บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทน้ําตาลที่มีประสบการณมากกวา 40 ป โดยบริษัทฯ กอตั้ง
ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2508 บริษัทฯ มีการพัฒนาและขยายกิจการอยางตอเนื่อง ในปจจุบันการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
สามารถแบงไดเปน 2 สวน ไดแก ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย และธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑพลอยไดที่ได
จากการผลิตน้ําตาลทราย
ในสวนของธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ําตาลทรายอยางครบวงจร
โดยเปนผูผลิต จําหนายทั้งในและนอกประเทศ รายไดจากการขายน้ําตาลเปนรายไดหลักของบริษัทฯ โดยคิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 80 ของรายไดรวม สวนธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตน้ําตาลทรายนั้น
สวนใหญเปนรายไดจากขายกากน้ําตาล รายไดจากการขายไฟฟาที่เหลือจากสวนที่บริษัทฯ ใชเอง ใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาค (กฟภ.) และรายไดจากการขายวัสดุและอุปกรณการเกษตรใหแกชาวไรออย
บริษัทฯ มีบริษัทยอย 3 บริษัท โดยมีบริษัทฯ ที่ไดดําเนินการแลวหนึ่งบริษัทฯ คือ บจ. จักรกลเกษตร ซึ่ง
ดําเนินธุรกิจใหบริการดานเครื่องจักรกลการเกษตร และยานยนตตางๆ ใหแกชาวไรออย สวนอีกสองบริษัท เปน
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการในอนาคต ไดแก บจ. ผลิตไฟฟาครบุรี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการผลิต
ไฟฟาจากกากออยเพิ่มเติม และบจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอรยี่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการผลิตเอธานอลจาก
กากน้ําตาล
บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพทุกดานอยางตอเนื่อง ในดานการผลิต บริษัทฯ ลงทุนเพิ่ม
เพิ่มกําลังการหีบออยจาก 21,000 ตันออยตอวันเปน 23,000 ตันออยตอวันในป 2553 และไดปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตไฟฟาทําใหสามารถขายไฟฟาเพิ่มขึ้นจาก 14.3 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมงในปบัญชี 2552 เปน
22.5 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมงในปบัญชี 2553 ในดานการขายและการตลาด บริษัทฯ พยายามขายผลิตภัณฑน้ําตาลที่
มีอัตรากําไรสูง เชน น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ใหมากยิ่งขึ้น และพยายามขายผานชองทางที่
มีอัตรกําไรสูง เชน กลุมลูกคาอุตสาหกรรมและลูกคาโมเดิรนเทรด ใหมากยิ่งขึ้น เชนเดียวกัน บริษัทฯ ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินการตามกลยุทธนี้ โดยสามารถเพิ่ม สัดสวนการขายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ตอรายไดรวมจากการขายน้ําตาลทรายจากรอยละ 59.9 ในปบัญชี 2551 เปนรอยละ 80.1 ในปบัญชี 2553
และเพิ่มสัดสวนในการขายใหแกลูกคาอุตสาหกรรมและลูกคาโมเดิรนเทรดตอรายไดรวมจากการขายน้ําตาลทราย
จากรอยละ 57.5 ในปบัญชี 2551 เปนรอยละ 72.5 ในปบัญชี 2553 ในดานการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทฯ ให
ความสําคัญตอการบริหารเพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีกับชาวไรอยางมาก โดยใชกลยุทธตางๆ ไดแก การปลอยเงิน
เกี๊ยว การใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกออยอยางถูกวิธีแกชาวไรออยโดยนักวิชาการเกษตรของบริษัทฯ การ
พัฒนาพันธุออย การใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร และการทําแปลงสาธิตและพัฒนาชาวไรตนแบบ เพื่อ
เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนในการเพาะปลูกและการตัดออยใหแกชาวไรในระยะยาว ทําใหบริษัทฯ มีปริมาณออยเขา
หีบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปริมาณออยเขาหีบเพิ่มขึ้นจาก 937,244 ตันในปการผลิต 2548/49 เปน 2,012,398 ตันในป
การผลิต 2552/53 หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนอัตราเติบโตถัวเฉลี่ยตอป (Compound Annual Growth Rate: CAGR)
เทากับรอยละ 17.3
ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกน้ําตาลทรายอันดับ 2 ของโลกรองจากบราซิล โดยมีตลาดสงออกหลักคือ
กลุมประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งเปนภูมิภาคที่มีปริมาณการบริโภคน้ําตาลทรายสูงกวาปริมาณทีทําการผลิตได การ
บริโภคน้ําตาลในเอเชียยังมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องตามการเติบโตของระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะ
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การเติบโตในจีนและอินเดีย ประเทศไทยจึงมีความไดเปรียบประเทศผูสงออกน้ําตาลทรายรายใหญอื่นๆ เพราะที่ตั้ง
อยูใกลประเทศคูคามากกวาจึงมีคาใชจายในการขนสงต่ํากวา
ระดับราคาน้ําตาลในตลาดโลก (อางอิงจากราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ําตาลหมายเลข 11 ในตลาด
ลวงหนานิวยอรก หรือ NY#11) ปรับตัวสูงขึ้นอยางมากจากระดับต่ํากวา 10 เซนตตอปอนด ในปบัญชี 2551 เปน
สูงสุดมากกวา 30 เซนตตอปอนดในปบัญชี 2553 ซึ่งการผันผวนของราคาน้ําตาลในตลาดโลกในชวงเวลาดังกลาวมี
สาเหตุจากหลายปจจัย ไดแก การลดลงอยางมากของการผลิตน้ําตาลในตลาดโลก โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย
และจีน ซึ่งไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แหงแลงไมเหมาะสมกับการปลูกออย การเพิ่มขึ้นของบริโภคน้ําตาล
การเก็งกําไรของกองทุนเก็งกําไร (Hedge Fund) เปนตน
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา บริษัทฯ มีรายไดรวมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จาก 2,975.7 ลานบาทในปบัญชี 2551 เปน 3,808.8 ลานบาทในปบัญชี 2552 และ 4,774.2 ลานบาทในปบัญชี
2553 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยตอป (CAGR) เทากับรอยละ 26.9 ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคา
น้ําตาลในตลาดโลก ประกอบกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการขายของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของประเภทผลิตภัณฑ
และชองทางจําหนาย และการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายไฟฟาของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ได ทํ า การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ทั้ ง ในส ว นของกระบวนการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ และในส ว นของ
กระบวนการผลิต ในสวนของการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการเพิ่มจํานวนชาวไรจาก 3,845
รายในปการผลิต 2550/51 เปน 4,097 รายในปการผลิต 2552/53 ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการจัดหาออย และลด
ตนทุนคาขนสงออยทางไกล บริษัทฯ ทําการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
ตลอดจนปรับปรุงเครื่องจักรทําใหสามารถผลิตไฟฟาไดมากขึ้น ทั้งหมดนี้ทําใหบริษัทฯ มีตนทุนการผลิตต่ําลง และ
เพิ่มรายไดจากการขายกระแสไฟฟาให กฟภ. มากยิ่งขึ้น
การเพิ่มขึ้นของรายไดและการปรับปรุงประสิทธิภาพดังกลาว ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยกําไร
สุทธิสําหรับปบัญชี 2551 2552 และ 2553 เทากับ 59.8 ลานบาท 145.7 ลานบาท และ 167.9 ลานบาท ตามลําดับ
ภาวะการขาดแคลนน้ําตาลภายในประเทศในชวงเดือนสิงหาคม 2553 ทําใหภาครัฐใหโรงงานน้ําตาลนํา
น้ําตาลโควตา ก สําหรับเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2553 มาขายในเดือนสิงหาคม สงผลใหบริษัทฯ มียอดขายน้ําตาล
นอยในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2554 โดยรายไดรวมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ปบัญชี 2554 เทากับ 431.3
ลานบาท ลดลงรอยละ 30.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 1 ป
บัญชี 2554 เทากับ 30.4 ลานบาท ลดลงรอยละ 24.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน
ผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่องทําใหบริษัทฯ มีฐานะการเงินดีขึ้น และมีสภาพคลองสูง โดยมีกระแสเงิน
สดจากการดําเนินการสําหรับปบัญชี 2551 2552 และ 2553 เทากับ 296.3 ลานบาท 319.8 ลานบาท และ 833.0
ลานบาท ตามลําดับ ในไตรมาสที่ 1 ปบัญชี 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปจากการดําเนินงานจํานวน162.8
ลานบาท บริษัทฯ สามารถจายชําระเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตามกําหนด และการลงทุนขยายงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของการแขงขันในอนาคต
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บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งสามารถพิจารณาไดจากขอมูลทางการเงิน
ดังตอไปนี้
ไตรมาสที่ 1

