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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนหนึ่งในบรรดาผูบุกเบิกอุตสาหกรรมน้ําตาลของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจ ผูริเริ่มปลูกออยและสงเสริมใหเกษตรกรปลูกออยในจังหวัดบุรีรัมย เปน
กลุมบริษัทที่ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาวสีรํา ทั้งในและตางประเทศ นานกวา 50 ป รวมถึง
การนําผลพลอยไดที่ไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาล เชน กากออย กากหมอกรอง และกากน้ําตาล ตอยอดธุรกิจอยางครบวงจร
ธุรกิจน้ําตาล
บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (“BSF”) จดทะเบียนจัดตั้งในป 2546 ดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ตอมา
ในป 2553 ไดมีเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวเปน 990,637,000 บาท และเปน 1,050,000,000 บาท ในป 2554 โดยในป
2553 ถึง 2554 BSF ไดรับโอนพนักงานในฝายผลิต จัดซื้อ การตลาด และสินเชื่อ และรับโอนทรัพยสิน รวมถึงใบอนุญาตผลิต
และจําหนายน้ําตาลทราย ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เครื่องหมายการคาและใบอนุญาตผลิตและจําหนายไฟฟาจาก
BRR
BSF ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย มีโรงงานตั้งอยูที่ 237 หมูที่ 2 ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย มีพนักงานประจําประมาณ 266 คน มีกําลังการผลิตที่ไดรับอนุญาต 17,000 ตันออยตอวัน สามารถรองรับ
ปริมาณออยเขาหีบกวาปละ 2 ลานตัน ผลิตภัณฑที่จําหนายแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก น้ําตาลทรายดิบและน้ําตาล
ทรายขาวสีรํา โดยจําหนายใหแกลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ นอกเหนือจากการผลิตน้ําตาลแลว BSF ยังสามารถผลิต
ไฟฟาจากไอน้ําที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน้ําตาลไดประมาณ 10 เมกะวัตต จากกําลังการผลิต 12 เมกะวัตต เพื่อใชภายใน
พื้นที่บริเวณโรงงานน้ําตาลได
ธุรกิจผลพลอยได
1. บริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด (“BEC”) เดิมชื่อ บริษัท บุรีรัมยเอทานอล จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งในป 2548 ดวย
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเพิ่มทุนเปน 15,600,000 บาท ในเดือนสิงหาคม 2549 เพื่อเตรียมการกอสรางโรงงานเอทา
นอล แตบริษัทไดชะลอการกอสรางโรงงานเอทานอล ตอมาในป 2553 บริษัทไดมีการเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท บุรีรัมยพลังงาน
จํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวเปน 135,600,000 บาท ในป 2554
BEC ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาชีวมวล กําลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต โดยใชกากออยเปนเชื้อเพลิงหลักในการ
ผลิต และจําหนายกระแสไฟฟาใหแก การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จํานวน 8 เมกะวัตต และใชภายในโรงงาน 1.9 เมกะวัตต
โรงไฟฟาตั้งอยูบนพื้นที่ใกลเคียงโรงงานน้ําตาลบุรีรัมยเพื่อความสะดวกในการนําเอากากออยที่ไดจากขบวนการผลิตน้ําตาล
มาใชเปนเชื้อเพลิงและสะดวกในการจายไฟฟา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 BEC ไดเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟภ. โดย
กฟภ. ตกลงซื้อขายพลังไฟฟาในปริมาณพลังไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต ที่ระบบแรงดัน 22,000 โวลท และเริ่มมีการขายไฟฟา
ให กฟภ. ภายในเดือน พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ การดําเนินการผลิตไฟฟาของ BEC ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการผลิตพลังงานไฟฟาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554
