
 

 

บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                                

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และ                    

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล    

แบบยอ่ของ บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหาร

ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี           

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั       

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้             

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565         

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ                     

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั

ของบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับ       

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และ             

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (มหาชน)      

ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้

เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไมไ่ดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงานลงวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2565 



บริษทั นํ�าตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60,111,684           68,998,092           3,262,538             10,433,099           

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 3, 4 576,579,527         317,848,038         10,141,848           57,705,588           

ลูกหนี�ชาวไร่ 5.1 684,228,273         442,257,132         -                            -                            

สินคา้คงเหลือ 6 1,533,915,744      1,332,632,458      -                            -                            

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย 3 -                            -                            67,960,000           42,560,000           

ส่วนที�จะไดรั้บชาํระภายในหนึ�งปีของ

   - เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                            -                            8,000,000             23,000,000           

   - เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ชาวไร่ 9 47,712,372           41,564,073           -                            -                            

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 13,809,620           20,947,016           5,690,423             3,328,729             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,916,357,220      2,224,246,809      95,054,809           137,027,416         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหนี�ชาวไร่ไม่หมุนเวียน 5.2 72,033,831           104,770,373         -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                            -                            3,154,475,550      3,150,605,180      

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 8 985,523,388         1,089,639,893      917,093,471         992,280,420         

สินทรัพยท์างการเงินอื�น - เงินลงทุนในตราสารทุน 13,995,533           13,995,533           2,175                     2,175                     

ส่วนที�สุทธิจากส่วนที�จะไดรั้บชาํระภายในหนึ�งปีของ

   - เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 3 -                            -                            654,198,761         645,443,092         

   - เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ชาวไร่ 9 70,985,180           106,972,118         -                            -                            

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 4,491,427             4,491,427             4,491,427             4,491,427             

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 5,253,631,986      5,339,396,589      32,414,884           32,469,459           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6,321,523             10,130,722           1,690,220             2,245,316             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 22,522,649           24,148,062           12,906,288           13,848,939           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 92,884,315           118,177,669         -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 14,406,809           21,012,057           327,600                324,102                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,536,796,641      6,832,734,443      4,777,600,376      4,841,710,110      

รวมสินทรัพย์ 9,453,153,861      9,056,981,252      4,872,655,185      4,978,737,526      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

งบการเงนิรวม



บริษทั นํ�าตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 12 1,817,158,400      1,621,896,000      -                            -                            

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน 13 6,137,000             -                            916,000                -                            

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 3, 14 616,436,882         884,412,790         7,393,448             13,929,855           

ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีของ

   - เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 353,409,331         346,326,247         -                            -                            

   - เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3 300,757,344         262,683,496         -                            50,000,000           

   - หนี� สินตามสัญญาเช่า 3,449,657             4,902,902             2,839,351             3,061,960             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 66,412,451           3,570,095             -                            -                            

หนี� สินทางการเงินอื�น - ตราสารอนุพนัธ์ 50,203,464           57,060,540           -                            -                            

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 11,796,436           12,398,942           1,997,057             1,710,637             

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 3,225,760,965      3,193,251,012      13,145,856           68,702,452           

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

ส่วนที�สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีของ

   - เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 1,084,691,781      1,142,183,228      -                            -                            

   - เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3 2,480,005,719      2,689,490,507      2,448,897,541      2,527,165,398      

   - หนี� สินตามสัญญาเช่า 3,903,560             6,751,697             2,044,445             2,187,993             

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                            18,414,197           -                            916,612                

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 61,907,164           62,655,420           18,191,439           21,924,430           

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 8,494,596             6,815,097             -                            -                            

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 3,639,002,820      3,926,310,146      2,469,133,425      2,552,194,433      

รวมหนี�สิน 6,864,763,785      7,119,561,158      2,482,279,281      2,620,896,885      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

งบการเงนิรวม



บริษทั นํ�าตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 812,099,845 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 812,099,845         812,099,845         812,099,845         812,099,845         

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 812,099,845 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 812,099,845         812,099,845         812,099,845         812,099,845         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 954,665,813         954,665,813         954,665,813         954,665,813         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 69,460,101           69,460,101           69,460,101           69,460,101           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 758,814,537         95,871,948           554,150,145         521,614,882         

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 3,410,467             4,665,947             -                            -                            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,598,450,763      1,936,763,654      2,390,375,904      2,357,840,641      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (10,060,687)          656,440                -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,588,390,076      1,937,420,094      2,390,375,904      2,357,840,641      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,453,153,861      9,056,981,252      4,872,655,185      4,978,737,526      

