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ จะมผีลต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 
กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดอตัรำคดิลดที่เหมำะสมในแต่ละปีซึ่งได้แก่อตัรำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของ
กระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำน ในกำรก ำหนดอตัรำคดิลดที่เหมำะสมดงักล่ำว  
กลุ่มกจิกำรใชอ้ตัรำดอกเบี้ยของพนัธบตัรรฐับำลทีม่อีำยุครบก ำหนดใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระของหนี้สนิค่ำตอบแทน
พนกังำน 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชแ้ละผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องสมมตฐิำน ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในหมำยเหตุขอ้ 28 
 

จ) มูลค่ำยติุธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงินและตรำสำรอนุพนัธ ์
 
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ซึ่งไม่มกีำรซื้อขำยในตลำดซื้อขำยคล่องวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ  
กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรเลอืกวธิกีำรและตัง้ขอ้สมมตฐิำนซึ่งส่วนใหญ่อ้ำงองิจำกสถำนะของตลำดที่มอียู่ ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน รำยละเอยีดของขอ้สมมตฐิำนหลกัทีใ่ชร้วมอยูใ่นหมำยเหตุขอ้ 8 

 
ฉ) ประมำณกำรรำคำวตัถดิุบ 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูต้น้ทุนค่ำออ้ย โดยมกีำรอำ้งองิประมำณกำรรำคำออ้ยตำมวธิกีำรค ำนวณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและ
น ้ำตำลทรำย ซึ่งต้องอำศยัข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั ้น เช่น ประมำณกำรยอดขำยและอตัรำแลกเปลี่ยน  
เป็นตน้ และปรบัดว้ยระดบัควำมหวำนของออ้ยทีร่บัซือ้ 
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ส่วนงำนทีร่ำยงำนอำ้งองิจำกรำยงำนภำยในของกลุ่มกจิกำรซึ่งถูกสอบทำนโดยผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ซึ่งกค็อื
ประธำนกรรมกำรทีบ่รหิำรและเป็นผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนเพือ่กำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน
ของสว่นงำน 
 
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนไดพ้จิำรณำแลว้ว่ำสว่นงำนทีร่ำยงำนมดีงันี้ 
 
- ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
- ธุรกจิจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 
- ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
- ธุรกจิอื่นๆ เชน่ ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑท์ีท่ ำจำกชำนออ้ย และธุรกจิกำรใหบ้รกิำรขนสง่ 
 
ทัง้นี้ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนใชก้ ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำนในกำรพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำน 
 
นโยบำยกำรบญัชสี ำหรบัส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชทีี่กล่ำวไวใ้นหวัขอ้สรุปนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั ต้นทุน  
ทีไ่มส่ำมำรถปันสว่นไดส้ว่นใหญ่เป็นคำ่ใชจ้่ำยสว่นกลำง 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัภมิูศำสตร ์
 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 รำยกำรขำยกับลูกค้ำภำยนอกส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ  59.32 ของกลุ่มกิจกำรเป็นกำรขำย
ภำยในประเทศ (พ.ศ. 2563 : ส่วนใหญ่ประมำณรอ้ยละ 59.91 ของกลุ่มกิจกำรเป็นกำรขำยภำยในประเทศ) นอกจำกนี้ สนิทรพัย์ 
ไมห่มนุเวยีนของกลุ่มกจิกำรอยูใ่นประเทศไทย 
 
ลกูค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยไดจ้ำกรำยกำรขำยกบัลกูคำ้ภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งทีม่ำกกว่ำรอ้ยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มกจิกำร จงึมไิดม้กีำร
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัลกูคำ้รำยใหญ่ 
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ขอ้มลูเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทสว่นงำนทำงธุรกจิของกลุ่มกจิกำร แสดงดงันี้ 
 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 
 ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย       
 น ้ำตำลทรำยและ ธรุกิจจ ำหน่ำย ธรุกิจผลิตและ     
 กำกน ้ำตำล วสัดกุำรเกษตร จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม รำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
               

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร               
   -  รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำน 176 171 268 272 386 293 12 38 842 774 (842) (774) - - 
   -  รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก 2,874 3,049 362 362 378 363 174 119 3,788 3,893 - - 3,788 3,893 
รวม 3,050 3,220 630 634 764 656 186 157 4,630 4,667 (842) (774) 3,788 3,893 
               

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 265 294 77 106 58 127 (29) (40) 371 487 157 138 528 625 
รำยไดอ้ื่น             240 154 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำร             (516) (401) 
กำรกลบัรำยกำร (ผลขำดทุน) ดำ้นเครดติ               
   ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้             24 (17) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ             (192) (331) 
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้             49 1 
ภำษเีงนิได ้             (6) (25) 
ก ำไรส ำหรบัปี             127 6 
               

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้               
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้               
   (point in time) 3,015 3,181 619 601 764 656 158 149 4,556 4,587 (838) (750) 3,718 3,837 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระ               
   ทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 35 39 11 33 - - 28 8 74 80 (4) (24) 70 56 
รวมรำยได ้ 3,050 3,220 630 634 764 656 186 157 4,630 4,667 (842) (774) 3,788 3,893 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 
       หน่วย : ล้ำนบำท 
 ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำย       
 น ้ำตำลทรำยและ ธรุกิจจ ำหน่ำย ธรุกิจผลิตและ     
 กำกน ้ำตำล วสัดกุำรเกษตร จ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม รำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
               

สนิคำ้คงเหลอื - สทุธ ิ 1,166 414 121 83 11 20 47 55 1,345 572 (12) (4) 1,333 568 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 3,242 3,347 48 81 1,335 1,431 729 689 5,354 5,548 (15) (16) 5,339 5,532 
สนิทรพัยอ์ื่น - สทุธ ิ 1,166 1,405 90 200 4,646 4,849 5,111 5,114 11,013 11,568 (8,628) (9,035) 2,385 2,533 
สนิทรพัยร์วม  5,574 5,166 259 364 5,992 6,300 5,887 5,858 17,712 17,688 (8,655) (9,055) 9,057 8,633 
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11 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสดในมอื 380,000 450,000 80,000 80,000 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมือ่ทวงถำม 68,618,092 59,974,535 10,353,099 5,814,017 
 68,998,092 60,424,535 10,433,099 5,894,017 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำมมอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักรอ้ยละ 
0.12 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.13 ต่อปี) 
 

12 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 61,660,191 34,558,784 7,763,431 7,763,431 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 72,529,043 394,969 - - 
หกั คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (20,877,647) (18,189,166) (7,763,431) (7,763,431) 
รวม ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 113,311,587 16,764,587 - - 
     

ลกูหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 19,020,876 4,020,170 - - 
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,234,541 - 10,043,712 8,991,541 
หกั คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้  (549,699) (52,248) - - 
รวม ลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 19,705,718 3,967,922 10,043,712 8,991,541 
     

รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรอื่น 37,607,862 29,788,887 12,125 9,625 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 60,926,887 5,121,868 - - 
เงนิทดรองจ่ำย 540,600 500,000 10,600 - 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 85,755,384 74,946,433 479,583 2,800,836 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 15,824,934 13,095,854 
เงนิปันผลคำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 31,334,634 - 
รวมลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ - สทุธ ิ 317,848,038 131,089,697 57,705,588 24,897,856 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของลกูหนี้กำรคำ้ 
 
เนื่องจำกลกัษณะของลกูหนี้กำรคำ้เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน มลูคำ่ยุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัช ี
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กำรด้อยค่ำของลกูหน้ีกำรค้ำ ลกูหน้ีอ่ืน และรำยได้ค้ำงรบั 
 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนของลกูหนี้กำรคำ้ ลกูหนี้อื่นจำกรำยไดค้ำ่บรกิำรอื่น และรำยไดค้ำ้งรบั มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 

ไม่เกิน 3 
เดือน 
บำท 

3 - 6 เดือน 
บำท 

6 - 12 เดือน 
บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
กิจกำรอ่ืน       
มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  51,291,636 8,371,775 - 11,419 21,006,237 80,681,067 
- รำยไดค้ำ้งรบั 37,607,862 - - - - 37,607,862 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน (247,353) (146,857) - (3,638) (21,006,237) (21,404,085) 
       
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั       
มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  24,065,547 35,922,987 13,775,050 - - 73,763,584 
- รำยไดค้ำ้งรบั 60,926,887 - - - - 60,926,887 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน (20,151) (445) (2,665) - - (23,261) 
 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 

ไม่เกิน  
3 เดือน 

บำท 
3 - 6 เดือน 

บำท 
6 - 12 เดือน 

บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
กิจกำรอ่ืน       
มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  11,160,225 5,058,144 1,950,308 2,451,998 17,958,279 38,578,954 
- รำยไดค้ำ้งรบั 29,788,887 - - - - 29,788,887 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน (13,647) (7,684) (26,294) (203,003) (17,958,279) (18,208,907) 
       
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั       
มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  261,655 2,421 99,650 - 31,243 394,969 
- รำยไดค้ำ้งรบั 5,121,868 - - - - 5,121,868 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน (53) - (1,211) - (31,243) (32,507) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 

ไม่เกิน  
3 เดือน 

บำท 
3 - 6 เดือน 

บำท 
6 - 12 เดือน 

บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
กิจกำรอ่ืน       
มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  - - - - 7,763,431 7,763,431 
- รำยไดค้ำ้งรบั 12,125 - - - - 12,125 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน - - - - (7,763,431) (7,763,431) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 

ไม่เกิน  
3 เดือน 

บำท 
3 - 6 เดือน 

บำท 
6 - 12 เดือน 

บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
กิจกำรอ่ืน       
มลูคำ่ตำมบญัชขี ัน้ตน้       
- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - - - - 7,763,431 7,763,431 
- รำยไดค้ำ้งรบั 9,625 - - - - 9,625 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน - - - - (7,763,431) (7,763,431) 
 
โดยปกต ิลกูหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มอีำยุไมเ่กนิ 3 เดอืน 
 
