บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
การลงทุน ในหุ น สามั ญ ของบริ ษัท ฯ ที่ เ สนอขายในครั้ ง นี้ ผู ล งทุน ควรพิจ ารณาข อ มู ล ในเอกสารนี้ก อ น
ตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควรใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณาปจจัยความเสี่ยงในขอนี้ รวมทั้งขอมูล
อื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้
ทั้งนี้ ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในขอนี้เปนปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการ อันอาจมีผลกระทบ
ในทางลบตอบริษัทฯ และมูลคาหุนของบริษัทฯ โดยปจจัยความเสี่ยงดังกลาวมิไดเปนปจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น ปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ มิทราบในขณะนี้ หรือที่บริษัทฯ
เห็นวาเปนปจจัยความเสี่ยงที่ไมเปนสาระสําคัญในปจจุบันอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอธุรกิจ รายได ผล
กําไร สินทรัพย สภาพคลอง แหลงเงินทุนหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ขอความในลักษณะ
การคาดการณในอนาคต (Forward Looking Statement) ที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เชนการใชถอยคําวา “เชื่อ
วา” “คาดการณวา” “คาดหมายวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” หรือ “ประมาณ” เปนตน หรือการคาดการณเกี่ยวกับผล
ประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต และผลที่เกิดขึ้นจริง อาจมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได
นอกจากนี้ ขอมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ที่ไดอางถึง หรือ เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวของกับรัฐบาล นโยบาย
ของรัฐบาล หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเขตจังหวัดที่บริษัทฯ ดําเนินการอยูนั้น ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยสู
สาธารณชน หรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาล หรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ ที่เชื่อถือได
1.1

ความเสี่ยงอันเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

1.1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ําตาลตลาดโลก
ในการซื้อขายน้ําตาลในตลาดโลกนั้น น้ําตาลจัดไดวาเปนสินคาหนึ่งที่มีความผันผวนทางดานราคาสูงเมื่อ
เทียบกับสินคาเกษตรอื่นๆ โดยราคาน้ําตาลในตลาดโลกจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน อุปสงค อุปทานของ
ประเทศผู ผ ลิ ต ผูบ ริโ ภค ผูส งออก และผู นํา เข า รวมถึ ง การเก็ง กํา ไรจากนัก เก็ งกํ า ไร ซึ่ง จะเกี่ย วพั น กั บสภาพ
ภูมิอากาศที่เอื้ออํานวยหรือเปนอุปสรรคตอการเพาะปลูกของแตละประเทศ นโยบายการสงเสริม การแทรกแซง การ
สงออก การนําเขา ของอุตสาหกรรมน้ําตาลของภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว อีกทั้งปจจุบันราคา
น้ําตาลยังมีสวนหนึ่งที่สัมพันธกับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงดวย เนื่องจากออยรวมถึงกากน้ําตาล สามารถนําไปผลิตเปน
แอลกอฮอลหรือที่เรียกวาเอธานอล สําหรับผสมกับน้ํามันเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนตไดดวย ปจจัยดังกลาวสงผล
ใหราคาซื้อขายน้ําตาลในตลาดโลกมีความผันผวนสูง
โดยทั่ ว ไปโรงงานน้ํ า ตาลในประเทศไทยผู ก พัน ที่จ ะต องจํ า หนา ยน้ํ า ตาลใหเ พีย งพอต อ ความต อ งการ
ภายในประเทศกอน จากนั้นน้ําตาลที่เหลือ โรงงานจะสามารถนําน้ําตาลไปสงออกได โดยในแตละป สํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายจะประมาณการปริมาณความตองการบริโภคภายในประเทศที่เรียกวา โควตา ก.