2. บริษัท บุรีรัมยเพาเวอร จํากัด (“BPC”) จดทะเบียนจัดตั้งในป 2554 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
(เรียกชําระแลวรอยละ 25) เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟา
ชีวมวล โดยใชกากออยเปนเชื้อเพลิงหลัก นอกจากนี้ สามารถใชไมสับและแกลบเปนวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟาได
ปจจุบันบริษัท BPC ทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว โดยโรงไฟฟาจะอยูบริเวณใกลเคียงกับโรงไฟฟาของ BEC
และบริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด เพื่อสะดวกในการขนสงกากออยที่ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา โดยไฟฟาที่ผลิต
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ไดจะจําหนายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2556 BPC ไดเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟภ. โดย กฟภ.
ตกลงซื้อขายพลังไฟฟาในปริมาณพลังไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต ที่ระบบแรงดัน 22,000 โวลท และจะเริ่มมีการขายไฟฟาให
กฟภ. ภายในเดือนมิถุนายน 2558
3. บริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด (“KBF”) จดทะเบียนจัดตั้งในป 2554 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท
ดําเนินธุรกิจผลิตปุยอินทรีย โดยปุยอินทรียที่ไดมาจากกากหมอกรอง (ตะกอน) ของกระบวนการผลิตน้ําตาล และนํามาผสม
กับสวนของปุยเคมี ทั้งนี้ เมื่อธันวาคม 2555 KBF เริ่มดําเนินการผลิตและจําหนายแลว และมีกําลังการผลิตประมาณ 30,000
ตันตอป ซึ่งจะจําหนายใหแก BRD เพื่อนําไปสงเสริมใหชาวไรที่อยูในพื้นที่สงเสริมตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหชาวไรนําไปใช
ปรับปรุงดินใหดินมีความอุดมสมบูรณ ทําใหผลผลิตตอไรออยสูงขึ้นสามารถไวตอไดนาน
ธุรกิจสนับสนุน
บริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย จํากัด (“BRD”) เดิมชื่อ บริษัท บุรีรัมยจักรกลพัฒนา จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งในป
2539 ดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 70,880,000 บาท
และในปเดียวกัน บริษัทไดมีการเปลี่ยนชื่อ เปน บริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย จํากัด
BRD เปนบริษัทยอย ดําเนินการจัดหาวัตถุดิบใหกับ BSF ดําเนินธุรกิจโดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกออยในลักษณะ Contract farming เพื่อใหมีวัตถุดิบที่เพียงพอกับกําลังการผลิตของ BSF พัฒนานวัตกรรมใหมๆ เกี่ยวกับ
พันธุออย เครื่องจักรกลตางๆ ที่ใชในธุรกิจการผลิตน้ําตาล รวมถึงจัดการระบบชาวไร การสงเสริมการปลูกออยและการหีบ
ออยเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลผลิตตอไรใหแกเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดหลักในการเลี้ยงครอบครัวและชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น
เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
เปาหมายดานการดําเนินธุรกิจน้ําตาลทรายรวมถึงธุรกิจผลพลอยได
กลุมบริษัทมุงเนนเพื่อรักษาความเปนหนึ่งในดานการผลิตน้ําตาลทราย และผลิตภัณฑผลพลอยไดจากกระบวนการ
ผลิตน้ําตาลทราย ตลอดระยะเวลาที่ BSF ดําเนินการดานโรงงานน้ําตาล BSF ใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพในการผลิต
น้ําตาลทราย โดย BSF และ BRD มีนโยบายในการควบคุมการผลิตตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบโดยการทดลองพันธุออย
หลากหลายพันธุ เพื่อใหไดออยที่มีความเหมาะสมในแตละพื้นที่ไรออยมากที่สุด และเพื่อใหไดผลผลิตน้ําตาลออกมาอยางมี
คุณภาพสูงที่สุด (Yield) นอกจากนี้ บริษัทมีเปาหมายในการพัฒนาธุรกิจ ดานพลังงานไฟฟาชีวมวลอยางตอเนื่องควบคูกับ
การขยายตัวของธุรกิจน้ําตาล โดยวางแผนการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาชีวมวล เพื่อรองรับกําลังการผลิตของผลิตภัณฑตาง ๆ
ของกลุมบริษัทในอนาคต และจัดจําหนายไฟฟาเพื่อสรางผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุนของบริษัท ภายใตปณิธานที่วา
พลังงานไฟฟาเพื่อชุมชนและสังคม
สรางความสัมพันธที่ดีตอชาวไรออย
ชาวไรออยเปรียบเสมือนครอบครัวของกลุมบริษัท เนื่องจาก BSF/BRD ไมสามารถปลูกออยไดเพื่อนํามาผลิต
น้ําตาลไดทั้งหมด ชาวไรออยจึงเปนพันธมิตรที่สําคัญของ BSF/BRD คุณภาพของออยสงผลเปนอยางยิ่งในการผลิต หากออย
ที่สงเขาหีบออย มีคุณภาพไมดี มีเศษดินกาบใบมาก จะทําใหการผลิตมีปญหาและอาจจะสงผลถึงขั้นตองหยุดการผลิต ดังนั้น
BSF/BRD จึงใหความสําคัญกับชาวไรออยเปนอยางมาก เพื่อใหชาวไรออย ปลูกออยที่มีคุณภาพ เพื่อใหสงผลดีตอทั้งชาวไร
ออยเอง และโรงงานน้ําตาล BRD มีการสงเสริมชาวไรออยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาระบบไร
ออนไลนและระบบดาวเทียมในการสํารวจพิกัดพื้นที่ปลูกออย และการจัดนักสงเสริมเกษตรกรเพื่อใหเปนผูประสานงานกับ
ชาวไรออยในทุกขั้นตอนการปลูกออย เพื่อใหมั่นใจไดวาออยที่นํามาเขาหีบจะทําใหไดผลผลิตน้ําตาลที่มีคุณภาพสูงสุด
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เพิ่มมูลคาสูงสุดจากผลิตภัณฑผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย
กลุมบริษัทมีแผนที่จะสรางมูลคาจากผลิตภัณฑผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายใหไดสูงสุด ทั้งนี้
กลุมบริษัทไดมีการผลิตไฟฟาจากกากออย ผลิตปุยจากกากหมอกรอง โดยปุยดังกลาวก็ไดนําไปใชสําหรับไรออย ในอนาคต
กลุมบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มกําลังการหีบออย และจะเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น และจะใชผลิตภัณฑผลพลอยไดจาก
กระบวนน้ําตาลทรายตามกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นใหเกิดประโยชนสูงสุด
เปาหมายดานบุคลากร
บุคลากรของบริษัทเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาบริษัท บริษัทใหความสําคัญในทุกขั้นตอนที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรบุคคล ทั้งเรื่อง การจัดหาบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีความสําคัญ
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายใหพนักงานทุกระดับขั้นไดรับการอบรมอยางเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละหนวยงาน ใหบุคลากรของบริษัทไดรับการสนองตอบตอการขยายตัวของธุรกิจ และการแขงขันในอุตสาหกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมายการบริหารดวยหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล
1. การดําเนินงานดวยความโปรงใส
บริษัทมีการวางแผนดําเนินงานโดยมีการเปดเผยขอมูลตามหลักเกณฑที่เหมาะสม เพื่อสรางความเปนธรรม
และเสริมสรางความเทาเทียมกันระหวางผูถือหุนโดยบริษัทมีการจัดวางระบบการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระภายในและ
ภายนอกเพื่อความถูกตองและโปรงใส
2. สงเสริมและพัฒนาสังคม
บริ ษั ท เชื่ อ ว า การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จํ า เป นต อ งทํ า ควบคู กับ การพั ฒ นาสั งคม โดยบริ ษั ท มี ก ารจั ด ทํ า
โครงการเพื่อพัฒนาสังคมโดยการบริจาคและสงเสริมชุมชนเพื่อยกระดับความเปนอยูของสังคม ซึ่งถือเปนพันธกิจที่สําคัญ
ของบริษัท ตัวอยางการสนับสนุนชุมชน เชน
-