รำยกำรกระทบยอดคำ่เผือ่ผลขำดทุนส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่นส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเผือ่ผลขำดทนุ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 18,241,414 18,677,010 7,763,431 7,763,431 
รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนในก ำไรหรอืขำดทุนในระหวำ่งปี 3,185,932 - - - 
กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุน - (435,596) - - 
ค่ำเผือ่ผลขำดทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 21,427,346 18,241,414 7,763,431 7,763,431 
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13 ลกูหน้ีชำวไร่ - สทุธิ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหนี้ชำวไร ่     
   - บุคคลอื่น 523,663,329 454,689,643 64,867,228 66,621,568 
   - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,588,181 5,351,864 - - 
 529,251,510 460,041,507 64,867,228 66,621,568 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (86,994,378) (93,465,036) (64,867,228) (66,621,568) 
 442,257,132 366,576,471 - - 
 
ลกูหนี้ชำวไร ่- บุคคลอื่น สำมำรถแยกตำมฤดกูำรผลติไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ฤดูกำรผลติปี 2565/2566 110,493,817 - - - 
ฤดูกำรผลติปี 2564/2565 286,056,378 262,347,741 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2563/2564 11,297,721 67,001,716 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2562/2563 2,997,917 5,972,167 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2561/2562 3,510,043 5,480,172 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2560/2561 8,334,408 9,241,362 - - 
ฤดูกำรผลติก่อนปี 2560/2561 100,973,045 104,646,485 64,867,228 66,621,568 
 523,663,329 454,689,643 64,867,228 66,621,568 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (86,992,039) (93,460,790) (64,867,228) (66,621,568) 
 436,671,290 361,228,853 - - 
 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ลกูหนี้ชำวไร ่- บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถแยกตำมฤดกูำรผลติไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ฤดูกำรผลติปี 2565/2566 3,026,602 - - - 
ฤดูกำรผลติปี 2564/2565 2,561,579 3,929,666 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2563/2564 - 1,422,198 - - 
 5,588,181 5,351,864 - - 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (2,339) (4,246) - - 
 5,585,842 5,347,618 - - 
 
ลกูหน้ีชำวไร่ไม่หมุนเวียน - สทุธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลกูหนี้ชำวไรไ่มห่มนุเวยีน     
   - บุคคลอื่น 104,582,517 121,477,609 - - 
   - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,570,108 6,534,575 - - 
 109,152,625 128,012,184 - - 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (4,382,252) (10,768,788) - - 
 104,770,373 117,243,396 - - 
 
ลกูหนี้ชำวไรไ่มห่มนุเวยีน - บุคคลอื่น สำมำรถแยกตำมฤดกูำรผลติไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ฤดูกำรผลติปี 2570/2571 320,643 324,532 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2569/2570 896,431 1,058,085 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2568/2569 2,377,953 1,343,640 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2567/2568 57,978,080 50,287,745 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2566/2567 43,009,410 28,069,968 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2565/2566 - 40,393,639 - - 
 104,582,517 121,477,609 - - 
หกั คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (4,371,380) (10,732,305) - - 
 100,211,137 110,745,304 - - 
 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ลกูหนี้ชำวไรไ่มห่มนุเวยีน - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถแยกตำมฤดกูำรผลติไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ฤดูกำรผลติปี 2567/2568 2,254,016 2,226,017 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2566/2567 2,316,092 2,177,544 - - 
ฤดูกำรผลติปี 2565/2566 - 2,131,014 - - 
 4,570,108 6,534,575 - - 
หกั คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (10,872) (36,483) - - 
 4,559,236 6,498,092 - - 
 
กำรด้อยค่ำของลกูหน้ีชำวไร่และลกูหน้ีชำวไร่ไม่หมุนเวียน 
 
รำยกำรกระทบยอดคำ่เผือ่ผลขำดทุนส ำหรบัลกูหนี้ชำวไรแ่ละลกูหนี้ชำวไรไ่มห่มนุเวยีนส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  
 บำท บำท บำท บำท 
 
ค่ำเผือ่ผลขำดทนุ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 

 
104,233,824 

 
101,228,047 

 
66,621,568 

 
67,753,806 

รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนในก ำไรหรอืขำดทุน 
ในระหวำ่งปี 

 
3,190,053 

 
8,484,577 

 
300,469 

 
284,391 

กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุน (16,047,247) (5,478,800) (2,054,809) (1,416,629) 
ค่ำเผือ่ผลขำดทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 91,376,630 104,233,824 64,867,228 66,621,568 
 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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14 รำยได้ค้ำงรบั - ส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย 

 
รำยไดค้ำ้งรบัจำกส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำยเป็นเงนิชดเชยทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไดร้บัชดเชยจำกกองทุนอ้อยและ
น ้ำตำลทรำย ซึ่งประกอบดว้ยผลต่ำงรำคำอ้อยขัน้สุดทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำอ้อยขัน้ต้นตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและ
น ้ำตำลทรำย และเงนิชดเชยค่ำผลตอบแทนกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย เนื่องจำกในฤดูกำรผลติปี 2560/2561 และ 
2561/2562 ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกจิกำรคำดว่ำรำคำอ้อยขัน้สุดทำ้ยจะต ่ำกว่ำรำคำอ้อยขัน้ต้น ซึ่งตำมพระรำชบญัญตัอิ้อยและ
น ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 มำตรำ 56 ก ำหนดใหใ้นกรณีทีร่ำคำอ้อยขัน้สุดทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย
ขัน้สุดทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำอ้อยขัน้ต้นและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยขัน้ต้นใหก้องทุนจ่ำยเงนิชดเชยใหแ้ก่โรงงำน
เท่ำกบัส่วนต่ำงดงักล่ำว 
 
เมื่อวนัที ่27 มกรำคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำยไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิชดเชยส่วนต่ำง
รำคำอ้อยและผลตอบแทนกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย ส ำหรบัฤดูกำรผลติปี 2560/2561 โดยกำรหกักลบลบหนี้เงนิชดเชย
ดงักล่ำวกบัเงนิกู้ยมืระยะสัน้และดอกเบี้ยจ่ำยทัง้หมดภำยใต้โครงกำรสนิเชื่อ เพื่อเสรมิสภำพคล่องทำงกำรเงนิใหก้บัโรงงำนน ้ำตำล 
รวมถงึค่ำใชจ้่ำยทีท่ำงบรษิทัย่อยยงัคำ้งช ำระต่อส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย ทัง้นี้ส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน ้ำตำล
ทรำยไดส้่งหนังสอืลงวนัที ่4 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 ถงึบรษิทัย่อยใหไ้ปรบัช ำระเงนิชดเชยคงเหลอืจำกกำรหกักลบลบหนี้ โดย
บรษิทัย่อยไดร้บัเงนิชดเชยดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วในวนัที ่15 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่5 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรส ำนักงำนกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำยไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิชดเชยส่วนต่ำง
รำคำออ้ยและผลตอบแทนกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย ส ำหรบัฤดูกำรผลติปี 2561/2562 โดยกำรหกักลบลบหนี้เงนิชดเชย
ดงักล่ำวกบัเงนิตำมมำตรำ 57 แห่งพระรำชบญัญตัอิอ้ยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ส ำหรบัฤดูกำรผลติปี 2562/2563  
 
เมื่อวนัที ่13 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำยไดเ้รยีกเกบ็เงนิเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย เพือ่ใชใ้นกำร
ด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2563 ส ำหรบัฤดูกำรผลติปี 2563/2564 ในอตัรำ 20 บำทต่อตนัอ้อย    
โดยใหห้กักลบลบหนี้เงนิน ำส่งดงักล่ำวตำมงวดทีค่รบก ำหนดช ำระกบัเงนิชดเชยส่วนต่ำงรำคำออ้ยและผลตอบแทนกำรผลติและจ ำหน่ำย
น ้ำตำลทรำย ส ำหรบัฤดูกำรผลติปี 2561/2562 ไปจนกวำ่ยอดหนี้ทีก่องทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำยคำ้งช ำระคนืแก่บรษิทัยอ่ยจะหมด 
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15 สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
วตัถุดบิ 42,816,780 45,905,643 - - 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 1,119,946,885 376,055,167 - - 
สนิคำ้ซือ้มำเพือ่ขำย 65,582,247 38,410,790 - - 
สนิคำ้ระหวำ่งผลติ 89,570,618 94,501,076 - - 
วสัดุโรงงำน 53,642,506 44,978,243 - - 
 1,371,559,036 599,850,919 - - 
     
หกั คำ่เผือ่กำรลดมลูคำ่ของสนิคำ้คงเหลอื     
 สนิคำ้เก่ำและเสือ่มสภำพ     

- วตัถุดบิ - (480,455) - - 
- สนิคำ้ระหวำ่งผลติ - (3,378,692) - - 
- วสัดุโรงงำน (4,122,265) (1,108,893) - - 

     
 มลูคำ่สุทธทิีค่ำดวำ่จะไดร้บัต ่ำกวำ่รำคำทุน     

- สนิคำ้ส ำเรจ็รปู (13,357,815) (9,888,685) - - 
- สนิคำ้ระหวำ่งผลติ (21,410,209) (16,168,246) - - 
- สนิคำ้ซือ้มำเพือ่ขำย (36,289)  (387,977) - - 

 (38,926,578) (31,412,948) - - 
 1,332,632,458 568,437,971 - - 
 
ตน้ทุนสนิคำ้คงเหลอืทีบ่นัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยและไดร้วมในบญัชตีน้ทุนขำยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตน้ทุนขำย 3,187,856,877 3,211,463,209 - - 
คำ่เผือ่กำรลดมลูคำ่ของสนิคำ้คงเหลอื 7,513,630 20,998,105 - - 
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16 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหนี้กรมสรรพำกร 9,413,290 11,108,736 - - 
ภำษถีูกหกั ณ ทีจ่่ำย 8,536,729 6,907,094 3,306,108 5,192,810 
อื่นๆ 2,996,997 7,772,803 22,621 18,876 
 20,947,016 25,788,633 3,328,729 5,211,686 
 