และจะจัดสรรโควตาดังกลาวใหแกโรงงานน้ําตาลแตละโรง ตามสัดสวนของปริมาณน้ําตาลที่ผลิตได สงผลใหสัดสวน
ของน้ําตาลภายในประเทศ และน้ําตาลสงออกของแตละโรงงานจะคอนขางใกลเคียงกัน ซึ่งจะอยูประมาณ 30:70
ขึ้นอยูกับปริมาณออยเขาหีบทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นยอดขายของธุรกิจน้ําตาลจะมีความผันผวนตามราคาน้ําตาล
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ตลาดโลกอยูประมาณ รอยละ 60–70 อยางไรก็ตามในแงของตนทุนการผลิตน้ําตาล คาออยซึ่งเปนตนทุนหลักจะ
เปนไปตามระบบแบงปนผลประโยชน 70:30 นั้นหมายความวาในกรณีที่ราคาน้ําตาลปรับตัวลดลงรอยละ 100
ชาวไรจะไดรับผลกระทบตอคาออยที่ปรับตัวลดลงรอยละ 70 สวนโรงงานจะไดรับผลกระทบรอยละ 30
ในป 2552 และ 2553 ราคาน้ําตาลตลาดโลกมีความผันผวนสูงมาก โดยชวงตนป 2552 ระดับราคาน้ําตาล
อยูที่ 10 – 12 เซ็นตตอปอนด และเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในชวงปลายป 2552 จนไปอยูที่ระดับ 19 - 20 เซ็นตตอปอนด
ราคาน้ําตาลไดปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงระดับ 30.4 เซ็นตตอปอนด ในชวงตนป 2553 และปรับลดลงมาใน
ระดับ 13 เซ็นตตอปอนดในชวงกลางป 2553 กอนจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งถึงระดับ 33.5 เซ็นตตอปอนดในปลายป
2553 ซึ่งเปนราคาน้ําตาลที่สูงที่สุดในรอบ 30 ป ความผันผวนของราคาน้ําตาลในตลาดโลกดังกลาว ประกอบกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากคุณภาพออย ทําใหบริษัทฯ ตองบริหารความเสี่ยงโดยใชตราสารทางการเงินที่เหมาะสม เชน
สิทธิที่จะซื้อหรือขายน้ําตาล เพื่อลดความผันผวนของกําไรของบริษัทฯ จากความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา
น้ําตาลในตลาดโลก อยางไรก็ตามการปองกันความเสี่ยงดังกลาว อาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ รายไตรมาสได เนื่องจากบริษัทฯ ตองบันทึกบัญชีกําไรขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยงในงบกําไร
ขาดทุนตามมูลคายุติธรรมของตราสารทางการเงินทุกสิ้นงวดบัญชี ซึ่งอาจไมตรงกับงวดที่บริษัทฯ สงมอบสินคา
น้ําตาล
นอกจากนี้ ใ นแง ข องบริ ษั ท ฯ จากเดิ ม ที่ ผ ลประกอบการของบริ ษั ท ฯ พึ่ ง พิ ง อยู กั บ ธุ ร กิ จ น้ํ า ตาลและ
กากน้ําตาลอยางเดียว ความผันผวนของราคาน้ําตาลตลาดโลก จึงสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ อยาง
มาก แตการที่บริษัทฯ ไดลงทุนในโครงการตอยอด เชน โครงการโรงงานผลิตกระแสไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล ทํา
ใหในอนาคตบริษัทฯ คาดวา ผลประกอบการของบริษัทฯ จะพึ่งพิงกับราคาน้ําตาลตลาดโลกนอยลง
1.1.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ – ออย
บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ําตาลทรายและผลิตภัณฑพลอยไดซึ่งใชออยเปนวัตถุดิบหลัก
ในการผลิต ดั งนั้นผลประกอบการของบริษัทฯ จึงมีค วามเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับ ปริม าณออยที่สามารถจัดหาเขา สู
กระบวนการผลิต
ปจจัยที่มีผลตอปริมาณออยประกอบดวย (1) พื้นที่ในการเพาะปลูกออย (จํานวนไร) ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
อาจจะเกิดจากการที่เกษตรกรเปลี่ย นไปเพาะปลูกพืชไรอื่น ที่ใ หผ ลตอบแทนสูงกวาการปลูก ออย หรือเกิดจาก