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

กรรมการ

งบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท นํ�าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,831,012,156       1,070,812,498       -                             -                             

รายไดอื้�น

   เงินปันผลรับ 102,340                 225,148                 132,977,716          12,439,391            

   อื�น ๆ 15,025,601            21,215,782            50,225,394            38,039,860            

รวมรายได้ 2,846,140,097       1,092,253,428       183,203,110          50,479,251            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 2,158,357,739       886,869,092          -                             -                             

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 91,881,626            34,218,370            -                             -                             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 103,340,581          71,004,052            36,332,749            30,131,525            

ค่าใชจ่้ายอื�น 62,346,400            21,430,735            -                             -                             

รวมค่าใช้จ่าย 2,415,926,346       1,013,522,249       36,332,749            30,131,525            

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 430,213,751          78,731,179            146,870,361          20,347,726            

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   และการร่วมคา้ (17,478,381)           31,302,156            -                             -                             

ตน้ทุนทางการเงิน (66,630,413)           (63,632,939)           (26,930,613)           (44,266,801)           

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 346,104,957          46,400,396            119,939,748          (23,919,075)           

ภาษีเงินได้ 17 (55,144,394)           (1,046,785)             -                             -                             

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 290,960,563          45,353,611            119,939,748          (23,919,075)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (4,489,566)             -                             -                             -                             

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,489,566)             -                             -                             -                             

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 401,524                 -                             -                             -                             

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 401,524                 -                             -                             -                             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด (4,088,042)             -                             -                             -                             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 286,872,521          45,353,611            119,939,748          (23,919,075)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท นํ�าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 297,921,954          45,292,731            119,939,748          (23,919,075)           

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6,961,391)             60,880                   -                             -                             

290,960,563          45,353,611            

-                             -                             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 295,827,279          45,292,731            119,939,748          (23,919,075)           

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (8,954,758)             60,880                   

286,872,521          45,353,611            

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 18

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.37                       0.06                       0.15                       (0.03)                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท นํ�าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5,043,221,460       2,046,089,145       -                             -                             

รายไดอื้�น

   เงินปันผลรับ 102,340                 225,148                 138,638,715          95,533,599            

   อื�น ๆ 37,424,277            171,247,518          87,052,506            76,204,567            

รวมรายได้ 5,080,748,077       2,217,561,811       225,691,221          171,738,166          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 3,807,287,647       1,634,537,195       -                             -                             

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 185,818,566          86,669,196            -                             -                             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 199,675,010          151,674,173          67,671,386            61,213,635            

ค่าใชจ่้ายอื�น 766,662                 34,408,578            -                             -                             

รวมค่าใช้จ่าย 4,193,547,885       1,907,289,142       67,671,386            61,213,635            

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 887,200,192          310,272,669          158,019,835          110,524,531          

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   และการร่วมคา้ 8 (17,633,758)           62,568,270            -                             -                             

ตน้ทุนทางการเงิน (77,828,424)           (133,404,747)         (68,601,166)           (88,242,474)           

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 791,738,010          239,436,192          89,418,669            22,282,057            

ภาษีเงินได้ 17 (75,684,560)           (8,236,273)             -                             -                             

กําไรสําหรับงวด 716,053,450          231,199,919          89,418,669            22,282,057            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (6,572,300)             -                             -                             -                             

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (6,572,300)             -                             -                             -                             

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้

กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                             2,067,764              -                             -                             

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,655,243)             -                             (36,626)                  -                             

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,655,243)             2,067,764              (36,626)                  -                             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด (8,227,543)             2,067,764              (36,626)                  -                             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 707,825,907          233,267,683          89,382,043            22,282,057            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท นํ�าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 721,444,612          231,013,160          89,418,669            22,282,057            

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (5,391,162)             186,759                 -                             -                             

716,053,450          231,199,919          

-                             -                             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 718,533,889          233,080,924          89,382,043            22,282,057            

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (10,707,982)           186,759                 

707,825,907          233,267,683          

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 18

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.89                       0.28                       0.11                       0.03                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท นํ�าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 791,738,010          239,436,192          89,418,669            22,282,057            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 143,101,642          152,928,587          3,880,515              3,809,588              

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น (โอนกลบั) 766,662                 (24,159,237)           (426,427)                (759,903)                

   ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (23,944,000)           3,696,115              -                             -                             