17 เงินลงทุนในบริษทัรว่มและกำรร่วมค้ำ 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 1,004,925,551 1,111,340,992 1,025,825,366 1,099,855,592 
กำรลงทุนเพิม่ 104,227,732 - - - 
เงนิปันผลรบั (29,790,226) (33,197,928) - - 
สว่นแบ่งก ำไร 49,224,301 812,713 - - 
กำรลดทุนของบรษิทัรว่ม (33,544,946) (74,030,226) (33,544,946) (74,030,226) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำร 
   แปลงคำ่ขอ้มลูทำงกำรเงนิ (5,402,519) - - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 1,089,639,893 1,004,925,551 992,280,420 1,025,825,366 
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กำรร่วมค้ำท่ีบริษทัถือหุ้นทำงอ้อม 
 

บริษทั สีพนัดอน - รำช ลำว จ ำกดั 
 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่4/2564 เมื่อวนัที ่18 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ของบรษิทั บุรรีมัย์กรนีเอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั (BGE) 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบรษิัท (หมำยเหตุข้อ 18) คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมตัิกำรลงนำมในสญัญำผู้ถือหุ้นและสญัญำอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในกำรร่วมลงทุนในบรษิัท สพีนัดอน - รำช ลำว จ ำกัด (SR) ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดทะเบียนจดัตัง้ใน สปป.ลำว เพื่อพฒันำ
โครงกำรผลติและจ ำหน่ำยเชือ้เพลงิชวีมวลอดัแท่ง โดย BGE ไดร้่วมลงทุนใน SR  โดยกำรซื้อหุน้จ ำนวน 3,411,810 หุน้ คดิเป็นมูลค่ำ
กำรลงทุนรวม 104,227,732 บำท ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 45 ของทุนจดทะเบียนของ SR โดย BGE ได้ช ำระค่ำหุ้นดงักล่ำวแล้วเป็น
จ ำนวน 45,031,650 บำท 
 
รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั 
ประเทศท่ี 
จดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

สดัส่วนกำรถือหุ้น วิธีส่วนได้เสีย วิธีรำคำทุน 
31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2564 
ล้ำนบำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2564 
ล้ำนบำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

         
บริษทัร่วม         
กองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
   โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย์ 
 

ประเทศไทย ลงทุนในกจิกำร 
   โครงสรำ้งพืน้ฐำน 
   ประเภทโรงไฟฟ้ำ 

33.05 33.05 996 1,005 992 1,026 

กำรร่วมค้ำทำงอ้อม         
บรษิทั สพีนัดอน - รำช ลำว จ ำกดั 
 

สำธำรณรฐั
ประชำธปิไตย
ประชำชนลำว 

ผลติและจ ำหน่ำย 
   เชือ้เพลงิชวีมวล 
   อดัแท่ง 

45.00 
 
  

- 
 
 

94 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและ 
   กจิกำรร่วมคำ้ 

  
  

1,090 1,005 992 1,026 

 
กลุ่มกจิกำรไมม่หีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 
 
17.1 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มูลทำงกำรเงนิแบบสรุปส ำหรบับรษิทัร่วมที่มสีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ขอ้มูลทำงกำรเงนิที่เปิดเผย  
เป็นจ ำนวนที่แสดงอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในบรษิัทร่วมดงักล่ำว) ซึ่งได้
ปรบัปรุงดว้ยรำยกำรปรบัปรุงที่จ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตัติำมวธิสี่วนไดเ้สยี รวมถงึกำรปรบัปรุงมลูค่ำยุตธิรรมและกำรปรบัปรุง
เกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัรว่ม 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม โดยสรุป 

 
  กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
  โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบรีุรมัย ์
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  บำท บำท 
    
สินทรพัยห์มุนเวียน    
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  16,525,986 19,239,432 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่  126,078,297 27,683,304 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม  142,604,283 46,922,736 
    
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  2,869,000,000 2,992,000,000 
    
หน้ีสินหมุนเวียน    
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  1,971,820 1,888,214 
หนี้สนิหมนุเวยีนรวม  1,971,820 1,888,214 
    
สินทรพัยส์ทุธิ  3,009,632,463 3,037,034,522 
 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม โดยสรุป 
 
  กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
  โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบรีุรมัย ์
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  บำท บำท 
    
รำยไดด้อกเบีย้  154,473,405 209,840,743 
ขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  (140,707,616) - 
รำยไดร้วม  13,765,789 209,840,743 
คำ่ใชจ้่ำยรวม  (18,236,831) (29,789,847) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทุน  168,707,983 (177,591,792) 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม  164,236,941 2,459,104 
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กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ 

 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหวำ่งขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสว่นไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัรว่ม 

 
  กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
  โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบรีุรมัย ์
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  บำท บำท 
    
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัต้นปี  3,037,034,521 3,359,025,421 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  164,236,941 2,459,100 
เงนิปันผลจ่ำย  (90,139,000) (100,450,000) 
กำรลดมลูคำ่หน่วยลงทุน  (101,500,000) (224,000,000) 
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัส้ินปี  3,009,632,462 3,037,034,521 
สว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม (รอ้ยละ 33.05%)  995,869,386 1,004,925,551 
มูลค่ำตำมบญัชี  995,869,386 1,004,925,551 
 
กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบรีุรมัย ์
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทั น ้ำตำลบุรรีมัย ์จ ำกดั (มหำชน) มเีงนิลงทุนตำมวธิสีว่นไดเ้สยีในกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน
โรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิ้น 115,672,228 หน่วย รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 995.87 ล้ำนบำท
(พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 1,004.93 ลำ้นบำท) คดิเป็นสดัส่วนกำรลงทุนรอ้ยละ 33.05 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนรวมฯ 
ทีม่กีำรเสนอขำยต่อสำธำรณะ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัยข์องกลุ่มกจิกำร
ซึง่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นจ ำนวนเงนิ 636.20 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 705.60 ลำ้นบำท) 
 
17.2 กำรร่วมค้ำท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 

 
นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมดงักล่ำวขำ้งต้น กลุ่มกจิกำรยงัมสี่วนได้เสยีในกำรร่วมคำ้ที่แต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญั  
ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี ดงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   

มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของกำรรว่มค้ำแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 93,770,506 - 
ส่วนแบง่ของกลุ่มกิจกำรในกำรรว่มค้ำ:   
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (5,054,707) - 
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (5,402,519) - 
ขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (10,457,226) - 
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18 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 3,148,475,700 1,508,476,700 
ลงทุนเพิม่ขึน้ 2,129,480 1,625,000,000 
กลบัรำยกำรคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - 14,999,000 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 3,150,605,180 3,148,475,700 
 
บริษทั บรีุรมัยก์รีนเอน็เนอรจี์ จ ำกดั 
 
ในระหวำ่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัเขำ้ซือ้สนิทรพัยโ์ดยผำ่นกำรซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั บุรรีมัยก์รนีเอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั 
(BGE) ซึ่งเป็นบรษิทัทีร่่วมลงทุนในโครงกำรผลติและจ ำหน่ำยเชื้อเพลงิชวีมวลอดัแท่งใน สปป.ลำว จ ำนวน 27,800 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน 
รอ้ยละ 55.60 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ BGE โดยสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซื้อเป็นเงนิสดจ ำนวน 2,129,480 บำท รำคำซื้อ
อ้ำงอิงจำกมูลค่ำตำมบัญชีของสนิทรพัย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มำจำก BGE ซึ่งเป็นบรษิัทที่ยงัไม่ด ำเนินกิจกำร ณ วนัที่ซื้อ ทัง้นี้บรษิัท 
ไดด้ ำเนินกำรโอนหุน้และช ำระคำ่หุน้ทัง้หมดแลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่5 สงิหำคม พ.ศ. 2564  
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เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทยทัง้หมดทีแ่สดงในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

  ทุนเรียกช ำระแล้ว สดัส่วนกำรถือหุ้น วิธีรำคำทุน 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

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

   และจ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร 2,114 2,114 99.95 99.95 2,119(1) 2,049 
บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลช ำนิ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 186 186 99.99 99.99 186 186 
บรษิทั น ้ำตำลทุนบุรรีมัย ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 64 64 99.99 99.99 64 64 
บรษิทั บุรรีมัยว์จิยัและพฒันำออ้ย จ ำกดั(1) จ ำหน่ำยวสัดุกำรเกษตร - 71 - 99.99 - 70 
บรษิทั ปุ๋ ยตรำกุญแจ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยปุ๋ ย 15 15 99.99 99.99 15 15 
บรษิทั ชกูำรเ์คน อโีคแวร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑจ์ำกชำนออ้ยและวสัดุธรรมชำต ิ 285 285 99.99 99.99 285 285 
บรษิทั บอีำรอ์ำร ์โลจสิตกิส ์แมแนจเมนท ์จ ำกดั บรกิำรดำ้นโลจสิตกิส ์ 3 3 99.98 99.98 3 3 
บรษิทั บุรรีมัยเ์พำเวอรพ์ลสั จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 340 340 99.99 99.99 340 340 
บรษิทั บุรรีมัยพ์ลงังำน จ ำกดั และบรษิทัยอ่ย ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 136 136 99.99 99.99 136 136 
   - บรษิทั บุรรีมัยเ์พำเวอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ 170 170 99.99 99.99 - - 
บรษิทั บุรรีมัยก์รนีเอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั ลงทุนในบรษิทัผลติและจ ำหน่ำยเชือ้เพลงิชวีมวลอดัแทง่ 5 - 55.60 - 2 - 

รวม เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย      3,150 3,148 
 
(1) เมื่อวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิัท บุรรีมัย์วจิยัและพฒันำอ้อย จ ำกดั ได้จดทะเบียนเสรจ็สิ้นกำรช ำระบญัช ีโดยได้ด ำเนินกำรโอนหุ้นสำมญัในบรษิัท โรงงำนน ้ำตำลบุรี รมัย์ จ ำกดั จ ำนวน 644,921 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ให้แก่  