นโยบายการสงเสริมของภาครัฐในการปลูกพืชไรชนิดอื่น และ (2) ผลผลิตออยตอพื้นที่เพาะปลูก (ตันออยตอไร) ที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสวนใหญจะเกิดจากปริมาณน้ําฝน และความสมบูรณของดิน ตลอดจนสภาพดินฟาอากาศในแต
ละป
หากพื้นที่การเพาะปลูกออยลดลง หรือสภาพภูมิอากาศแหงแลงเปนเหตุใหปริมาณผลผลิตออยทั่วประเทศ
ลดลง จะทําใหบริษัทฯ ผลิตน้ําตาลไดในปริมาณที่ลดลง ตนทุนตอหนวยโดยเฉพาะในสวนของตนทุนคงที่ตอหนวย
จะสูงขึ้น กําไรตอหนวยลดลงและสุดทายสงผลใหกําไรของบริษัทฯ ลดลง ยิ่งไปกวานั้นในปที่มีปริมาณออยทั่ว
ประเทศต่ํามาก โรงงานน้ําตาลบริเวณใกลเคียงกันจะแขงขันซื้อออยมากขึ้นเพื่อรักษาสัดสวนปริมาณออยเขาหีบไว
ซึ่งอาจสงผลใหตนทุนคาวัตถุดิบของบริษัทฯ สูงขึ้น และสงผลใหผลกําไรของบริษัทฯ ลดลง (โปรดพิจารณาหัวขอ
12.2.3.1 การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับปบัญชี 2551 ถึง 2553 หัวขอยอยตนทุนขายน้ําตาลทรายและ
กากน้ําตาล)
อยางไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยเปนผูสงออกน้ําตาลเปนอันดับสองของโลกและเปนผูสงออกน้ําตาล
หลักที่จําหนายใหกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในปที่ประเทศไทยมีปริมาณออยที่สงเขากระบวนการผลิตน้ําตาลลด
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น อ ยลงจะมี ผ ลให เ กิ ด ภาวะขาดแคลนน้ํ า ตาลในภู มิ ภ าคเอเชี ย ซึ่ ง จะเป น แรงกดดั น ทํ า ให ร าคาขายน้ํ า ตาลใน
ตางประเทศปรับตัวสูงขึ้น ทําใหชวยชดเชยผลกระทบจากปริมาณออยเขาหีบที่ลดลงและภาระตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางความมั่นคงที่ยั่งยืนของวัตถุดิบออย โดยบริษัทฯ ไดให
ความชวยเหลือแกเกษตรกรชาวไรออย ไมวาจะเปนการสนับสนุนเงินเกี๊ยวเพื่อการเพาะปลูก ปุย พันธุออย การทํา
ระบบชลประทาน และการนําเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการเพาะปลูก โดยมีเปาหมายหลัก
เพื่อใหชาวไรที่อยูในการดูแลของบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการปลูกออยในระยะยาวเปนแรงจูงใจใหชาวไร
ออยปลูกออยและสงออยใหกับบริษัทฯ อยางตอเนื่อง
1.1.3 ความเสี่ยงเรื่องตนทุนคาออย
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลในประเทศไทย ไดกําหนดระบบการจัดสรรผลประโยชนระหวางชาวไรออย
และโรงงานน้ําตาลตามระบบ 70:30 (โปรดพิจารณาหัวขอ 3.7.3 การจัดสรรผลประโยชนระหวางชาวไรออยและ
โรงงานน้ําตาล) ซึ่งโรงงานจะตองจายราคาคาออยใหชาวไรตามราคาที่คํานวณโดย กอน. เพื่อแบงผลประโยชนจาก
การผลิตน้ําตาลใหชาวไรไดผลประโยชน 70 สวนจาก 100 สวน โดย กอน. จะคํานวณคาออยที่โรงงานน้ําตาลตอง
จายใหชาวไรโดยอางอิงจากราคาน้ําตาลขายเฉลี่ยที่ อนท. สามารถขายไดจริง
หากบริษัทฯ ไมสามารถขายน้ําตาลในตลาดตางประเทศ (ตามโควตา ค.) ไดในราคาที่สูงกวาราคาเฉลี่ยที่
อนท. ขายไดจริงจะทําใหบริษัทฯ ตองจายคาออยในราคาที่สูงเมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัทฯ สงผลใหอัตรากําไร
และผลกําไรของบริษัทฯ ลดลง
อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงโดยติดตามชวงเวลาและปริมาณการขายของ อนท. อยาง
ใกลชิด เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ สามารถขายน้ําตาลไดในราคาที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับ อนท. โดยราคาขายเฉลี่ย