ปบัญชี 2551

ปบัญชี 2552

ปบัญชี 2553

สินทรัพยรวม (ลานบาท)

2,409.6

2,904.4

3,087.6

3,491.2

หนี้สินรวม (ลานบาท)

1,775.7

1,868.4

1,932.2

2,325.8

633.6

1,072.0

1,155.4

1,165.4

2.80

1.74

1.67

2.00

สวนของผูถือหุน (ลานบาท)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

ปบัญชี 2554
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ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท มีดังนี้
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ําตาลโลก
ในการซื้อขายน้ําตาลในตลาดโลกนั้น น้ําตาลจัดไดวาเปนสินคาหนึ่งที่มีความผันผวนทางดานราคาสูงเมื่อ
เทียบกับสินคาเกษตรอื่นๆ โดยราคาน้ําตาลในตลาดโลกจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน อุปสงค อุปทานของ
ประเทศผูผ ลิ ต ผูบริโภค ผูสงออก และผูนําเขา รวมถึง การเก็ งกํา ไรจากนักเก็งกํ า ไร ซึ่ง จะเกี่ย วพัน กับสภาพ
ภูมิอากาศที่เอื้ออํานวยหรือเปนอุปสรรคตอการเพาะปลูกของแตละประเทศ นโยบายการสงเสริม การแทรกแซง การ
สงออก การนําเขา ของอุตสาหกรรมน้ําตาลของภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว อีกทั้งปจจุบันราคา
น้ําตาลยังมีสวนหนึ่งที่สัมพันธกับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงดวย เนื่องจากออยรวมถึงกากน้ําตาล สามารถนําไปผลิตเปน
แอลกอฮอลหรือที่เรียกวาเอธานอล สําหรับผสมกับน้ํามันเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนตไดดวย ปจจัยดังกลาวสงผล
ใหราคาซื้อขายน้ําตาลในตลาดโลกมีความผันผวนสูง
เนื่องจากรายไดจากการขายน้ําตาลประมาณรอยละ 60-70 ของบริษัทฯ เปนรายไดที่มาจากการสงออก
น้ําตาลทรายไปยังตางประเทศ ราคาของน้ําตาลในตลาดโลกจึงมีผลกระทบโดยตรงกับยอดขายของบริษัทฯ หาก
ราคาน้ําตาลในตลาดโลกลดลง บริษัทฯ ก็จะมีรายไดนอยลง อยางไรก็ตามในแงของตนทุนการผลิตน้ําตาล คาออย
ซึ่งเปนตนทุนหลักจะเปนไปตามระบบแบงปนผลประโยชน 70:30 ในกรณีที่ราคาน้ําตาลปรับตัวลดลงรอยละ 100.0
ชาวไรจะไดรับผลกระทบตอคาออยที่ปรับตัวลดลงประมาณรอยละ 70.0 สวนโรงงานจะไดรับผลกระทบรอยละ 30.0
นอกจากนี้ในป 2552 และ 2553 ราคาน้ําตาลในตลาดโลกมีความผันผวนสูงมาก ทําใหบริษัทฯ ตองบริหาร
ความเสี่ยงโดยใชตราสารทางการเงิน เชน สิทธิที่จะซื้อหรือขายน้ําตาล เพื่อลดความผันผวนของกําไรของบริษัทฯ
จากความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ําตาลในตลาดโลก อยางไรก็ตามการปองกันความเสี่ยงดังกลาว อาจสงผล
กระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาสได เนื่องจากบริษัทฯ ตองบันทึกกําไรขาดทุนจาก
การปองกันความเสี่ยงในงบกําไรขาดทุนตามมูลคายุติธรรมของตราสารทางการเงินทุกสิ้นงวดบัญชี ซึ่งอาจไมตรง
กับงวดที่บริษัทฯ สงมอบสินคาน้ําตาล
2. ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ – ออย
ออยเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลทราย ดังนั้นผลประกอบการของบริษัทฯ จึงมีความสัมพันธกับปริมาณ
ออยที่บริษัทฯ จัดหาเขากระบวนการผลิตได ในปที่ปริมาณออยในประเทศไทยนอย จะทําใหบริษัทฯ ผลิตน้ําตาลได
นอยลง ตนทุนตอหนวยจะสูงขึ้นและทําใหกําไรตอหนวยลดลง นอกจากนั้นในปที่ปริมาณออยทั่วประเทศต่ํามากอาจ
ทําใหเกิดการแขงขันซื้อออยกันมากขึ้นเพื่อรักษาปริมาณออยเขาหีบไว ซึ่งอาจสงผลใหตนทุนคาวัตถุดิบสูงขึ้นและ
กําไรของบริษัทฯ ลดลง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบนี้ โดยมีการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับชาวไรออยเพื่อใหชาวไรขายออยเขาหีบ และชวยสงเสริมการเพาะปลูก โดยมีเปาหมายหลัก
เพื่อใหชาวไรที่อยูในการดูแลของบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการปลูกออยในระยะยาวเปนแรงจูงใจใหชาวไร