สนับสนุนดานการศึกษา โรงเรียนบานสาวเอ เปนโรงเรียนตนแบบสาธิตรามคําแหง

-

พิธีเปดมอบอาคารหองสมุด โดยมูลนิธิวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจ

-

รวมกับกรมสรรพากรพื้นที่มอบจักรยาน ณ โรงเรียนบานหนองติ้ว

-

สงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เปนตน

3. สงเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
สุขภาพและความปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียของบริษัท มีความสําคัญ บริษัทจึงดําเนินงานโดยปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสุขภาพและความปลอดภัยอยางเครงครัด และมุงพัฒนายกระดับคุณภาพของบริษัท ตั้งแตการผลิต
จนถึงการจัดจําหนายเพื่อประโยชน โดยมีการจัดตรวจสอบระบบการผลิตอยางตอเนื่องเพื่อความมั่นใจในคุณภาพของสินคา
แกลูกคา และการดูแลระบบปฏิบัติโรงงานของบริษัท เพื่อความปลอดภัยแกพนักงานบริษัท
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1.2

ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท โรงงานน้ําตาลสหไทยรุงเรือง (2506) จํากัด (ไดรับโอนกิจการ
มาจากหางหุนสวนจํากัด โรงงานน้ําตาลสหไทยรุงเรือง) จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2506 ดวยทุนจดทะเบียน
2 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานน้ําตาลทรายแดง ที่จังหวัดบุรีรัมย มีกําลังการผลิตที่ไดรับอนุญาตเริ่มแรกเทากับ 3,003
ตันออยตอวัน กลุมผูถือหุนหลักในชวงแรก ไดแก กลุมนายวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจ กลุมนายสมชัย ศิริภาณุมาศ และ
กลุมนายพิชัย เหลียงกอบกิจ
ในป 2523 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวเปน 15 ลานบาท เพื่อใชในการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท
ตอมาในป 2529 กลุมนายสมชัย ศิริภาณุมาศ และกลุมนายพิชัย เหลียงกอบกิจ ไดขายหุนทั้งหมดใหกลุมครอบครัวตั้งตรงเวช
กิจ และเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตน้ําตาลทรายดิบและน้ําตาลทรายขาวภายใต
เครื่องหมายการคา “กุญแจคู” โดยในชวงระยะเวลาเริ่มตนของการผลิตน้ําตาลนั้น บริษัทมีกําลังการผลิต 3,003 ตันออยตอวัน
และมีโรงงานผลิตน้ําตาลที่จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกออยสูง ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาวมี
โรงงานน้ําตาลตั้งอยูที่พื้นที่ใกลเคียงไมมาก ทําใหบริษัทมีปริมาณออยเขาหีบในปริมาณมาก
ในชวงระหวางป 2534 ถึง 2537 นั้น บริษัทไดมีการเพิ่มทุนอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ จนมีทุนจด
ทะเบียนและชําระแลวเปน 200 ลานบาท และในป 2539 บริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย จํากัด (“BRD”) ซึ่งเปนบริษัทใน
กลุมไดเริ่มจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนดานวิชาการและการจัดการออย เพื่อสรางความมั่นคงดานผลผลิตและสรางชีวิตที่ดีแก
ชาวไรออย ตอมาในป 2540 บริษัทเริ่มประสบปญหาทางการเงิน จากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอ
ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการที่กูยืมเงินจากตางประเทศ การลอยคาเงินบาท สงผลใหเงินกูยืมที่เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นอยางมากเมื่อเทียบเปนสกุลบาท ทําใหในป 2548 บริษัทเริ่มปรับปรุงโครงสรางหนี้ และเขาสู
กระบวนการฟนฟูกิจการ ซึ่งบริษัทไดปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการจนกระทั่งศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟู
กิจการในป 2553 นอกจากนี้ บริษัทยังไดปรับแผนธุรกิจ ขยายธุรกิจในกลุม รวมถึงปรับโครงสรางกลุมบริษัท อาทิ
- ในป 2553 บริษัทโอนพนักงานในฝายผลิต จัดซื้อ การตลาด และสินเชื่อ ใหแกบริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย
จํากัด (“BSF”) และพนักงานในฝาย จัดหาวัตถุดิบ และสินเชื่อปุยยาและอุปกรณ ใหแกบริษัท บุรีรัมยวิจัยออยและพัฒนา
จํากัด (“BRD”) เพื่อความคลองตัวในการบริหารบุคลากรและผูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ในสวนงานสายปฏิบัติการและสนับสนุน
(ยกเวนฝายสินเชื่อ) ยังคงอยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัท โดยสาเหตุหลักที่โอนบุคลากรไปยังบริษัทในเครือกอน
เนื่องจากยังไมไดรับการอนุมัติในเรื่องการโอนใบอนุญาตจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายแตใกลระยะเวลาเปดหีบ
ออย จึงตองโอนยายบุคลากรเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตอเนื่องได
- ในป 2554 บริษัทจําหนายทรัพยสิน รวมถึงใบอนุญาตผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน เครื่องหมายการคาและใบอนุญาตผลิตและจําหนายไฟฟาใหแกบริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด
จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจมายาวนานถึง 49 ป ธุรกิจการผลิตน้ําตาลมีการเติบโตอยางตอเนื่อง สวนใหญ
เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจาก BRD ทั้งในดานจัดใหมีนักสงเสริมรับผิดชอบพื้นที่และชาวไรแบบคูสัญญา (Contract