สําหรับการขายตางประเทศ (ตามโควตา ค.) ของบริษัทฯ ใน 3 ปหลังสูงกวาราคาขายเฉลี่ยที่ อนท. สามารถขายได
จริงในแตละป
1.1.4 ความเสี่ยงจากคุณภาพของวัตถุดิบ – ออย
คุณภาพของออยหรือคาความหวานของออยเปนปจจัยที่มีผลตอปริมาณน้ําตาลที่ผลิตไดของบริษัทฯ โดย
ปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพของออย ไดแก สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน เชน ฝนหลงฤดูในชวงที่มีการเก็บเกี่ยว
ออย ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคุณภาพออยในดานความหวานลดลง ประกอบกับการขายน้ําตาลสวนใหญเปนการ
ขายโดยผานสัญญาซื้อขายลวงหนา กลาวคือมีการเขาตกลงซื้อขายโดยกําหนดปริมาณและราคาไวกอนสงมอบ
น้ําตาลจริงประมาณ 6 เดือนถึง 1 ป ดังนั้นในกรณีที่ออยที่นําเขาสูกระบวนการผลิตมีความหวานนอยกวาปกติจะทํา
ใหบริษทั ฯ ผลิตน้ําตาลไดนอยกวาจํานวนที่คาดการณไว และหากบริษัทฯไดทําการขายลวงหนาไปกอนแลว บริษัทฯ
อาจประสบปญหาสินคาไมเพียงพอที่จะสงมอบใหแกลูกคาได
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดตามบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากคุณภาพของออยอยางใกลชิด ในกรณีที่
ความหวานของออยลดลงกวาปกติ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาจัดซื้อสินคาเพื่อทําการสงมอบใหแกลูกคาหรือเลือกใช
ตราสารทางการเงินที่เหมาะสม เชน สิทธิที่จะซื้อหรือขายน้ําตาล เพื่อทําการบริหารความเสี่ยงขางตน โดยในปการ
ผลิต 2553 ซึ่งเปนปที่บริษัทฯ ประสบปญหาในเรื่องคุณภาพออย โดยความหวานของออยนอยลงจากปกอนหนา
ประมาณ รอยละ 4.2 ทําใหบริษัทฯ ตองเชาซื้อสิทธิที่จะซื้อหรือขายน้ําตาลเพื่อบริหารความเสี่ยงและเกิดขาดทุน
จํานวน 109.8 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังสามารถบริหารความเสี่ยงโดยรักษาอัตรากําไรขั้นตนไวไดในระดับ
ที่ใกลเคียงกับปการผลิต 2552
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1.1.5 ความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสียจากระบบการใหสินเชื่อชาวไรออย (เงินเกี๊ยว)
ในการประกอบกิจการโรงงานน้ําตาล จะมีการสนับสนุนการลงทุนปลูกออยใหกับชาวไรออย เพื่อใชในการ
ปลูกออยเขามาสงใหกับโรงงาน ซึ่งการใหเงินลงทุนนี้จะมีการชวยเหลือในรูปแบบของการจัดหาเงินจากธนาคารและ
อาจเปนในรูปแบบอื่นที่ไมใชการเงิน เชน การชวยเหลือเรื่องปุย พันธุออย จักรกลเกษตร เปนตน ซึ่งตามแนวปฎิบัติ
ที่เกือบทุกโรงงานน้ําตาลทํานี้รูจักกันในชื่อวา “การปลอยเงินเกี๊ยว หรือ การปลอยเกี๊ยว” ซึ่งเปนเสมือนกับการจอง
ออยสําหรับเขาหีบในโรงงาน ภายหลังจากที่ออยโตขึ้นพรอมตัดจะเปนชวงเดียวกับชวงโรงงานน้ําตาลเริ่มเปดหีบ
ออย เกษตรกรชาวไรออยจะตัดออยและสงออยใหกับโรงงาน โดยโรงงานจะจายคาออยใหชาวไรและหักเงินเกี๊ยว ที่
ไดจายลวงหนาไวแลว
ในปที่สภาวะภูมิอากาศแหงแลงหรือเกิดโรคระบาดขึ้น ทําใหชาวไรไมสามารถนําออยมาสงไดตามที่ตกลง
ไว บริษัทฯ จะมีคาใชจายหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น และสงผลใหกําไรของบริษัทฯ ลดลง ในปบัญชี 2551 2552 และ
2553 บริษัทฯ มีคาใชจายหนี้สงสัยจะสูญจากการปลอยเกี๊ยวเปนจํานวน 17.1 ลานบาท 7.6 ลานบาท และ 56.7
ลานบาท
บริษัทฯ ใหความสําคัญแกการบริหารความเสี่ยงจากการปลอยเงินเกี๊ยวดังกลาว จึงจัดใหมีการควบคุม