บรษิัท น ้ำตำลบุรรีมัย์ จ ำกดั (มหำชน) โดยไม่มคี่ำใช้จ่ำย ซึ่งบรษิัท โรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย์ จ ำกดั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนผูถ้ือหุ้นต่อกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวนัที่ 17 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ทัง้นี้ รำยกำรดงักล่ำวเกี่ยวเนื่องกบักำรโอนกจิกำรทัง้หมด 
ของบรษิทัยอ่ยทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 ซึง่ถอืเป็นกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั ดงันัน้ จงึไมม่ผีลกระทบต่อกำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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19 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลกูหน้ีชำวไร่ - สทุธิ 

 
เงนิให้กู้ยมืแก่ลูกหนี้ชำวไร่เป็นเงนิกู้เพื่อชำวไร่ในกำรจดัซื้อเครื่องจกัรกลทำงเกษตร และเครื่องมอือุปกรณ์ทำงเกษตรที่เกี่ยวขอ้ ง    
โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 43,220,119 40,255,503 - - 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้  (1,656,046) (2,007,249) - - 
สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สทุธ ิ 41,564,073 38,248,254 - - 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว  112,859,508 159,087,405 - - 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้  (5,887,390) (13,851,122) - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สทุธ ิ 106,972,118 145,236,283 - - 
 148,536,191 183,484,537 - - 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลกูหนี้ชำวไร ่มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำ 183,484,537 320,687,494 - - 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 198,609,078 2,438,692 - - 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (241,872,358) (123,783,278) - - 
กลบัรำยกำร (คำ่เผือ่) ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้  8,314,934 (15,858,371) - - 
ยอดยกไป 148,536,191 183,484,537 - - 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลกูหนี้ชำวไร่มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 6.63 ต่อปี  
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลกูหนี้ชำวไร่ 
 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลกูหนี้ชำวไรม่อีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั จงึมมีลูคำ่ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัช ี
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เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลกูหนี้ชำวไร่ - บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สทุธ ิ - 1,500,000 - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สทุธ ิ - - - - 
 - 1,500,000 - - 
 
กำรด้อยค่ำของเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลกูหน้ีชำวไร ่
 
รำยกำรกระทบยอดคำ่เผือ่ผลขำดทุนส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลกูหนี้ชำวไรส่ ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  
  บำท บำท 
 
ค่ำเผือ่ผลขำดทนุ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 

  
15,858,371 

 
15,440,583 

รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนในก ำไรหรอืขำดทุนในระหวำ่งปี  2,190,283 417,788 
กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุน  (10,505,218) - 
ค่ำเผือ่ผลขำดทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  7,543,436 15,858,371 
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20 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม     
รำคำทุน 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - - - 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 3,971,127 3,971,127 3,971,127 3,971,127 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 520,300 - 520,300 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 4,491,427 3,971,127 4,491,427 3,971,127 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     
รำคำทุน 4,491,427 3,971,127 4,491,427 3,971,127 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - - - 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 4,491,427 3,971,127 4,491,427 3,971,127 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มลูคำ่ยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนมมีลูคำ่ 10.32 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : มลูคำ่ 4.78 ลำ้นบำท) 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอำ้งองิจำกวธิเีปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม โดยน ำรำคำขำย
ของทีด่นิทีเ่ปรยีบเทยีบกนัไดใ้นบรเิวณใกล้เคยีงกนัมำปรบัปรุงดว้ยควำมแตกต่ำงของคุณสมบตัทิีส่ ำคญั เช่น ขนำดและสถำนทีต่ัง้ 
มลูคำ่ยุตธิรรมอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
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21 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ อำคำรและ  เครื่องมืออปุกรณ์ เครื่องตกแต่ง    
 ส่วนปรบัปรงุ ส่วนปรบัปรงุ เครื่องจกัร และเครื่องมือ ติดตัง้และ  สินทรพัย ์  
 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ กำรเกษตร อปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 481,832,794 1,229,265,690 4,990,199,285 107,266,021 110,272,024 128,133,308 268,764,337 7,315,733,459 
หกั คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (98,419,224) - - - - - (682,804) (99,102,028) 
 คำ่เสือ่มรำคำสะสม (21,124,754) (247,606,905) (1,062,137,065) (73,909,682) (67,724,129) (69,286,696) - (1,541,789,231) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 362,288,816 981,658,785 3,928,062,220 33,356,339 42,547,895 58,846,612 268,081,533 5,674,842,200 
         
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 362,288,816 981,658,785 3,928,062,220 33,356,339 42,547,895 58,846,612 268,081,533 5,674,842,200 
ซือ้สนิทรพัย ์ 1,768,285 7,929,339 15,848,723 5,166,864 3,719,771 3,044,180 88,243,838 125,721,000 
โอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) 11,535,172 127,080,972 152,452,269 1,299,471 1,931,218 - (294,299,102) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - (15,809,250) (111,558) (235,944) (653,512) - (16,810,264) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - (238,450) (32,163,998) (9,222) (158,956) (6) - (32,570,632) 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ - สทุธ ิ - - - (16,257) - - (648,629) (664,886) 
กลบัรำยกำรคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ 98,419,224 - - - - - - 98,419,224 
คำ่เสือ่มรำคำ (7,264,460) (44,266,050) (226,659,360) (14,349,794) (13,883,602) (10,265,076) - (316,688,342) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 466,747,037 1,072,164,596 3,821,730,604 25,335,843 33,920,382 50,972,198 61,377,640 5,532,248,300 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 495,136,251 1,363,997,283 5,100,304,522 112,902,550 112,184,433 126,813,271 62,060,444 7,373,398,754 
หกั คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - - - - - (682,804) (682,084) 
 คำ่เสือ่มรำคำสะสม (28,389,214) (291,832,687) (1,278,573,918) (87,566,707) (78,264,051) (75,841,073) - (1,840,467,650) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 466,747,037 1,072,164,596 3,821,730,604 25,335,843 33,920,382 50,972,198 61,377,640 5,532,248,300 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ อำคำรและ  เครื่องมืออปุกรณ์ เครื่องตกแต่ง    
 ส่วนปรบัปรงุ ส่วนปรบัปรงุ เครื่องจกัร และเครื่องมือ ติดตัง้และ  สินทรพัย ์  
 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ กำรเกษตร อปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 466,747,037 1,072,164,596 3,821,730,604 25,335,843 33,920,382 50,972,198 61,377,640 5,532,248,300 
ซือ้สนิทรพัย ์ 3,633,750 5,245,492 13,106,115 3,251,275 3,693,759 500,001 74,258,648 103,689,040 
โอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) 5,210,099 1,242,822 31,575,528 45,500 203,510 - (38,277,459) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - (14,323) (211,574) (1) (56,227) (2,232,309) - (2,514,434) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - (3,457,730) (122,867) (26,558) - - (3,607,155) 
คำ่เสือ่มรำคำ (6,695,561) (41,117,491) (210,153,407) (11,514,627) (11,469,182) (9,468,894) - (290,419,162) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 468,895,325 1,037,521,096 3,652,589,536 16,995,123 26,265,684 39,770,996 97,358,829 5,339,396,589 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564         
รำคำทุน 503,980,100 1,370,198,221 5,140,040,823 115,271,185 112,891,578 124,033,351 98,041,633 7,464,456,891 
หกั คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - - - - - (682,804) (682,804) 
 คำ่เสือ่มรำคำสะสม (35,084,775) (332,677,125) (1,487,451,287) (98,276,062) (86,625,894) (84,262,355) - (2,124,377,498) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 468,895,325 1,037,521,096 3,652,589,536 16,995,123 26,265,684 39,770,996 97,358,829 5,339,396,589 
 
 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 สนิทรพัย์ที่มรีำคำสุทธิตำมบญัชจี ำนวน 12.68 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 48.06 ล้ำนบำท)  
เป็นสนิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ำยใตส้ญัญำเชำ่ซือ้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 อำคำรและอุปกรณ์รำคำทุนจ ำนวน 216.12 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 136.72 ล้ำนบำท)  
ไดต้ดัคำ่เสือ่มรำคำหมดแลว้ทัง้จ ำนวนแต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์คดิเป็นรำคำตำมบญัชสีุทธจิ ำนวน 1,936.00 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 
1,981.75 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุขอ้ 26) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ตน้ทุนกำรกูย้มืจ ำนวน 3.93 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 5.79 ลำ้นบำท) เกดิจำกเงนิกูย้มื และได้
บนัทกึเป็นต้นทุนของสนิทรพัยร์วมอยู่ในรำยกำรซื้อสนิทรพัย์ โดยมอีตัรำดอกเบี้ย อยู่ทีร่อ้ยละ 3.70 - 5.38 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 
4.86 - 5.02 ต่อปี) 
 
 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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                                       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำรและ เครื่องตกแต่ง   
 ส่วนปรบัปรงุ ติดตัง้และ   
 อำคำร อปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน 28,160,708 9,329,331 30,411,768 67,901,807 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (9,921,558) (4,571,722) (16,163,707) (30,656,987) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 18,239,150 4,757,609 14,248,061 37,244,820 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 18,239,150 4,757,609 14,248,061 37,244,820 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 446,320 2,241,198 2,687,518 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - (2) (2) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - (8,070) - (8,070) 
คำ่เสือ่มรำคำ (1,134,149) (1,364,612) (2,114,270) (4,613,031) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 17,105,001 3,831,247 14,374,987 35,311,235 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน 28,160,708 9,753,779 31,752,966 69,667,453 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (11,055,707) (5,922,532) (17,377,979) (34,356,218) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 17,105,001 3,831,247 14,374,987 35,311,235 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำรและ เครื่องตกแต่ง   
 ส่วนปรบัปรงุ ติดตัง้และ   
 อำคำร อปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 17,105,001 3,831,247 14,374,987 35,311,235 
ซือ้สนิทรพัย ์ 335,909 1,283,980 - 1,619,889 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - (14) - (14) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - (2,569) - (2,569) 
คำ่เสือ่มรำคำ (1,146,869) (1,314,337) (1,997,876) (4,459,082) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 16,294,041 3,798,307 12,377,111 32,469,459 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
รำคำทุน 28,496,617 10,705,830 31,752,966 70,955,413 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (12,202,576) (6,907,523) (19,375,855) (38,485,954) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 16,294,041 3,798,307 12,377,111 32,469,459 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 สนิทรพัยค์ดิเป็นรำคำตำมบญัชสีทุธจิ ำนวน 8.63 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 14.06 ลำ้นบำท) เป็นสนิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ำยใตส้ญัญำเชำ่ซือ้ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 อำคำรและอุปกรณ์รำคำทุนจ ำนวน 14.10 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 12.49 ลำ้นบำท) ไดต้ดัคำ่เสือ่มรำคำหมดแลว้ทัง้จ ำนวนแต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 
 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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คำ่เสือ่มรำคำส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม แสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
คำ่เสือ่มรำคำทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์     
   - ตน้ทุนขำย 269,666,083 289,537,331 - - 
   - คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 20,753,079 27,151,011 4,459,082 4,613,031 
 290,419,162 316,688,342 4,459,082 4,613,031 
 