Farmers) 10 เขตสงเสริม การใหความรู การอบรม และการสงเสริมชาวไรออยตามหลักวิชาการในเรื่องดิน ปุย พันธุออย การ
จัดการที่ถูกตอง และการใหสินเชื่อ และในป 2554 นั้น BRD ไดประสบผลสําเร็จในการนําใชนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบออนไลนในการดูแลทุกกิจกรรมการปลูกออยจนถึงการนําสงออยเขาโรงงานของทุกแปลง ทําใหชาวไรออย
สามารถสงมอบวัตถุดิบออยตามคิวที่กําหนดเพื่อใหไดออยเขาโรงงานน้ําตาลที่มีระดับความหวานอยูในระดับสูง
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จากปริมาณออยเขาหีบเพิ่มขึ้น ทําใหปริมาณกากออยซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดเพิ่มขึ้นตามไปดวย ประกอบกับ
ธุรกิจดานพลังงานทดแทนไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล ในป 2554 บริษัท บุรีรัมย พลังงาน จํากัด (“BEC”) และบริษัท
บุรีรัมย เพาเวอร จํากัด (“BPC”) ไดถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟาชีวมวล ขนาด 9.9 เมกะวัตต โดยใชเชื้อเพลิงจาก
กากออย ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการผลิตของโรงงานน้ําตาล ในเดือนพฤษภาคม 2555 BEC ไดเริ่มดําเนินการผลิตและ
จําหนายไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ในขณะที่ BPC คาดวาจะกอสรางโรงไฟฟาชีวมวลไดในป 2558 โดยจะตั้ง
โรงไฟฟาอยูบริเวณใกลเคียงโรงงานน้ําตาล BSF และโรงไฟฟาของ BEC นอกจากนี้ เพื่อเปนการสนับสนุนการปลูกออยให
ไดผลผลิตที่ดี ในป 2554 บริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด (“KBF”) ไดถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตปุยตัดตอระหวางปุย
อินทรียและปุยเคมี ซึ่งเปนปุยที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับดินที่ปลูกออย โดยในปลายป 2555 KBF เริ่มผลิตปุยอินทรีย
ปรับปรุงดินใหแกบริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย จํากัด เพื่อใหนําไปใชสําหรับชาวไรออยในโครงการสงเสริมของโรงงาน
น้ําตาล โดยปจจุบัน KBF ผลิตและจําหนายสารปุยอินทรียปรับปรุงดิน 3 ชนิด ไดแก ปุยอินทรียชนิดผงสูตร 1 และสูตร 2
และปุยอินทรียชนิดปนเม็ด สูตร 1 และมีกําลังการผลิตประมาณ 30,000 ตันตอป
นอกจากนี้ บริษัทไดพัฒนาธุรกิจน้ําตาลทรายอยางตอเนื่อง โดยตั้งแตป 2532 ถึง 2556 บริษัทมีการลงทุนใน
เครื่องจักรเพิ่มประกอบกับมีปริมาณการปลูกออยในพื้นที่เขตสงเสริมของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 90,000 ไร เปน 130,000 ไร
ทําใหมีปริมาณออยเขาหีบเพิ่มจาก 1.17 ลานตัน และเปน 1.75 ลานตัน และไดรับใบอนุญาตกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 3,003
ตันออยตอวัน เปน 17,000 ตันออยตอวัน สามารถรองรับปริมาณออยเขาหีบไดกวาปละ 2 ลานตัน ปจจุบันป 2556 บริษัทมี
การใชกําลังการผลิตจริง 14,000 ตันออยตอวัน หรือ 1.80 ลานตันออยตอป ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานที่ผานมา บริษัท
และบริษัทยอยมุงเนนพัฒนาสายงานผลิตตาง ๆ ตั้งแตการผลิตน้ําตาลไปจนถึงการนํากากออยไปผลิตไฟฟาแบบชีวมวลและ
การนํากากหมอกรองที่ไดจากการผลิตน้ําตาลไปผลิตปุยเพื่อใชในการเพิ่มผลผลิตออย โดยใหความสําคัญตั้งแตการสงเสริม
ชาวไรออยพื้นที่บริเวณรอบโรงงาน การพัฒนาระบบบริหารงานการจัดการ การพัฒนานวัตกรรม และการสงเสริมการเรียนรู
อยางตอเนื่อง เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและมีคุณภาพ สามารถสรางความมั่นคงและสรางผลกําไรที่ดีตอชาวไรออย
บริษัทและสวนงานที่เกี่ยวของ บริษัทและบริษัทยอยเปนที่ยอมรับจากหนวยงานตางๆ และไดรับรางวัลและมาตรฐานคุณภาพ
เชน มาตรฐาน ISO 9001:2008 มาตรฐาน TAS 9023-2007 มาตรฐาน TAS 9024-2007 มาตรฐาน GMP จากกรมวิชาการ
เกษตร ใบรับรองการผลิตอาหารฮาลาล และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.
2555
ในป 2555 บริ ษั ท เพิ่ ม ทุ นจดทะเบี ย นและชํ า ระแล วเป น 320 ล านบาท และที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท
ป 2556 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติใหบริษัทดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดภายใตชื่อ บริษัท น้ําตาล
บุรีรัมย จํากัด (มหาชน) อนุมัติการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว จากหุนละ 1,000 บาท เปนหุนละ 1 บาท อนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 320 ลานบาท เปน 676.75 ลานบาท ณ มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 180.80 ลานหุน และจัดสรรหุนใหแก กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท
จํานวน 6,767,500 หุนที่ราคาหุนละ 2.70 บาท ซึ่งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวในสวน
ของหุนที่จําหนายใหแกผูถื อหุนเดิม กรรมการ ผูบริ หาร และพนักงานของบริษัทแลว และหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
169,182,500 หุน จะนําเสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public Offering)