ตั้งแตเริ่มกระบวนการปลอยเงินเกี๊ยวจนถึงระบบติดตามเก็บหนี้ โดยบริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเงิน
สงเสริมเพื่อทําหนาที่อนุมัติการปลอยเงินเกี๊ยว ซึ่งในการพิจารณาวงเงินเกี๊ยวที่จะปลอยใหกับชาวไร คณะกรรมการ
จะตองพิจารณาถึง พื้นที่ปลูกออย จํานวนออยที่คาดวาจะปลูกได รวมถึงประวัติการสงออยและการชําระหนี้ของ
ลูกหนี้แตละราย บริษัทฯ ยังจัดใหมีการติดตามการเพาะปลูกออยของชาวไรที่รับการสนับสนุนเงินเกี๊ยวจากบริษัทฯ
อย า งต อ เนื่ อ ง โดยได นํ า ระบบดาวเที ย มมาใช ใ นการตรวจสอบและวั ด ขนาดพื้ น ที่ ป ลู ก อ อ ยที่ เ รี ย กว า GIS
(Geographic Information System) มาเปนเครื่องมือในการทํางาน ทําใหขอมูลพื้นที่ออยของโรงงานมีความแมนยํา
และทําใหการติดตามผลผลิตออยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.1.6 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากบริษัทฯ สงออกน้ําตาลประมาณรอยละ 70 ของยอดขายทั้งหมด โดยสวนใหญอางอิงจากสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา ยอดขายของบริษัทฯ จึงมีความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตามการกําหนดราคา
ออยที่บริษัทฯ ตองจายใหชาวไรตามระบบแบงปนผลประโยชน 70:30 ทําใหตนทุนคาออยของบริษัทฯ ผันผวนตาม
อัตราแลกเปลี่ยนเชนเดียวกัน ดังนั้นรายไดและตนทุนสวนใหญของบริษัทฯ จึงมีความสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยน
ไปในทิศทางเดียวกัน (Natural Hedge) นอกจากนั้น บริษัทฯ พิจารณาใชสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อลด
ผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่มตี อผลประกอบการของบริษัทฯ
อยางไรก็ตามการปองกันความเสี่ยงดังกลาว อาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
รายไตรมาสได เนื่องจากบริษัทฯ ตองบันทึกบัญชีกําไรขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยงในงบกําไรขาดทุนตาม
มูลคายุติธรรมของตราสารทางการเงิน ซึ่งอาจไมตรงกับงวดที่บริษัทฯ ไดรับเงินจากการขายน้ําตาล
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1.1.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มียอดเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จํานวน [1,165.1] ลานบาท โดยเปน
เงินกูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Interest Rate) จํานวน [1,111.0] ลานบาท คิดเปนรอยละ [95.4 ]
ของเงินกูยืมทั้งหมด หากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดสูงขึ้นจะสงผลใหบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจายที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง
อาจสงผลใหกําไรของบริษัทฯ ลดลง
1.1.8 ความเสี่ยงจากการดําเนินการตามโครงการในอนาคตของบริษัทฯ
ตามที่กลุมบริษัทฯ ไดดําเนินโครงการผลิตไฟฟาจากกากออยนั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 หัวขอ
6 “โครงการในอนาคต”) กลุมบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของความลาชาในการสั่งซื้อและการติดตั้งเครื่องจักรที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะมีผลกระทบทางดานการชะลอรายได งบประมาณในการดําเนินการ และ/หรือ ผลตอบแทนตามที่