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (1,137,355)             -                             -                             -                             

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             (650,520)                -                             

   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 17,633,758            (62,568,270)           -                             -                             

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                             692,003                 -                             (7,369)                    

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 823,423                 2,157,883              11,336                   -                             

   ผลแตกต่างสุทธิของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี� สินตามสัญญาเช่า

      จากการยกเลิกสัญญา (189,049)                -                             -                             -                             

   ขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (6,857,076)             39,341,197            -                             -                             

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,962,330              1,406,131              866,331                 967,865                 

   ตน้ทุนทางการเงิน 77,828,424            133,404,747          68,601,166            88,242,474            

   รายไดเ้งินปันผล (102,340)                (225,148)                (138,638,715)         (95,533,599)           

   ดอกเบี�ยรับ (22,844,383)           (30,833,943)           (15,643,276)           (19,524,012)           

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 979,780,046          455,276,257          7,419,079              (522,899)                

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (257,482,160)         (73,277,535)           8,207,006              (198,232)                

   ลูกหนี�ชาวไร่ (211,320,048)         (277,276,607)         426,427                 759,903                 

   รายไดค้า้งรับ - สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ�าตาลทราย -                             471,045,688          -                             -                             

   สินคา้คงเหลือ (177,339,286)         (1,274,145,988)      -                             -                             

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 7,137,396              10,764,709            (2,361,694)             360,137                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 6,605,248              (16,332,107)           (3,498)                    (45,200)                  

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (253,182,094)         (122,210,289)         (2,855,961)             1,598,272              

   หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 668,794                 3,554,155              286,420                 432,416                 

   ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ่าย (6,723,088)             (476,663)                (5,552,560)             (306,170)                

   หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 2,696,050              -                             -                             -                             

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 90,840,858            (823,078,380)         5,565,219              2,078,227              

   จ่ายดอกเบี�ย (86,083,749)           (172,484,596)         (72,292,705)           (104,416,775)         

   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (4,605,788)             (17,219,126)           -                             -                             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 151,321                 (1,012,782,102)      (66,727,486)           (102,338,548)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท นํ�าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น -                             -                             (30,400,000)           (61,800,000)           

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย -                             -                             5,000,000              -                             

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น -                             -                             (162,600,000)         (28,700,000)           

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                             -                             168,844,330          143,314,749          

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่ชาวไร่ 717,394,532          231,443,936          -                             -                             

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่ชาวไร่เพิ�มขึ�น (688,636,934)         (197,267,132)         -                             -                             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             2,780,000              -                             

เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             (5,999,850)             -                             

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษทัร่วม (937,500)                -                             -                             -                             

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัร่วม 75,186,950            33,544,946            75,186,949            33,544,946            

เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (60,586,195)           (48,506,470)           (963,299)                (584,201)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                             1,880,419              -                             7,383                     

ดอกเบี�ยจ่ายที�บนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ -                             (1,603,550)             -                             -                             

เงินสดรับเงินปันผล 5,763,339              12,664,539            169,973,353          95,533,599            

เงินสดรับดอกเบี�ยรับ 22,844,383            30,833,943            23,665,376            13,539,261            

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 71,028,575            62,990,631            245,486,859          194,855,737          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) 195,262,400          1,161,143,570       -                             (580,000)                

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกองทุนพฒันาฝีมือแรงงานเพิ�มขึ�น 6,137,000              -                             916,000                 -                             

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -                             -                             (128,267,857)         (28,754,880)           

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (171,410,940)         (82,198,687)           -                             -                             

ชาํระคืนเงินตน้ของหนี� สินตามสัญญาเช่า (2,790,477)             (5,961,242)             (1,731,297)             (2,135,967)             

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (50,408,362)           (57,883,508)           -                             -                             

เงินปันผลจ่าย (56,846,780)           (48,418,868)           (56,846,780)           (48,417,877)           

เงินสดรับค่าหุ้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 150                        -                             -                             -                             

เงินปันผลจ่ายให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (9,295)                    -                             -                             -                             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (80,066,304)           966,681,265          (185,929,934)         (79,888,724)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (8,886,408)             16,889,794            (7,170,561)             12,628,465            

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 60,111,684            77,314,329            3,262,538              18,522,482            

-                             -                             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   เจา้หนี�จากการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 40,548,890            37,895,518            76,230                   489,657                 

   การเพิ�มขึ�นของหนี� สินตามสัญญาเช่า 1,365,140              -                             1,365,140              -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท นํ�าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูมี้