สวนที่ 2 หนา 5

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

1.3

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท

บริษัทเปนบริษัท Holding Company ปจจุบันมีบริษัทในเครือทั้งหมด 5 บริษัทโดยมีบริษัทยอย 4 บริษัทที่มีการ
ดําเนินธุรกิจ และยังมีอีก 1 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการในอนาคต ดังนี้
ชื่อบริษัท/จํากัด

ธุรกิจน้ําตาล
บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย
จํากัด
ธุรกิจผลพลอยได
บริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด

ทุนจดทะเบียน
(ลานบาท)

สัดสวน
การลงทุน
(รอยละ)

1,050.00

99.90

ผลิตและจําหนาย
น้ําตาลทราย

135.60

99.99

โรงไฟฟาชีวมวล

บริษัท บุรีรัมยเพาเวอร จํากัด

10.00

บริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด

15.00

ธุรกิจสนับสนุน
บริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนา
ออย จํากัด

70.88

การประกอบธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ
ตามคํานิยามของ
ก.ล.ต.

ขนาดของบริษัทยอย
ตอ ขนาดของ
Holding company*

บริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลัก

83

บริษัทยอยที่
ประกอบธุรกิจ
หลัก
99.99
โรงไฟฟาชีวมวล
บริษัทยอยที่
(ถือหุนโดย บริษัท (ยังมิไดดําเนินกิจการ) ประกอบธุรกิจ
บุรีรัมยพลังงาน
หลัก
จํากัด)
99.99
ผลิตและจําหนายปุย บริษัทยอยที่
อินทรียเคมี
ประกอบธุรกิจ
หลัก
99.99

3

n.a.

7

วิจัย พัฒนาเพื่อเพิ่ม
บริษัทยอยที่
n.a.
ประสิทธิภาพการปลูก ประกอบธุรกิจ
และบํารุงรักษาออย
หลัก
หมายเหตุ : * ขนาดของบริษัทยอยตอขนาดของ Holding company คํานวณโดย นํารายไดของธุรกิจหลักของบริษัทยอย หารดวยรายไดรวมป 2556
แทนการใชวิธีการแบงตามขนาดของสินทรัพย เนื่องจากบริษัทเชื่อวาการใชรายไดในการระบุขนาดจะทําใหสามารถแสดงผลการ
ดําเนินงานและผลตอบแทนการลงทุนจากบริษัทยอยตาง ๆ ไดใกลเคียงกวาขนาดของสินทรัพย

โครงสรางบริษัทยอยของกลุมบริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

1.4

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
-ไมมี สวนที่ 2 หนา 6