ออยปลูกออยและสงออยใหกับบริษัทฯ อยางตอเนื่อง
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3. ความเสี่ยงเรื่องตนทุนคาออย
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลในประเทศไทย ไดกําหนดระบบการจัดสรรผลประโยชนระหวางชาวไรออย
และโรงงานน้ําตาลตามระบบ 70:30 (โปรดพิจารณาสวนที่ 2 หัวขอ 3.7.3 การจัดสรรผลประโยชนระหวางชาวไรออ
และโรงงานน้ําตาล) ซึ่งโรงงานจะตองจายราคาคาออยใหชาวไรตามราคาที่คํานวณโดย กอน. เพื่อแบงผลประโยชน
จากการผลิตน้ําตาลใหชาวไรไดผลประโยชน 70 สวนจาก 100 สวน โดย กอน. จะคํานวณคาออยที่โรงงานน้ําตาล
ตองจายใหชาวไรโดยอางอิงจากราคาน้ําตาลขายเฉลี่ยที่ อนท. สามารถขายไดจริง
กอน. คํานวณคาออยที่โรงงานน้ําตาลตองจายใหชาวไรโดยอางอิงจากราคาน้ําตาลขายเฉลี่ยที่ อนท. ขาย
ไดจริงเพราะฉะนั้นตนทุนวัตถุดิบจึงแปรผันกับราคาที่ อนท. สามารถขายได หากบริษัทฯ ขายน้ําตาลในตลาด
ตางประเทศ (ตามโควตา ค.) ไดในราคาต่ํากวาราคาเฉลี่ยที่ อนท. ขายไดจริง จะทําใหบริษัทฯ ตองจายคาออยใน
ราคาที่สูงเมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัทฯ สงผลใหอัตรากําไรและผลกําไรของบริษัทฯ ลดลง
4. ความเสี่ยงจากคุณภาพของวัตถุดิบ – ออย
คุณภาพของออยหรือคาความหวานของออยเปนปจจัยที่มีผลตอปริมาณน้ําตาลที่ผลิตไดของบริษัทฯ โดย
ปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพของออย ไดแก สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน เชน ฝนหลงฤดู ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่
ทําใหปริมาณผลผลิตออยลดลง ประกอบกับการขายน้ําตาลสวนใหญเปนการขายโดยผานสัญญาซื้อขายลวงหนา
กลาวคือมีการเขาตกลงซื้อขายโดยกําหนดปริมาณและราคาไวกอนสงมอบน้ําตาลจริงประมาณ 6 เดือนถึง 1 ป
ดังนั้นในกรณีที่ออยที่นําเขาสูกระบวนการผลิตมีความหวานนอยกวาปกติจะทําใหบริษัทฯ ผลิตน้ําตาลไดนอยกวา
จํานวนที่คาดการณไว และหากบริษัทฯไดทําการขายลวงหนาไปกอนแลว บริษัทฯ อาจประสบปญหาสินคาไมเพียง
พอที่จะสงมอบใหแกลูกคาได
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดตามบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากคุณภาพของออยอยางใกลชิด ในกรณี
ที่ความหวานของออยลดลงกวาปกติ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาจัดซื้อสินคาเพื่อทําการสงมอบใหแกลูกคาหรือเลือกใช
ตราสารทางการเงินที่เหมาะสม เชน สิทธิที่จะซื้อหรือขายน้ําตาล เพื่อทําการบริหารความเสี่ยงขางตนโดยในปการ
ผลิต 2553 ซึ่งเปนปที่บริษัทฯ ประสบปญหาในเรื่องคุณภาพออย โดยความหวานของออยนอยลงจากปกอนหนา
ประมาณ รอยละ 4.2 บริษัทฯ ยังสามารถบริหารความเสี่ยงโดยรักษาอัตรากําไรขั้นตนไวไดในระดับที่ใกลเคียงกับป
การผลิต 2552
5. ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายไดจากการขายน้ําตาล
การผลิตและจําหนายน้ําตาลจะมีผลกระทบจากฤดูกาลของออย (Seasonal Effect) ปกติฤดูกาลตัดออยใน
ประเทศไทยจะเริ่มตั้งแตชวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม ทําใหโรงงานเริ่มผลิตน้ําตาลตั้งแตตน
เดือนธันวาคม และสิ้นสุดการผลิตน้ําตาลในชวงปลายเดือนมีนาคมหรือตนเดือนเมษายน โรงงานน้ําตาลจะเริ่มขาย
น้ําตาลตั้งแตเดือนมกราคมเปนตนไปและจะทยอยขายไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุดฤดูการผลิต บริษัทฯ พิจารณาจังหวะใน
การขายน้ําตาลจากปจจัยตางๆ เชน ระดับสินคาคงเลือที่มีอยู การประมาณการผลผลิต และระดับราคาน้ําตาลใน
ตลาดโลก การขายน้ําตาลของบริษัทฯ จึงไมสม่ําเสมอในแตละไตรมาส หากไตรมาสใด บริษัทฯ มีรายไดจากการ
ขายน้ําตาลนอย จะมีผลใหกําไรของบริษัทฯ ลดลงในไตรมาสนั้น
6. ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลในประเทศไทยถูกควบคุมและกํากับดูแลโดยคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ภายใตพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.2527 ซึ่งมีสาระสําคัญของการควบคุม ในการกําหนดการจัดสรร
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ชองทางการจําหนายน้ําตาลออกเปนระบบโควตา (โควตา ก สําหรับน้ําตาลภายในประเทศ และโควตา ข และ ค
สําหรับน้ําตาลขายตางประเทศ) การจัดสรรสวนแบงรายไดของระบบระหวางโรงงานน้ําตาลและเกษตรกรชาวไร
ออยภายใตระบบแบงปนผลประโยชน 70:30 และการควบคุมการเขามาทําธุรกิจของผูประกอบการรายใหม เปนตน
จะเห็นไดวานโยบาย กฎระเบียบตางๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ลวนมีผลกระทบตอตนทุน
การผลิตและผลประกอบการของบริษัทฯ เชน ระบบแบงปนผลประโยชน 70:30 จะเปนที่มาของการคํานวณราคา
ออยที่โรงงานน้ําตาลจะตองจายใหกับชาวไร ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงออกน้ําตาล กรณีนโยบายการปรับราคาขาย
น้ําตาลภายในประเทศ หรือกรณีนโยบายการเปดเสรีของธุรกิจน้ําตาล อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของ
บริษัทฯ
บริษัทฯ ไดมองเห็นถึงความสําคัญของนโยบายภาครัฐในการกําหนดทิศทางของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
จึงรวมมือกับโรงงานน้ําตาลอื่นๆ และสถาบันชาวไรออยในการทําความเขาใจอันดีกับภาครัฐ โดยเชื่อวาการสื่อสาร
และการทําความเขาใจกับภาครัฐ จะเปนการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลได
สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้มีจํานวนรวมไมเกิน 176,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1.00 บาท โดยแบงเปน
(ก) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 150,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 30.0
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
(ข) หุนสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จํานวน 26,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
คิดเปนรอยละ 5.2 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
ราคาเสนอขายเหุนละ 9.10 บาท รวมเปนเงินจากการเสนอขายหุนทั้งหมดในครั้งนี้ทั้งสิ้น 1,601.6 ลาน
บาท โดยแบงเปนเงินจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งสิ้น 1,365.0 ลานบาท และเปนเงินจากการเสนอขายหุน
สามัญของผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 236.6 ลานบาท บริษัทฯ จะเสนอขายหุนดังกลาวในวันที่ 19 - 20
พฤษภาคม 2554 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเปนการเสนอขายตอประชาชนตามดุลพินิจของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายทั้งนี้
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการใชเงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ จํานวนรวม
ประมาณ 1,365.0 ลานบาท หลังหักคาใชจายตางๆ แลว ดังตอไปนี้
วัตถุประสงคการใชเงิน

จํานวนเงินที่ใชโดยประมาณ

1. เพื่อนําไปใชขยายธุรกิจดานพลังงานไฟฟา

ประมาณ 500.0 ลานบาท

2. เพื่อนําไปใชขยายกําลังการผลิตน้ําตาล และลงทุนในการพัฒนา
อุปกรณจักรกลเกษตร และพัฒนาพันธุออย

ประมาณ 400.0 ลานบาท

3. เพื่อนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

ประมาณ 465.0 ลานบาท
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การเสนอขายหุนในครั้งนี้ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ [] โดยภายหลังจากการเสนอขาย
หุนเรียบรอยแลว บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป
(ผูลงทุนควรพิจารณารายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจลงทุน)
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