จดัสรรแลว้ ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยน กาํไรจากการ รวม รวม ส่วนไดเ้สียที�

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกินมูลค่า - สาํรองตาม จากการแปลงค่างบการเงิน วดัมูลค่ายติุธรรมของ องคป์ระกอบอื�น ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ เงินลงทุนในตราสารทุน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 812,099,845           954,665,813           65,970,655             13,747,388             -                                         8,000,702                      8,000,702               1,854,484,403        1,348,998               1,855,833,401        

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             231,013,160           -                                         -                                    -                             231,013,160           186,759                  231,199,919           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                                         2,067,764                      2,067,764               2,067,764               -                             2,067,764               

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

เงินปันผลจ่าย -                             -                             -                             (48,725,744)            -                                         -                                    -                             (48,725,744)            -                             (48,725,744)            

เงินปันผลที�บริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่

   ผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                             -                             -                             -                                         -                                    -                             -                             (991)                        (991)                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564 812,099,845           954,665,813           65,970,655             196,034,804           -                                         10,068,466                    10,068,466             2,038,839,583        1,534,766               2,040,374,349        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 812,099,845           954,665,813           69,460,101             95,871,948             (5,402,519)                         10,068,466                    4,665,947               1,936,763,654        656,440                  1,937,420,094        

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                             721,444,612           -                                         -                                    -                             721,444,612           (5,391,162)              716,053,450           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                             -                             -                             (1,655,243)              (1,255,480)                         -                                    (1,255,480)              (2,910,723)              (5,316,820)              (8,227,543)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             719,789,369           (1,255,480)                         -                                    (1,255,480)              718,533,889           (10,707,982)            707,825,907           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                             -                             -                             (56,846,780)            -                                         -                                    -                             (56,846,780)            -                             (56,846,780)            

เงินปันผลที�บริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่

   ผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                             -                             -                             -                                         -                                    -                             -                             (9,295)                     (9,295)                     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ�มขึ�น

   จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             -                             -                                         -                                    -                             -                             150                         150                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565 812,099,845           954,665,813           69,460,101             758,814,537           (6,657,999)                         10,068,466                    3,410,467               2,598,450,763        (10,060,687)            2,588,390,076        

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท นํ�าตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: บาท)

จดัสรรแลว้ - 

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม รวม

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 812,099,845           954,665,813           65,970,655             502,243,570                 2,334,979,883        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              22,282,057                   22,282,057             

เงินปันผลจ่าย -                              -                              -                              (48,725,744)                 (48,725,744)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564 812,099,845           954,665,813           65,970,655             475,799,883                 2,308,536,196        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 812,099,845           954,665,813           69,460,101             521,614,882                 2,357,840,641        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              89,382,043                   89,382,043             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                              -                              -                              (56,846,780)                 (56,846,780)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565 812,099,845           954,665,813           69,460,101             554,150,145                 2,390,375,904        

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน     

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และ

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั นํ้ าตาลบุรีรัมย  ์จาํกัด (มหาชน)           

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า                   

“กลุ่มบริษทั”) โดยใช้หลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และไม่มี          

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีสาํคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด ยกเว้นตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 7 

1.3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2. การดําเนินงานท่ีเป็นไปตามฤดูกาล 

 การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลมีลกัษณะขึ้นอยู่กบัฤดูกาล ซ่ึงมี

ฤดูกาลผลิตระหว่างช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน และนอกฤดูกาลผลิตระหว่างช่วง

ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัในกลุ่ม และบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ีไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัในนโยบายการ

กาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

เงินปันผลรับ - - 133 - 

ดอกเบ้ียรับ - - 7 9 

รายไดอ่ื้น - - 42 28 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 27 44 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - - 1 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม     

เงินปันผลรับ - - - 12 

ดอกเบ้ียจ่าย 34 29 - - 

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 1,724 395 - - 

รายไดอ่ื้น 1 1 - - 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 6 7 - - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1 1 - - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

เงินปันผลรับ - - 133 83 

ดอกเบ้ียรับ - - 15 19 

รายไดอ่ื้น - - 70 56 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 69 88 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - 1 1 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม     

เงินปันผลรับ - - 6 12 

ดอกเบ้ียจ่าย 16 69 - - 

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 3,192 725 - - 

รายไดอ่ื้น 3 1 - - 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 6 8 - - 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 16 7 - - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1 1 - - 