คาดการณไวของกลุมบริษัทฯ และทําใหกลุมบริษัทฯ อาจตองมีภาระในการชําระหนี้เงินกูหรือดอกเบี้ยกอนที่จะมี
รายไดจากโครงการในอนาคตนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บจ. ผลิตไฟฟาครบุรี มีเงินกูระยะยาวเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการผลิตไฟฟาขางตนจํานวน 113 ลานบาท)
1.1.9 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายไดจากการขายน้ําตาล
การผลิตและจําหนายน้ําตาลจะมีผลกระทบจากฤดูกาลของออย (Seasonal Effect) ปกติฤดูกาลตัดออยใน
ประเทศไทยจะเริ่มตั้งแตชวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม ทําใหโรงงานเริ่มผลิตน้ําตาลตั้งแตตน
เดือนธันวาคม และสิ้นสุดการผลิตน้ําตาลในชวงปลายเดือนมีนาคมหรือตนเดือนเมษายน โรงงานน้ําตาลจะเริ่มขาย
น้ําตาลตั้งแตเดือนมกราคมเปนตนไปและจะทยอยขายไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุดฤดูการผลิต บริษัทฯ พิจารณาจังหวะใน
การขายน้ําตาลจากปจจัยตางๆ เชน ระดับสินคาคงเลือที่มีอยู การประมาณการผลผลิต และระดับราคาน้ําตาลใน
ตลาดโลก การขายน้ําตาลของบริษัทฯ จึงไมสม่ําเสมอในแตละไตรมาส หากไตรมาสใด บริษัทฯ มีรายไดจากการขาย
น้ําตาลนอย จะมีผลใหกําไรของบริษัทฯ ลดลงในไตรมาสนั้น
1.1.10 ความเสี่ยงดานการดําเนินงานของโรงงานผลิตน้ําตาลของบริษัทฯ
ธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับความสามารถในการดําเนินการผลิตไดอยางตอเนื่องของโรงงาน โดยอาจมีความ
เสี่ยงจากการผลิตของโรงงานที่หยุดชะงัก ทําใหเกิดอันตรายเกี่ยวกับการผลิต การดูแล การเก็บรักษาวัตถุดิบ ซึ่ง
รวมถึงการระเบิด ไฟไหม ความแปรปรวนของสภาพอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ ความบกพรองของเครื่องจักร
การหยุดเดินเครื่องจักรนอกเหนือจากที่กําหนดไวตามแผน ปญาหาการนัดหยุดงานของลูกจาง การหยุดชะงักของ
การขนสง และความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ โดยอันตรายดังกลาวอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ทําให
ทรัพยสินหรืออุปกรณเสียหายหรือชํารุดอยางรุนแรง และกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม หรืออาจถูกปรับ
หรือมีภาระหนี้สิน ตลอดจนสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
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1.1.11 ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในอดีตบริษัทฯ ไมเคยถูกฟองรองในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ อยางไรก็ตามบริษัทฯ เคยถูกรองเรียนจากชุมชนในเรื่องของฝุนละอองจากโรงงานน้ําตาล
สองครั้ง ในครั้งแรก (ป 2553) บริษัทฯ ไดทําการซอมแซมและติดตั้งอุปกรณดักฝุนเพิ่มเติม ซึ่งไดรับความพึงพอใจ
จากทุกฝายภายหลังการดําเนินการ สําหรับครั้งที่ 2 (เดือนมกราคม 2554) บริษัทฯ ตกลงที่จะปรับปรุงระบบการ
กรองฝุนของปลองควันเพิ่มเติม ดวยการติดตั้งเครื่องดักจับฝุนดวยไฟฟาสถิต (Electrostatic Precipitator) ทําให
บริษัทฯ ตองมีคาใชจายในการซอมแซมและติดอุปกรณดักฝุนเพิ่มเติม (โปรดดูหัวขอ 3.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม)
แมวาบริษัทฯ จะใหความสําคัญตอการบริหารจัดการเพื่อใหการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไมสงผลกระทบใน
เชิงลบตอสิ่งแวดลอม และมีนโยบายในการควบคุมกระบวนการผลิตใหอยูภายใตมาตรฐานอุตสาหกรรมมาโดยตลอด
บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะไมถูกรองเรียนในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบตอจากสิ่งแวดลอมอีกใน
อนาคต รวมถึงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จากการถูกรองเรียนในเรื่องที่
เกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

1.1.12 ความเสี่ยงในดานการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถือหุนจากกลุมผูถือหุนรายใหญ
กลุม ตระกู ล ถวิ ล เติม ทรัพ ย ร วมถึ งนิติ บุค คลที่ต ระกูล ถวิลเติม ทรัพ ยเป น ผูถื อหุน ใหญถือ หุน ในบริ ษัท ฯ
รวมกันในสัดสวนมากกวา รอยละ 60 ของจํานวนทุนเรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้
ตระกูลถวิลเติมทรัพยยังดํารงตําแหนงเปนผูบริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ดวย จึงทําใหผูถือหุน
ใหญดังกลาวมีอํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถือหุนได
เกือบทั้งหมดไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผู
ถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน
ดังนั้นจึงเปนการยากที่ผูถือหุนรายอื่นสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่กลุมผูถือหุนราย
ใหญเสนอได
อยางไรก็ตาม เพื่อความโปรงใสของการบริหารจัดการและเพื่อใหมีระบบที่สามารถตรวจสอบได บริษัทฯ
ไดแตงตั้งกรรมการอิสระทั้งหมด 4 ทาน ซึ่งกรรมการอิสระ 3 ทานดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ และมีสํานัก
ตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปนกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทฯ นอกจากนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ มีกรรมการที่ไมใชตระกูลถวิลเติมทรัพยจํานวน 5 ทาน จากทั้งหมด
9 ทาน จึงสามารถถวงดุลอํานาจในการเสนอเรื่องตางๆ ที่จะพิจารณาเขาสูที่ประชุมผูถือหุนไดระดับหนึ่ง
1.2

ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ

อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลในประเทศไทยถูกควบคุมและกํากับดูแลโดยคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ภายใตพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.2527 ซึ่งมีสาระสําคัญของการควบคุม ในการกําหนดการจัดสรร
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บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

ชองทางการจําหนายน้ําตาลออกเปนระบบโควตา (โควตา ก สําหรับน้ําตาลภายในประเทศ และโควตา ข และ ค
สําหรับน้ําตาลขายตางประเทศ) การจัดสรรสวนแบงรายไดของระบบระหวางโรงงานน้ําตาลและเกษตรกรชาวไร
ออยภายใตระบบแบงปนผลประโยชน 70:30 และการควบคุมการเขามาทําธุรกิจของผูประกอบการรายใหม เปนตน
จะเห็นไดวานโยบาย กฎระเบียบตางๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ลวนมีผลกระทบตอตนทุนการ
ผลิตและผลประกอบการของบริษัทฯ เชน ระบบแบงปนผลประโยชน 70:30 จะเปนที่มาของการคํานวณราคาออยที่
โรงงานน้ําตาลจะตองจายใหกับชาวไร ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงออกน้ําตาล กรณีนโยบายการปรับราคาขายน้ําตาล