22 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สทุธิ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน อำคำร อปุกรณ์ ยำนพำหนะ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 5,927,363 12,452,641 - 6,059,618 24,439,622 
กำรเพิม่ขึน้ - 2,052,984 159,025 - 2,212,009 
กำรยกเลกิสญัญำ (381,938) (4,045,951) - (5,390,627) (9,818,516) 
คำ่เสือ่มรำคำ (875,307) (1,372,699) (33,307) (668,991) (2,950,304) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ 2563 4,670,118 9,086,975 125,718 - 13,882,811 
      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564  4,670,118 9,086,975 125,718 - 13,882,811 
กำรเพิม่ขึน้ - - - - - 
กำรยกเลกิสญัญำ (1,228,548) - - - (1,228,548) 
คำ่เสือ่มรำคำ (329,193) (2,154,619) (39,729) - (2,523,541) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ 2564 3,112,377 6,932,356 85,989 - 10,130,722 
 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

75 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำร อปุกรณ์ รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 4,321,613 - 4,321,613 
กำรเพิม่ขึน้ - 159,025 159,025 
คำ่เสือ่มรำคำ (1,082,622) (33,307) (1,115,929) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ 2563 3,238,991 125,718 3,364,709 
    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 3,238,991 125,718 3,364,709 
กำรเพิม่ขึน้ - - - 
คำ่เสือ่มรำคำ (1,079,664) (39,729) (1,119,393) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ 2564 2,159,327 85,989 2,245,316 
 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำทีไ่ม่ไดร้บัรูใ้นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละกระแสเงนิสดของสญัญำเช่ำ ส ำหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 18,437,211 14,668,176 - - 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคำ่ต ่ำ 310,014 263,760 86,400 86,400 
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเชำ่ 16,793,351 18,490,590 79,200 1,299,600 
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23 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 
 โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์
 

สิทธิบตัร 
สิทธิกำรใช้ 
สินทรพัย ์

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน 32,942,467 187,474 12,567,324 45,697,265 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (11,608,999) (49,962) (2,974,840) (14,633,801) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 21,333,468 137,512 9,592,484 31,063,464 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุ      
   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 21,333,468 137,512 9,592,484 31,063,464 
ซือ้สนิทรพัย ์ 555,582 - - 555,582 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (3,045) - - (3,045) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (104,492) - - (104,492) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (3,611,975) (21,146) (629,656) (4,262,777) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 18,169,538 116,366 8,962,828 27,248,732 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน 33,262,649 187,474 12,567,324 46,017,447 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (15,093,111) (71,108) (3,604,496) (18,768,715) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 18,169,538 116,366 8,962,828 27,248,732 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุ     
   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 18,169,538 116,366 8,962,828 27,248,732 
ซือ้สนิทรพัย ์ 561,764 - - 561,764 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (3,013,410) (21,088) (627,936) (3,662,434) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 15,717,892 95,278 8,334,892 24,148,062 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
รำคำทุน 33,824,413 187,474 12,567,324 46,579,211 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (18,106,521) (92,196) (4,232,432) (22,431,149) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 15,717,892 95,278 8,334,892 24,148,062 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรม 
 คอมพิวเตอร ์
 บำท 
  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
รำคำทุน 20,353,094 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,547,387) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 17,805,707 
  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 17,805,707 
ซือ้สนิทรพัย ์ 160,944 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (2,754) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (2,190,597) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 15,773,300 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
รำคำทุน 20,501,838 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (4,728,538) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 15,773,300 
  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 15,773,300 
ซือ้สนิทรพัย ์ 228,764 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (2,153,125) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 13,848,939 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564  
รำคำทุน 20,730,602 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (6,881,663) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 13,848,939 
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คำ่ตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม แสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
คำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน     
   - ตน้ทุนขำย 1,070,294 1,307,747 - - 
   - คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 2,592,140 2,955,030 2,153,125 2,190,597 
 3,662,434 4,262,777 2,153,125 2,190,597 
 

224 ภำษีเงินได้รอตดับญัชี - สทุธิ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 102,280,589 101,624,879 - - 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (2,517,117) (3,370,228) (916,612) (467,216) 
     
ภำษีเงินได้รอตดับญัชี - สทุธิ 99,763,472 98,254,651 (916,612) (467,216) 
 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

79 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชมีดีงันี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 
        กำรปรบัมูลค่ำ  
  ภำระผกูพนั ค่ำเผื่อ ค่ำเผื่อ  ค่ำเผื่อ  ยติุธรรม  
  ผลประโยชน์ ผลขำดทุนท่ี กำรลดมูลค่ำ  กำรด้อยค่ำ สินทรพัย ์ หน้ีสินทำง  
 ค่ำเส่ือมรำคำ พนักงำน คำดว่ำจะเกิดขึน้ สินค้ำคงเหลือ รำยได้รอตดับญัชี ของสินทรพัย ์ ไม่มีตวัตน กำรเงิน รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
          
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี          
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 109,468,981 8,621,269 11,965,681 2,082,969 9,457 136,561 (15,619) - 132,269,299 
(ลด) เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน (35,392,777) 48,972 824,041 4,199,621 - - 15,619 - (30,304,524) 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (339,896) - - - - - - (339,896) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 74,076,204 8,330,345 12,789,722 6,282,590 9,457 136,561 - - 101,624,879 
          
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 74,076,204 8,330,345 12,789,722 6,282,590 9,457 136,561 - - 101,624,879 
(ลด) เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน (7,166,196) (589,446) (3,246,371) 1,502,726 - - - 11,412,108 1,912,821 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (1,257,110) - - - - -                     -  (1,257,110) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 66,910,008 6,483,789 9,543,351 7,785,316 9,457 136,561 - 11,412,108 102,280,590 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรผลขำดทุนสะสมทำงภำษทีีจ่ะยกไปรบัรูไ้มเ่กนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะมกี ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจี ำนวน 181.01 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 142.67 ลำ้นบำท) ทีเ่กดิจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 905.05 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 713.36 ลำ้นบำท)   
ที่สำมำรถยกไปเพื่อหกักลบกบัก ำไรทำงภำษีในอนำคต โดยรำยกำรขำดทุนจ ำนวนเงนิ 898.44 ล้ำนบำท จะหมดอำยุในระหว่ำงพ.ศ. 2566 ถึงพ.ศ. 2569 (พ.ศ. 2563 : จ ำนวนเงนิ 668.67 ล้ำนบำท จะหมดอำยุ 
ในระหวำ่งพ.ศ. 2565 ถงึ พ.ศ. 2568) 
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  งบกำรเงินรวม 
  กำรปรบัมูลค่ำยติุธรรม 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
  บำท 
   
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  2,000,176 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน  1,370,052 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  3,370,228 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564  3,370,228 
(ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน  (1,370,052) 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  516,941 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564  2,517,117 
 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ภำระผกูพนัผลประโยชน์

พนักงำน 
  บำท 
   
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  - 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  467,216 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  467,216 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564  467,216 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  449,396 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564  916,612 
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25 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 117,145,334 230,263,218 1,549 1,549 
เจำ้หนี้คำ่ออ้ย 94,624,378 24,217,001 - - 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 354,332,485 196,026,882 2,218,511 1,202,464 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 64,876,061 69,355 3,674,969 235,577 
เงนิรบัล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้และบรกิำร - กจิกำรอื่น 178,615,419 139,369,914 - - 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น 757,231 4,596,164 - - 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 34,031,101 54,079,410 6,937,164 22,446,023 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรอื่น 39,984,435 25,960,701 1,097,662 806,998 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 46,346 12,040 - - 
 884,412,790 674,594,685 13,929,855 24,692,611 
 

26 เงินกู้ยืม 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส่วนของหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 1,621,896,000 758,866,000 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ - 349,356,430 - 580,000 
สว่นของเงนิกูร้ะยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี     
   - สถำบนักำรเงนิ 346,326,247 258,709,628 - - 
   - บรษิทัรว่ม (หมำยเหตุขอ้ 35 (ฉ)) 262,683,496 223,565,086 - - 
   - บรษิทัยอ่ย (หมำยเหตุขอ้ 35 (ช)) - - 50,000,000 71,042,619 
   - อื่นๆ - 2,543,825 - - 
   - หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 4,902,902 7,253,197 3,061,960 3,975,579 
เงนิกูย้มืหมนุเวยีนรวม 2,235,808,645 1,600,294,166 53,061,960 75,598,198 
     



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

82 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส่วนของไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สทุธ ิ 1,142,183,228 1,470,109,674 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัรว่ม - สทุธ ิ
   (หมำยเหตุขอ้ 35 (ฉ)) 2,669,510,507 2,918,132,130 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัยอ่ย - สทุธ ิ 
   (หมำยเหตุขอ้ 35 (ช)) - - 2,527,165,398 2,646,119,162 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลหรอืกจิกำร 
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น ๆ (หมำยเหตุขอ้ 35 (ซ)) 19,980,000 - - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ 6,751,697 13,508,443 2,187,993 5,379,656 
เงนิกูย้มืไมห่มนุเวยีนรวม 3,838,425,432 4,401,750,247 2,529,353,391 2,651,498,818 
รวมเงินกู้ยืม 6,074,234,077 6,002,044,413 2,582,415,351 2,727,097,016 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำรทัง้หมดเป็นสกุลเงนิบำท 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิค ้ำประกนัโดยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทีม่รีำคำตำมบญัชสีุทธิ
จ ำนวน 1,936.00 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 1,981.75 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุขอ้ 21) 
 