ยอดคงเหลือระหวา่งบริษทัในกลุ่ม และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)   

บริษทัยอ่ย - - 7,802 57,216 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการ/ผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 428,063 134,691 - - 

รวม 428,063 134,691 7,802 57,216 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - (23) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 428,063 134,668 7,802 57,216 

ลูกหนีช้าวไร่ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,663 10,145 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 14)    

บริษทัยอ่ย - - 3,246 7,103 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 82,891 92,531 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการ/ผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 7,095 6,422 1,936 3,509 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89,986 98,953 5,182 10,612 

เงินให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั/ เงินกู้ยืมจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และบุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                             

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กู ้ยืมและเงินกูย้ืม

ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ         

ณ วนัท่ี                

31ธนัวาคม 2564 

 

เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 

 

ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ       

ณ วนัท่ี              

30 มิถุนายน 2565 

 (ตรวจสอบแลว้)    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั     

เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัร่วม 2,932,194 - (171,410) 2,760,783 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการ        

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,980 - - 19,980 

รวมเงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,952,174 - (171,410) 2,780,763 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (262,683)   (300,757) 

เงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -      

สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,689,491   2,480,006 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ         

ณ วนัท่ี                

31ธนัวาคม 2564 

 

เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 

 

ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ       

ณ วนัท่ี              

30 มิถุนายน 2565 

 (ตรวจสอบแลว้)    

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 42,560 30,400 (5,000) 67,960 

     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 668,443 162,600 (168,844) 662,199 

หกั: ส่วนท่ีจะไดรั้บชาํระภายในหน่ึงปี (23,000)   (8,000) 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิจาก

ส่วนท่ีจะไดรั้บชาํระภายในหน่ึงปี 645,443   654,199 

     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั     

เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัยอ่ย 2,577,165 - (128,267) 2,448,898 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11.9 9.4 5.7 4.9 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

   และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 0.4 0.4 0.2 0.2 

รวม 12.3 9.8 5.9 5.1 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 26.1 19.1 12.2 9.5 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

   และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 0.8 0.7 0.3 0.3 

รวม 26.9 19.8 12.5 9.8 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 44,765 23,831 - - 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 359,007 34,923 - - 

3 - 6 เดือน - 13,775 - - 

6 - 12 เดือน 9,800 - - - 

รวม 413,572 72,529  - 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - (23) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 413,572 72,506 - - 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 80,164 32,823 - - 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 3,948 8,370 - - 

3 - 6 เดือน 171 - - - 

6 - 12 เดือน - 11 - - 

มากกว่า 12 เดือน 19,989 20,457 7,763 7,763 

รวม 104,272 61,661 7,763 7,763 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (20,765) (20,855) (7,763) (7,763) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 83,507 40,806 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 497,079 113,312 - - 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 344 1,235 - 10,044 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,410 19,021 - - 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,147 60,927 - 12 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 42,964 37,608 - - 

เงินทดรองจ่าย 352 540 90 10 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 20,834 85,755 2,250 480 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 7,802 15,825 

เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 31,335 

รวม 80,051 205,086 10,142 57,706 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (550) (550) - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 79,501 204,536 10,142 57,706 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 576,580 317,848 10,142 57,706 
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5. ลูกหนีช้าวไร่ 

 รายละเอียดของลูกหน้ีชาวไร่ของกลุ่มบริษทัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีชาวไร่      

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,195 5,589 - - 

- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 764,487 523,663 64,441 64,867 

ลูกหน้ีชาวไร่ไม่หมุนเวียน     

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,468 4,570 - - 

- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,574 104,582 - - 

รวมลูกหน้ีชาวไร่ 849,724 638,404 64,441 64,867 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดขึ้น (93,462) (91,377) (64,441) (64,867) 

รวมลูกหน้ีชาวไร่ - สุทธิ 756,262 547,027 - - 
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5.1 ลูกหนีช้าวไร่ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีชาวไร่ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี แยกตามฤดูกาลผลิตไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

ฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 2,492 - - - 

ฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 4,703 3,027 - - 

ฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 - 2,562 - - 

รวม 7,195 5,589 - - 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น - (3) - - 

สุทธิ 7,195 5,586 - - 

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     

ฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 54,550 - - - 

ฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 555,785 110,494 - - 

ฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 37,026 286,056 - - 

ฤดูกาลผลิตปี 2563/2564 4,165 11,298 - - 

ฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 2,506 2,998 - - 

ฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 3,170 3,510 - - 

ฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 7,839 8,334 - - 

ฤดูกาลผลิตก่อนปี 2560/2561 99,446 100,973 64,441 64,867 

รวม 764,487 523,663 64,441 64,867 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (87,454) (86,992) (64,441) (64,867) 