ภายในประเทศ หรือกรณีนโยบายการเปดเสรีของธุรกิจน้ําตาล อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ผลการดําเนินการของบริษัทฯ ยังอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายของ
ภาครั ฐ ในเรื่ อ งอื่ น ๆ นอกเหนือ จากนโยบายที่ ค วบคุม อุ ต สาหกรรมอ อ ยและน้ํ า ตาลโดยตรง เชน นโยบายการ
สนับสนุนพลังงานทดแทนเอธานอลสงผลตอปริมาณการขายเอธานอลภายในประเทศ หรือนโยบายการสงเสริมการ
ปลูกและประกันราคามันสัมปะหลังหรือพืชเกษตรอื่นๆ อาจสงผลในแงลบตอบริษัทฯ เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกออย
ลดนอยลงเพราะเกษตรกรชาวไรหันไปเพาะปลูกพืชที่ใหผลตอบแทนสูงกวา เปนตน
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของ นโยบายภาครัฐในการกําหนดทิศทางของ อุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาล บริษัทฯ จึงรวมมือกับสมาคมโรงงานน้ําตาล 3 สมาคมและสมาคมของเกษตรกรชาวไรออยในการทําความ
เขาใจกับภาครัฐใหเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล ซึ่งเปนอุตสาหกรรมตนทางสําหรับอุตสาหกรรม
อาหารและอาหารแปรรูป อีกทั้งปจจุบันสามารถนํามาแปรเปลี่ยนเปนพลังงานเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต (เอธานอล)
และยังสามารถนําไปตอยอดผลิตสารเคมีตอไดอีก อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลยังเปนอุตสาหกรรมที่นําเงินตราเขา
ประเทศจํานวนมาก เนื่องจากรอยละ 60 – 70 ของปริมาณน้ําตาลที่ผลิตไดทั้งหมดเปนการผลิตเพื่อการสงออก
ขณะที่วัตถุดิบที่ใชเกือบรอยละ 100 มาจากแหลงวัตถุดิบในประเทศ ที่ผานมา การสื่อสาร การชี้แจง การทําความ
เขาใจ กับภาครัฐ ผานทางสมาคมโรงงานน้ําตาล และสมาคมของเกษตรกรชาวไรเปนไดดวยดี ภาครัฐมีความเขาใจ
ปญหาความจําเปนของโรงงานน้ําตาลและชวยไรออยมากขึ้นเปนลําดับ เปนการชวยลดความเสี่ยงจากการกําหนด
นโยบายของภาครัฐในทิศทางของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลได
1.3

ความเสี่ยงจากการนําหุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

บริษัทฯ มีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณา
ของตลาดหลักทรัพยฯ เกี่ยวกับการนําหุนของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้
บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบีนในตลาดหลักทรัพยฯ แลวเมื่อวันที่ []18 มกราคม 2554
ซึ่งบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัทฯ ในเบื้องตน แลวพบวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ได
ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ์เปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544
(ปรับปรุงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552) เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย โดย
บริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย ซึ่งขึ้นอยูกับผลของการเสนอขายหุนตอประชาชน
บริษัทฯ จึงยังคงมีความไมแนนอนที่บริษัทฯ จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดัง
นั้นผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในตลาดรอง และอาจไมไดรับ
ผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไวหากหุนของบริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ได
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