ภำยใตเ้งื่อนไขสญัญำเงนิกูย้มืระยะยำว กลุ่มกจิกำรตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขและขอ้ก ำหนดทีก่ ำหนดไว ้เชน่ กำรด ำรงสดัสว่นกำรถอืหุน้ 
กำรด ำรงสดัส่วนหนี้สนิต่อทุน กำรด ำรงสดัส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ กำรคงสถำนะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยของบรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิกำร เป็นตน้ 
 
ทัง้นี้ภำยใตส้ญัญำเงนิกูย้มืระยะยำวระหว่ำงบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งและสถำบนักำรเงนิ บรษิทัจะตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ีภำระดอกเบี้ย 
ต่อทุน ไม่ให้สูงเกิน 2.5 : 1 โดยสถำบนักำรเงนิจะไม่นับรวมหนี้สนิระยะยำวจำกกำรจดัตัง้กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำ  
กลุ่มน ้ำตำลบุรรีมัย ์เป็นสว่นหนึ่งของหนี้สนิทีต่อ้งช ำระดอกเบีย้ 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิจ ำนวน 1,621.90 ล้ำนบำท ในงบกำรเงนิรวม  
มอีตัรำดอกเบี้ยอยู่ทีร่อ้ยละ 2.00 - 4.25 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 758.87 ลำ้นบำท ในงบกำรเงนิรวม มอีตัรำดอกเบี้ยอยู่ทีร่อ้ยละ 
2.00 - 4.50 ต่อปี) 
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เงินกู้ยืมระยะยำว 
 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัร่วม  
 
เมื่อวนัที ่2 สงิหำคม พ.ศ. 2560 บรษิทั บุรรีมัยพ์ลงังำน จ ำกดั และ บรษิทั บุรรีมัยเ์พำเวอร ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำ
โอนสทิธริำยได้สุทธจิำกกำรประกอบกจิกำรโรงไฟฟ้ำ (“สญัญำโอนสทิธริำยได้สุทธฯิ”) และสญัญำตกลงด ำเนินกำรกบักองทุนรวม
โครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มโรงงำนน ้ำตำลบุรรีมัย์ (กองทุนรวมฯ) ซึ่งครอบคลุมระยะเวลำตัง้แต่วนัที่ 2 สงิหำคม พ.ศ. 2560  
ถึงวนัที่ 6 เมษำยน พ.ศ. 2578 และได้โอนสทิธใินรำยได้สุทธจิำกกำรประกอบกจิกำรโรงไฟฟ้ำให้แก่กองทุนรวมฯ เสรจ็สิ้นภำยใน  
วนัเดยีวกนั สญัญำดงักล่ำวจะสิน้สดุในวนัที ่6 เมษำยน พ.ศ. 2578  
 
ตำมเงือ่นไขในสญัญำโอนสทิธริำยไดส้ทุธฯิ ก ำหนดใหม้กีำรช ำระคนืเงนิภำยใน 2 เดอืน นบัแต่เดอืนทีม่รีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำร
โรงไฟฟ้ำ และเมื่อครบวันสิ้นสุดของสญัญำหำกมีจ ำนวนที่ค้ำงช ำระแก่กองทุนรวมฯ ตำมสญัญำอยู่  ให้ถือว่ำภำระหนี้สินของ 
กลุ่มกจิกำรบนสว่นทีค่ำ้งอยูด่งักล่ำวเป็นอนัสิน้สดุลง  
 
กำรเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยำว (ไม่รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำ 4,873,060,343 4,020,117,652 2,717,161,781 2,746,119,162 
รบัเงนิกูย้มืเพิม่ 19,980,000 1,000,000,000 - - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (365,232,490) (147,057,309) (139,996,383) (28,957,381) 
กำรปรบัมลูคำ่ลดลงจำกกำรเปลีย่นแปลง 
กระแสเงนิสดตำมสญัญำ (87,124,375) - - - 

ยอดยกไป 4,440,683,478 4,873,060,343 2,577,165,398 2,717,161,781 
 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืระยะยำว (ไมร่วมหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่) มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
เงนิกูย้มืระยะยำว     
   - อตัรำคงที ่ 2,931,992,292 3,144,241,040 2,577,165,398 2,717,161,781 
   - อตัรำลอยตวั 1,508,691,186 1,728,819,303 - - 
รวม 4,440,683,478 4,873,060,343 2,577,165,398 2,717,161,781 
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อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงัตอ่ไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 3.04 3.10 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้อื่นๆ - 0.10 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 3.97 4.13 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัรว่ม 4.69 6.54 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัยอ่ย - - 6.55 6.55 
เงนิกูย้มืระยะยำวอื่นๆ - 2.00 - - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลหรอืกจิกำรที ่
   เกีย่วขอ้งกนัอืน่ ๆ 

 
4.13 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำว (ไมร่วมหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่) มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ครบก ำหนดใน 1 ปี 609,009,743 484,818,539 50,000,000 71,042,619 
ครบก ำหนดเกนิกวำ่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 2,189,166,850 2,262,308,179 400,000,000 300,000,000 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 1,642,506,885 2,125,933,625 2,127,165,398 2,346,119,162 
 4,440,683,478 4,873,060,343 2,577,165,398 2,717,161,781 
 
วงเงินกู้ยืม 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละตัว๋สญัญำใชเ้งนิจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศ 
รวมทัง้สิ้นจ ำนวน 141.50 ล้ำนบำท และ 4,435.80 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยกลุ่มกิจกำรยังไม่ได้เบิกใช้เงินเบิกเกินบัญชีและ  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิตัว๋สญัญำใช้เงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้ป็นจ ำนวน 2,813.91 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 
จ ำนวน 3,676.93 ลำ้นบำท) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิตำมสญัญำเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศรวมทัง้สิ้นจ ำนวน
1,584.20 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 2,730.00 ลำ้นบำท) โดยกลุ่มกจิกำรไดเ้บกิใชเ้งนิกูย้มืดงักล่ำวเตม็วงเงนิแลว้ 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิกู้ยมืระยะสัน้ที่มอีตัรำดอกเบี้ยคงที่มมีูลค่ำใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัชเีนื่องจำกระยะเวลำครบก ำหนดที่ส ัน้  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและอื่นๆ ทีม่อีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั มมีลูคำ่ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ีสว่นเงนิกูย้มืระยะยำว 
ทีม่อีตัรำดอกเบี้ยคงที ่มมีูลค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกอตัรำดอกเบี้ยปัจจุบนัของเงนิกูย้มืทีม่กี ำหนดระยะเวล ำ
ช ำระคนืใกลเ้คยีงกบัเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำร มอีตัรำใกลเ้คยีงกบัอตัรำดอกเบีย้คงทีท่ีร่ะบุตำมสญัญำ  
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27 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กรมสรรพำกร - - 559,533 352,613 
ภำษขีำยทีย่งัไมถ่งึก ำหนด 1,815,409 664,653 656,830 587,993 
ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย 2,525,874 1,816,497 494,274 480,744 
ประมำณกำรหนี้สนิ - เชค็ลงวนัทีล่่วงหน้ำ 5,993,236 10,979,583 - - 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 57,060,540 - - - 
อื่นๆ 2,064,423 2,065,953 - - 
 69,459,482 15,526,686 1,710,637 1,421,350 
 

28 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
     
ส่วนของหมุนเวียน     
สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี     
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 6,895,631 6,680,584 4,262,396 3,036,802 
     
ส่วนของไม่หมุนเวียน     
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน - สทุธ ิ 55,759,789 59,174,444 17,662,034 19,505,050 
 62,655,420 65,855,028 21,924,430 22,541,852 
     
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็     
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน 6,407,782 6,669,423 1,935,729 2,184,792 
     
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน     
(ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั     
   คณิตศำสตรป์ระกนัภยั (6,285,553) (1,699,482) (2,246,981) (2,336,081) 
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รำยกำรเคลือ่นไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุในระหวำ่งปีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำตน้ปี 65,855,028 64,784,542 22,541,852 23,808,068 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 5,269,786 5,408,043 1,550,256 1,725,193 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,137,996 1,261,380 385,473 459,599 
ผลประโยชน์จ่ำยระหว่ำงปี (3,321,837) (3,899,455) (306,170) (1,114,927) 
(ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั     
   คณิตศำสตรป์ระกนัภยั (6,285,553) (1,699,482) (2,246,981) (2,336,081) 
ยอดยกไปสิน้ปี 62,655,420 65,855,028 21,924,430 22,541,852 
 
ขอ้สมมตฐิำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ช ้มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1.60  รอ้ยละ 1.60 รอ้ยละ 1.60  รอ้ยละ 1.60 
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต รอ้ยละ 4.24   รอ้ยละ 4.24 รอ้ยละ 4.24  รอ้ยละ 4.24 
อตัรำกำรลำออกตำมชว่งอำยุของพนกังำน รอ้ยละ 0 - 6.31 รอ้ยละ 0 - 6.31 รอ้ยละ 0 - 6.31 รอ้ยละ 0 - 6.31 
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 งบกำรเงินรวม 
 ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 4.4 ลดลง รอ้ยละ 4.4 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.7 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.7 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.6 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.6 ลดลง รอ้ยละ 4.3 ลดลง รอ้ยละ 4.3 
อตัรำกำรหมุนเวยีน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 4.7 ลดลง รอ้ยละ 4.7 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5.0 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5.0 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 3.9 ลดลง รอ้ยละ 3.9 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.2 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.2 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4.1 ลดลง รอ้ยละ 3.9 ลดลง รอ้ยละ 3.9 
อตัรำกำรหมุนเวยีน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 4.2 ลดลง รอ้ยละ 4.2 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 3.9 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 3.9 

 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบตัิสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธก์นั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของภำระ
ผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบักำรค ำนวณหนี้สนิบ ำเหน็จบ ำนำญทีร่บัรูใ้น  
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวค้ ำนวณดว้ย 
วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method)) 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีก่ ำหนดไว ้โดยควำมเสีย่งทีม่นียัส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 
กำรเปลีย่นแปลงในอตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัร 
 
อตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับำล ทีล่ดลงจะท ำใหห้นี้สนิของโครงกำรเพิม่สงูขึน้ 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 14 ปี (พ.ศ. 2563 : 14 ปี) 
 
กลุ่มกจิกำรใชก้ระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนมำจ่ำยผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีก่ ำหนดไว ้: 
 
 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหวำ่ง 1-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ - พ.ศ. 2563 7.41 23.65 58.51 89.57 
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ - พ.ศ. 2564 3.46 24.51 54.17 82.14 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหวำ่ง 1-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ - พ.ศ. 2563 3.20 8.66 19.35 31.21 
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ - พ.ศ. 2564 1.59 7.29 19.12 28.00 
 

29 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 65,970,655 56,601,140 65,970,655 56,601,140 
จดัสรรระหวำ่งปี 3,489,446 9,369,515 3,489,446 9,369,515 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  69,460,101 65,970,655 69,460,101 65,970,655 
 
ตำมพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธหิลงัจำกหกั 
ส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีูลค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองนี้ไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงนิปันผลได ้
 

30 รำยได้อ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ดอกเบีย้รบั 55,293,315 38,711,773 37,082,273 109,252,102 
รำยไดค้ำ่บรกิำรอื่น - - 110,500,000 106,540,000 
กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ - 263,000 - 263,000 
เงนิปันผลรบั 225,148 307,020 216,142,648 134,897,404 
รำยไดเ้งนิชดเชยจำกลกูคำ้เนื่องจำก 
   กำรผดิสญัญำขำยน ้ำตำล 6,742,672 - - - 
รำยไดเ้งนิชดเชยคำ่ผลตอบแทน     
   กำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 93,771,724 11,442,759 - - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสทิธจิ ำหน่ำยน ้ำตำล 65,360,237 72,390,715 - - 
รำยไดเ้งนิชดเชยคำ่สนิไหมทดแทน 1,051,708 25,000,000 - - 
อื่นๆ 17,789,956 6,437,651 2,588,104 347,085 
 240,234,760 154,552,918 366,313,025 351,299,591 
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31 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
รำยกำรบำงรำยกำรทีร่วมอยูใ่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน สำมำรถน ำมำแยกตำมลกัษณะไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 2,439,744,093 2,560,328,537 1,114,414 1,096,797 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย  
   (หมำยเหตุขอ้ 21, 22, 23) 

 
296,605,137 

 
323,901,423 

 
7,731,600 

 
7,919,556 

คำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ 194,315,893 178,950,142 521,904 514,704 
คำ่ขนสง่ 100,769,179 84,659,062 - - 
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำน 346,477,566 305,913,821 94,085,496 83,556,060 
คำ่รกัษำเสถยีรภำพ คำ่ธรรมเนียมวจิยั     
   และเงนิน ำส่งกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 66,119,179 49,979,248 - - 
 3,444,031,047 3,503,732,233 103,453,414 93,087,117 
 

32 ภำษีเงินได้ 
 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 9,021,010 21,054,090 - - 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 9,021,010 21,054,090 - - 
     
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช:ี     
รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (3,282,873) 3,862,104 - - 
รวมภำษีเงินได้รอตดับญัชี (3,282,873) 3,862,104 - - 
     
ภำษีเงินได้ 5,738,137 24,916,194 - - 
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ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดข้องกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบั
ภำษขีองประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู ่โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 132,779,251 31,082,303 69,788,917 187,390,297 
     
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) 26,555,850 6,216,461 13,957,783 37,478,059 
     
ผลกระทบ :     
   รำยไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภำษ ี (50,152,367) (27,277,366) (43,422,493) (55,109,479) 
   คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 5,643,944 26,054,009 944,642 884,759 
   กำรใชป้ระโยชน์จำกผลขำดทุนทำงภำษทีีผ่ำ่นมำ 
       ซึง่ยงัไมร่บัรู ้   (5,041,089) (3,602,171) - - 
   ขำดทุนทำงภำษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์     
       ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 28,731,799 23,525,261 28,520,068 16,746,661 
ภำษีเงินได้ 5,738,137 24,916,194 - - 
 

33 ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 
 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก
ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ในระหว่ำงปี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
สว่นแบ่งก ำไรส ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 129,311,307 6,137,766 69,788,917 187,390,297 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้     
   ระหว่ำงปี (หุน้) 812,099,845 812,099,845 812,099,845 812,099,845 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.159 0.008 0.086 0.231 
 
บรษิทัไมม่กีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงปีทีน่ ำเสนอรำยงำน 
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34 เงินปันผลจ่ำย 

 

ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.06 บำท เป็นจ ำนวนเงนิรวม 48.73 ลำ้นบำท โดยบรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลดงักล่ำว
แลว้เมือ่วนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 

35 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบับรษิทัหมำยถงึ บุคคลหรอืกจิกำรทีม่อี ำนำจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุมโดยบรษิทัไม่ว่ำจะเป็นโดย
ทำงตรงหรอืทำงออ้ม หรอือยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีท่ ำหน้ำทีถ่อืหุน้ บรษิทัยอ่ย และกจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัยอ่ย
ในเครอืเดยีวกนั นอกจำกนี้ บุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่ำ
ทำงตรงหรอืทำงออ้ม และมอีทิธพิลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบับรษิทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรอืพนักงำนของบรษิทั ตลอดทัง้สมำชกิ
ในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่ำว และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่ำนัน้ 
 

ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัแต่ละรำยกำร บรษิทัค ำนึงถงึเนื้อหำของควำมสมัพนัธ์
มำกกวำ่รปูแบบทำงกฎหมำย 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทั ทุนบุรรีมัย ์จ ำกดั เป็นบรษิทัใหญ่ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 50.61 ของทุนทีอ่อกของบรษิทั
(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 50.59) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ก) รำยกำรค้ำกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ในระหว่ำงปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
รำยกำรค้ำกบับริษทัร่วม     
เงนิปันผลรบั - - 29,790,226 33,197,928 
ดอกเบีย้จ่ำย 68,880,877 214,523,366 - - 
     

รำยกำรค้ำกบับริษทัย่อย     
เงนิปันผลรบั - - 186,352,423 101,699,475 
ดอกเบีย้รบั - - 36,687,307 108,736,485 
รำยไดอ้ืน่ - - 111,141,076 106,583,780 
ดอกเบีย้จ่ำย - - 174,891,750 179,824,909 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - - 1,158,394 1,361,000 
     

รำยกำรค้ำกบับคุคลหรือ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน ๆ     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำร 1,756,509,698 2,038,796,151 - - 
รำยไดอ้ืน่ 5,062,416 2,158,037 - - 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร 7,734,550 2,506,701 - - 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 6,482,268 4,139,197 - - 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 3,751,842 27,419,187 - - 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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ข) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหน้ีกำรค้ำ - สทุธิ     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  72,529,043 394,969 - - 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้  (23,261) (32,507) - - 
 72,505,782 362,462 - - 
     
ลกูหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้ำงรบัและรำยได้ค้ำงรบั     
บรษิทัยอ่ย - - 25,868,646 22,087,395 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 62,161,428 5,121,868 - - 
 62,161,428 5,121,868 25,868,646 22,087,395 
     
เงินปันผลค้ำงรบั     
บรษิทัยอ่ย - - 31,334,634 - 
     
ลกูหน้ีชำวไร่ - สทุธิ     
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,585,842 5,347,618 - - 
     
ลกูหน้ีชำวไร่ไม่หมุนเวียน - สทุธิ     
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,559,236 6,498,092 - - 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยและ 
   ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
บรษิทัยอ่ย - - 7,103,403 22,618,479 
บรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 92,531,101 54,079,410 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,422,407 81,395 3,508,730 63,121 
 98,953,508 54,160,805 10,612,133 22,681,600 

 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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ค)  เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 

   
ยอดยกมำ - - 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 132,560,000 - 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (64,909,815) - 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่ (25,090,185) - 
ยอดยกไป 42,560,000 - 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยมอีตัรำดอกเบีย้อยูท่ีร่อ้ยละ 3.70 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ไมม่)ี 

 
ง) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษทัย่อย 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
ยอดยกมำ 842,152,857 2,300,723,764 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 38,460,000 719,511,963 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (237,447,851) (2,300,628,775) 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่ 25,278,086 - 
 668,443,092 719,606,952 
บวก  กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุน - 122,545,905 
ยอดยกไป 668,443,092 842,152,857 
 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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รำยกำรกระทบยอดคำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อยส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
    
ค่ำเผือ่ผลขำดทนุ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  -  122,545,905  
รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนในก ำไรหรอืขำดทุนในระหวำ่งปี  - - 
กลบัรำยกำรคำ่เผือ่ผลขำดทุน - (122,545,905) 
   
ค่ำเผือ่ผลขำดทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  - - 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัยอ่ยมอีตัรำดอกเบีย้อยูท่ีร่อ้ยละ 4.13 - 5.38 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : 
รอ้ยละ 4.13 - 6.55 ต่อปี) 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัยอ่ย 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัยอ่ยมอีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั จงึมมีลูคำ่ยุติธรรมใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัช ี

 
จ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ลกูหน้ีชำวไร่ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลกูหนี้ชำวไร ่มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   

ยอดยกมำ 1,500,000 12,447,820 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ - - 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (1,500,000) (10,947,820) 
ยอดยกไป - 1,500,000 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ลกูหนี้ชำวไรม่อีตัรำดอกเบีย้อยูท่ีร่อ้ยละ 6.63 ต่อปี 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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ฉ) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัร่วม 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัรว่ม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
ยอดยกมำ 3,141,697,216 3,235,654,702 
เงนิกูย้มืเพิม่ - - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (122,378,838) (93,957,486) 
กำรปรบัมลูคำ่ลดลงจำกกำรเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสดตำมสญัญำ (87,124,375) - 
ยอดยกไป 2,932,194,003 3,141,697,216 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัร่วมมอีตัรำดอกเบีย้อยู่ทีร่อ้ยละ 3.37 และ 6.00 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : 
รอ้ยละ 5.87 และ 7.21 ต่อปี) 
 