สุทธิ 677,033 436,671 - - 

รวมลูกหน้ีชาวไร่ 684,228 442,257 - - 

 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5.2 ลูกหนีช้าวไร่ไม่หมุนเวียน 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีชาวไร่ไม่หมุนเวียนแยกตามฤดูกาลผลิตไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

ฤดูกาลผลิตปี 2568/2569 38 - - - 

ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 2,430 2,254 - - 

ฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 - 2,316 - - 

รวม 2,468 4,570 - - 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น - (11) - - 

สุทธิ 2,468 4,559 - - 

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     

ฤดูกาลผลิตปี 2570/2571 272 321 - - 

ฤดูกาลผลิตปี 2569/2570 765 896 - - 

ฤดูกาลผลิตปี 2568/2569 6,203 2,378 - - 

ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 68,334 57,978 - - 

ฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 - 43,009 - - 

รวม 75,574 104,582 - - 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (6,008) (4,371) - - 

สุทธิ 69,566 100,211 - - 

รวมลูกหน้ีชาวไร่ไม่หมุนเวียน 72,034 104,770 - - 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการลดลงของ                           

มูลค่าสินคา้คงเหลือ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

 
 

(ตรวจสอบแลว้) 
 

(ตรวจสอบแลว้) 
 

(ตรวจสอบแลว้) 

วตัถุดิบ 71,750 42,817 - - 71,750 42,817 

สินคา้สาํเร็จรูป 1,340,283 1,119,947 (4,328) (13,358) 1,335,955 1,106,589 

สินคา้ซ้ือมาเพ่ือจาํหน่าย 68,395 65,582 (13) (36) 68,382 65,546 

สินคา้ระหว่างผลิต 16,123 89,571 (5,260)  (21,410) 10,863 68,161 

วสัดุโรงงาน 52,347 53,642 (5,381) (4,123) 46,966 49,519 

รวม 1,548,898 1,371,559 (14,982) (38,927) 1,533,916 1,332,632 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

7.1 เ ม่ือวันท่ี  16 ธันวาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯค ร้ัง ท่ี  8/2564 ได้มีมติอนุมัติ                                              

การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทั โดยการจดัตั้งบริษทั บีอาร์อาร์ กรีน โฮลด้ิง จาํกดั (BGH) เพื่อลงทุน          

ในบริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จํากัด (BGE) โดยการซ้ือหุ้นสามัญทั้ งหมดของ BGE จากบริษัทฯ            

โดยเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯได้ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้ ง BGH กับกระทรวงพาณิชย์

เรียบร้อยแลว้ BGH มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 12 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 120,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 

เรียกชาํระค่าหุ้นแลว้ร้อยละ 50 โดยบริษทัฯมีเงินลงทุนใน BGH จาํนวนรวม 6 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 100 และเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน BGE ให้แก่ BGH 

ในราคารวมทั้ งส้ิน 2.8 ล้านบาท โดยได้โอนหุ้นดังกล่าว และรับชําระเงินเรียบร้อยแล้วในระหว่าง           

งวดปัจจุบนั 

7.2 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

เงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

บริษทั โรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั   18.1 

บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั 114.7 

บริษทั บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท ์จาํกดั     0.2 

รวม 133.0 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนแบ่งกาํไร 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 2565 2564 

30 มิถุนายน

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

 (ตรวจสอบแลว้)         (ตรวจสอบแลว้) 

บริษัทร่วม       

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า

กลุ่มนํ้าตาลบุรีรัมย ์ 911,009 995,869 (4,012) 62,568 

 

     917,093 

 

992,280 

บริษทั บีอาร์อาร์ อินโนเวชัน่ รีนิวเอเบิล 

เทคโนโลยี จาํกดั - - (937) - 

 

                 - 

 

- 

การร่วมค้า       

บริษทั สีพนัดอน - ราช ลาว จาํกดั 74,514 93,771 (12,685)                -      - - 

รวมเงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 985,523 1,089,640 (17,634) 62,568 917,093 992,280 

 เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทั บีอาร์อาร์ กรีน โฮลด้ิง จาํกัด (BGH) ไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของ

บริษทั บีอาร์อาร์ อินโนเวชัน่ รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี จาํกดั (BIRT) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

เช้ือเพลิงชีวมวลอดัเม็ด โดย BGH ได้เขา้ลงทุนใน BIRT เป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.9 ลา้นบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 25  

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 1,089,640 992,280 

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 937 - 

ส่วนแบ่งขาดทุนระหวา่งงวด (17,634) - 

เงินปันผลรับ (5,661) - 

การลดทุนของบริษทัร่วม (75,187) (75,187) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (6,572) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 985,523 917,093 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

 
 

(ตรวจสอบแลว้) 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่ชาวไร่ 127,321 156,079 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (8,624) (7,543) 

รวมเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่ชาวไร่ - สุทธิ 118,697 148,536 

หกั: ส่วนท่ีจะไดรั้บชาํระภายในหน่ึงปี (47,712) (41,564) 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่ชาวไร่ - สุทธิจากส่วนท่ีจะไดรั้บชาํระภายในหน่ึงปี 70,985 106,972 

การเคล่ือนไหวของยอดคงเหลือสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 148,536 

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 688,637 

รับชาํระคืนระหวา่งงวด (717,395) 

บนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นระหวา่งงวด (1,081) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 118,697 

 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่ชาวไร่มีกาํหนดไถ่ถอนภายใน 1 - 6 ปี เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 

4.13 - 6.63 ต่อปี 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 การเคล่ือนไหวของยอดคงเหลือสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 5,339,397 32,469 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 55,287 2,215 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                     

ณ วนัท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (823) (11) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (140,229) (2,258) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 5,253,632 32,415 

 กลุ่มบริษทัได้นําท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จาํนวน

ประมาณ 1,878 ลา้นบาท ไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน (หมายเหตุ 15) 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 การเคล่ือนไหวของยอดคงเหลือสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 24,148 13,849 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 127 124 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,752) (1,067) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 22,523 12,906 

12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 ยอดคงเหลือคือตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกให้แก่สถาบนัการเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา  

ร้อยละ 2.00 - 4.25 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนในเดือนกันยายน 2565 (31 ธันวาคม 2564: อตัราร้อยละ 

2.00 - 4.25 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนในเดือนมีนาคม 2565) 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน 

 ยอดคงเหลือคือเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มี

ดอกเบ้ีย และมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือน โดยมีกาํหนดชาํระคืนงวดสุดทา้ยในเดือนพฤษภาคม 2566 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม  

2564 

30 มิถุนายน    

2565 

31 ธนัวาคม  

2564 

 (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้  207,041 117,145 2 2 

เจา้หน้ีค่าออ้ย 173,286 94,624 - - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62,778 64,876 295 3,675 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 71,843 354,333 1,302 2,219 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 38,234 178,616 - - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,391 34,031 3,246 6,937 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,142 757 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,817 46 1,641 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 33,905 39,985 907 1,097 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 616,437 884,413 7,393 13,930 

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,438,101 1,488,509 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (353,409) (346,326) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี                

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,084,692 1,142,183 

การเคล่ือนไหวของยอดคงเหลือสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 1,488,509 

จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (50,408) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 1,438,101 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 

การดาํรงสัดส่วนการถือหุ้น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน การคงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของบริษทัฯ เป็นตน้ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15 

16. ราคาอ้อย 

 (หน่วย: บาทต่อตนัออ้ย) 

 ฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 

 

ราคาออ้ยขั้นตน้ 

(ใชใ้นการรับซ้ือออ้ย) 

ประมาณการราคาออ้ยขั้นสุดทา้ย 

(ใชใ้นการบนัทึกรายการ 

ตน้ทุนการผลิต) 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565   

ราคาออ้ย ณ ระดบัความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. 1,070.00 1,119.69 

อตัราข้ึน/ลง ของราคาออ้ยตอ่ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. 64.20 67.18 

17. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉล่ียทั้ งปีท่ี

ประมาณไว ้

ภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

รายการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 63,510 6,714 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด 

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ                    

ผลแตกต่างชัว่คราว (8,364) (5,667) - - 

 ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

55,144 

 

1,047 

 

- 

 

- 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 67,415 10,146 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด 

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ                    

ผลแตกต่างชัว่คราว 8,270 (1,910) - - 

 ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

75,685 

 

8,236 

 

- 

 

- 

18. กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถว่งนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้   

19. เงินปันผลจ่าย 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจาํปี 2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่าย        

เงินปันผลสาํหรับปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 57 ลา้นบาท 
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20. ส่วนงานดําเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงส่วนงานดาํเนินงาน ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 ในงบการเงินประจาํปี 2564 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 

ธุรกิจผลิตและ

จาํหน่าย            

นํ้าตาลทรายและ

กากนํ้าตาล 

ธุรกิจจาํหน่าย              

วสัดุการเกษตร 

ธุรกิจผลิตและ

จาํหน่าย 

ไฟฟ้าและไอนํ้า ธุรกิจอื่น ๆ 

การตดัรายการบญัชี 

ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากภายนอก 2,370 768 265 188 134 98 62 17 - - 2,831 1,071 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 56 40 102 119 105 68 8 3 (271) (230) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 2,426 808 367 307 239 166 70 20 (271) (230) 2,831 1,071 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 559 83 19 45 54 30 (1) (15) 42 41 673 184 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:             

รายไดอ้ื่น           15 52 

ค่าใชจ่้ายอืน่           (342) (190) 

ภาษีเงินได ้           (55) (1) 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย          7 - 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ           298 45 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 

ธุรกิจผลิตและ

จาํหน่าย            

นํ้าตาลทรายและ

กากนํ้าตาล 

ธุรกิจจาํหน่าย              

วสัดุการเกษตร 

ธุรกิจผลิตและ

จาํหน่าย 

ไฟฟ้าและไอนํ้า ธุรกิจอื่น ๆ 

การตดัรายการบญัชี 

ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากภายนอก 4,069 1,420 489 278 270 241 215 107 - - 5,043 2,046 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 171 155 138 178 311 268 15 7 (635) (608) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 4,240 1,575 627 456 581 509 230 114 (635) (608) 5,043 2,046 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 902 103 49 73 171 144 (1) (16) 115 107 1,236 411 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:             

รายไดอ้ื่น           38  234 

ค่าใชจ่้ายอืน่           (482) (406) 

ภาษีเงินได ้           (76) (8) 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย          5 - 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ           721 231 
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21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

 รายละเอียดของภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ นของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565                                  

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

ภาระผูกพนัเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  

การซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 45 

ภาระผูกพนัภายใต้สัญญาบริการ  

ภายใน 1 ปี 12 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1 

รวมภาระผูกพนัภายใต้สัญญาบริการ 13 

การคํา้ประกัน  

หนงัสือคํ้าประกนัระบบสาธารณูปโภค 6 

เช็คลงวันที่ล่วงหน้าที่ออกให้แก่ชาวไร่เพ่ือการรับซ้ืออ้อย  

เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 476 

  

 (หน่วย: เมตริกตนั) 

ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาขายน้ําตาลที่ยังไม่ส่งมอบ  

สัญญาขายนํ้าตาล  

ส่วนท่ีกาํหนดราคาขายท่ีช่วงราคาระหวา่ง 13,135 ถึง 21,990 บาทต่อเมตริกตนั  62,788 

ส่วนท่ียงัไม่ไดก้าํหนดราคาขาย 10,629 

รวมสัญญาขายนํ้าตาล 73,417 
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22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

22.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้นทางการเงิน     

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัร่วม 2,761 2,641 - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย - - 2,448 2,508 

22.2 ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรม

หรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

เงินลงทุนในตราสารทุน - - 14 14 

หนีสิ้นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

ตราสารอนุพนัธ์     

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 50 - 50 

หนีสิ้นเปิดเผยมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัร่วม - - 2,641 2,641 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นเปิดเผยมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย - - 2,508 2,508 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

23. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือ การจดัใหมี้โครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม 

เพื่อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น รวมถึง      

การปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้ไดแ้ก่ 

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีไม่เกิน 3 ต่อ 1  

- อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อทุนท่ีไม่เกิน 2.5 ต่อ 1 และ 

- อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีไม่ตํ่ากวา่ 1 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามตามเง่ือนไขทางการเงินดงักล่าวตลอดระยะเวลาท่ีรายงาน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อทุน (ไม่รวมเงินกู้ยืม       

ระยะยาวจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้ าตาลบุรีรัมย)์ เท่ากับ 1.39 (31 ธันวาคม 

2564: 1.62:1) 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2565 จาํนวน 950 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 4/2565 ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2565 หุ้นกูข้องบริษทัฯเป็นหุ้นกู้            

ท่ีออกใหม่แก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท            

อายุ 3 ปี และเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้มีกาํหนด

ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และบริษทัฯมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด 

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 
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