ช) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัย่อย 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
ยอดยกมำ 2,717,161,781 2,746,119,162 
เงนิกูย้มืเพิม่ - - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (139,996,383) (28,957,381) 
ยอดยกไป 2,577,165,398 2,717,161,781 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกบรษิทัยอ่ยมอีตัรำดอกเบีย้อยูท่ีร่อ้ยละ 6.55 ต่อปี  



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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ซ) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน ๆ 
 
 กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น ๆ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
ยอดยกมำ - - 
เงนิกูย้มืเพิม่ 19,980,000 - 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื - - 
ยอดยกไป 19,980,000 - 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกบุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัอื่น ๆ มอีตัรำดอกเบี้ยอยู่ที่รอ้ยละ 4.13 ต่อปี 
(พ.ศ. 2563 : ไมม่)ี 
 

ฌ) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 38,178,962 33,098,884 19,050,805 16,233,820 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,353,168 1,175,265 588,398 595,364 
 39,532,130 34,274,149 19,639,203 16,829,184 
 
คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรรวมเงนิเดอืน คำ่เบีย้ประชุมและผลตอบแทนอื่น 



บริษทั น ้ำตำลบรุีรมัย ์จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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ญ) สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ผ่ำนบรษิัทค้ำผลผลิตน ้ำตำล 
จ ำกดั ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มมีลูค่ำตำมสญัญำเป็นจ ำนวน 55.43 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 4.50 ลำ้น
ดอลลำรส์หรฐัฯ) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มลูคำ่ยุตธิรรมของยอดคงเหลอืของสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน   
สญัญำท่ีมีมูลค่ำยติุธรรมเชิงบวก (ก ำไร)   
สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 6,850,262 
   
หน้ีสินทำงกำรเงิน   
สญัญำท่ีมีมูลค่ำยติุธรรมเชิงลบ (ขำดทุน)   
สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 57,060,540 - 

 
36 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
ตำมพระรำชบญัญตัสิ่งเสรมิกำรลงทุน พ.ศ. 2520 บรษิทัย่อยไดร้บับตัรส่งเสรมิกำรลงทุน จำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน โดยไดร้บั
สทิธิประโยชน์ในกำรได้รบัยกเว้นภำษีเงนิได้ส ำหรบัก ำไรส ำหรบัปีที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบักำรส่งเสรมิ โดยมีก ำหนด  
6 - 8 ปีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกจิกำรทีไ่ดร้บักำรสง่เสรมิ ตำมรำยละเอยีด ดงันี้ 
 
บตัรส่งเสริมเลขท่ี มำตรำท่ีได้รบัสิทธิประโยชน์ ลงวนัท่ี ประเภทกิจกำรท่ีส่งเสริม วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้ วนัหมดอำย ุ

      
2003(1) / 2554  25,26,28,31,34,35 17 ส.ค. 2554    ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 11 พ.ค. 2555 11 พ.ค. 2563 
1006(1) / 2558 25,26,28,31,34,35 5 ม.ค. 2558    ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 7 เม.ย. 2558 7 เม.ย. 2566 
59-0604-1-00-1-0 25,26,28,31,34,35 4 พ.ค. 2559    ผลติไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลงิชวีมวลประเภท 7.1 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2567 
62-0714-1-00-1-0 25,26,28,31,34,35 4 ก.ค. 2562    ผลติผลติภณัฑจ์ำกผลพลอยได ้หรอืเศษวสัดุ 

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

 
นอกจำกนี้ตำมบตัรส่งเสรมิเลขที ่2003(1) / 2554, 1006(1) / 2558 และ 59-0604-1-00-1-0 บรษิทัย่อยไดส้ทิธใินกำรลดหย่อนภำษเีงนิได้
ในอตัรำรอ้ยละ 50 ของอตัรำปกต ิก ำหนด 5 ปีนบัจำกวนัทีไ่ดร้บักำรยกเวน้ภำษเีงนิไดห้มดอำยุ 
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37 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 

 
(ก) ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนเกีย่วกบัภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ไมร่บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 13,436,430 22,622,962 
 13,436,430 22,622,962 

 
(ข) ภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำบริกำร 

 
สญัญำบรกิำรทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิไดเ้กีย่วกบักำรไดร้บับรกิำรจำกบุคคลภำยนอกมจี ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคต มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 14,968,464 8,009,128 376,200 86,400 
เกนิกวำ่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 1,579,507 9,687,561 10,800 90,000 
 16,547,971 17,696,689 387,000 176,400 
 

(ค) ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำขำยสินค้ำท่ียงัไม่ส่งมอบ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งมภีำระผูกพนัเกีย่วกบัสญัญำขำยน ้ำตำลทีย่งัไม่ไดส้่งมอบจ ำนวน  
138,625 เมตรกิตนั (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 96,590 เมตรกิตนั) ทีช่่วงรำคำระหว่ำง 11,321 ถงึ 17,636 บำทต่อเมตรกิตนั 
(พ.ศ. 2563 : ช่วงรำคำระหว่ำง 7,562 ถงึ 13,377 บำทต่อเมตรกิตนั) และยงัไม่ไดก้ ำหนดรำคำจ ำนวน 84,500 เมตรกิตนั 
(พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 54,000 เมตรกิตนั) โดยอำ้งองิรำคำจำกรำคำน ้ำตำลทรำยดบิตลำดนิวยอรก์ หมำยเลข 11 หรอืรำคำ
น ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอน หมำยเลข 5 ตำมงวดทีม่กีำรส่งมอบ 
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(ง) ภำระผกูพนัในเชค็ลงวนัท่ีล่วงหน้ำ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัในเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้ำซึง่ออกใหแ้ก่ชำวไรเ่พือ่กำรรบัซือ้ออ้ย ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
เชค็ลงวนัทีล่่วงหน้ำ   
- ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 409,972,326 536,894,565 
- ครบก ำหนดช ำระเกนิกวำ่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 243,250,035 89,075,822 

 653,222,361 625,970,387 
 

(จ) ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
 
เมื่อวนัที ่20 กนัยำยน พ.ศ. 2559 บรษิทั บุรรีมัยพ์ลงังำน จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดแ้ก้ไขเพิม่เตมิสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบั
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (กฟภ.) เพื่อเปลี่ยนวธิกีำรค ำนวณปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำและกำรช ำระเงนิค่ำซื้อขำยไฟฟ้ำเป็นวธิ ี
“Feed-in Tariff” (FiT) สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเดมิมอีำยุสญัญำเป็นระยะเวลำ 5 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 และ
สำมำรถต่อสญัญำออกไปไดอ้กีครัง้ละ 5 ปี กำรแกไ้ขสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำดงักล่ำวมผีลท ำใหอ้ำยุสญัญำคงเหลอื 12 ปี 5 เดอืน 
โดยกำรค ำนวณดว้ยวธิ ีFiT ซึง่มผีลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2559 
 
บรษิทั บุรรีมัย์เพำเวอร ์จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยไดท้ ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (กฟภ.) เป็นระยะเวลำ  
20 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2558 โดยภำยใต้เงื่อนไขตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำบรษิัทย่อยและ กฟภ. ต้องปฏิบตัิ 
ตำมเงือ่นไขกำรซือ้ขำยไฟฟ้ำตำมระบุในสญัญำ 
 

(ฉ) หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมหีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรทีก่ลุ่มกจิกำรไดใ้หส้ถำบนักำรเงนิ 
ในประเทศออกหนงัสอืสญัญำค ้ำประกนัแก่กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำคเพือ่ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 6.20 ลำ้นบำท  
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38 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
กำรจดัตัง้บริษทัย่อยและกำรลงทุนของบริษทัในกลุ่มกิจกำร 
 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 8/2564 เมื่อวนัที่ 16 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรไดม้มีตอินุมตักิำรปรบัโครงสรำ้ง
กลุ่มธุรกิจ โดยกำรจดัตัง้บรษิัท บีอำร์อำร์ กรนี โฮลดิ้ง จ ำกดั (BGH) ให้เขำ้ซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัท บุรรีมัย์กรนีเอ็นเนอร์จ ีจ ำกดั 
(BGE) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย จำกบรษิทัในสดัสว่นกำรลงทุนเดมิ โดย BGH มทีุนจดทะเบยีน 12 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 
120,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยบรษิทัได้ลงทุนในหุ้นสำมญัของ BGH ในสดัส่วนกำรถือหุ้นรอ้ยละ 99.99 คดิเป็น
จ ำนวนเงนิรวม 11,999,700 บำท ทัง้นี้ BGH ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทักบักระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวนัที่ 2 กุมภำพนัธ ์
พ.ศ. 2565 
 
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิห ้BGH เขำ้ลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิทั บอีำรอ์ำร ์อนิโนเวชัน่ รนีิวเอเบลิ เทคโนโลย ี
จ ำกดั (BIRT) เพื่อด ำเนินกำรร่วมลงทุนในธุรกจิเชื้อเพลงิชวีมวลอดัเมด็ โดย BIRT มทีุนจดทะเบยีน 15 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้น
สำมญั จ ำนวน 150,000 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไวหุ้้นละ 100 บำท โดย BGH ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของ BIRT ในสดัส่วนกำรถอืหุ้นรอ้ยละ 
25.00 คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 3,750,000 บำท ทัง้นี้ BIRT ได้ด ำเนินกำรจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทักบักระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวนัที ่  
10 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 
เงินปันผล 
 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2565 คณะกรรมกำรได้มีมติอนุมตัิเสนอให้จ่ำย       
เงนิปันผลจำกก ำไรสุทธขิองปี พ.ศ. 2564  ส ำหรบัหุน้สำมญัจ ำนวน 812,099,845 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.07 บำท เป็นจ ำนวนเงนิรวม 
56,846,989 บำท ทัง้นี้กำรอนุมตัิเสนอให้จ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะได้น ำเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2565 เพื่อ
พจิำรณำอนุมตัติ่อไป โดยบรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวภำยในวนัที ่26 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
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