บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

3.

ปจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุนสามัญของบริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) ที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง นักลงทุนควรใช
วิจารณญาณในการพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอยางรอบคอบทั้งขอมูลในเอกสารฉบับนี้และปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทยังไม
อาจทราบไดในขณะนี้หรือเปนความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้แลวเห็นวาไมเปนสาระสําคัญ ซึ่งอาจกลายเปนความเสี่ยง
ที่มีความสําคัญตอไปในอนาคต ความเสี่ยงดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ รายได ผลกําไร
สินทรัพย สภาพคลองของบริษัท นอกจากนี้ ขอความในลักษณะการคาดการณในอนาคตที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้เชนการ
ใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดวา” “ประมาณ” “คาดหมาย” “มีแผนจะ” หรือ “ตั้งใจ” เปนตน หรือการคาดการณเกี่ยวกับผล
ประกอบการธุรกิจ การขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐ
และอื่นๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการ
คาดการณหรือคาดคะเนก็ได
กลุมธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย มีดังนี้
1. ธุรกิจผลิตและจําหนาย น้ําตาลทรายดิบ และน้ําตาลทรายขาวสีรํา ซึ่งดําเนินการโดย บริษัท โรงงานน้ําตาล
บุรีรัมย จํากัด (“BSF”)
2. ธุรกิจผลพลอยไดของบริษัท ไดแก
- ธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวล ซึ่งดําเนินการโดย บริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด (“BEC”) และบริษัท บุรีรัมย
เพาเวอร จํากัด (“BPC”) และ
- ธุรกิจผลิตและจําหนายสารปุยอินทรียซึ่งดําเนินการโดย บริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด (“KBF”)
3. ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย จํากัด (“BRD”)
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (“BSF”)
1.1

ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทเปนผูผลิตและจําหนาย น้ําตาลทรายดิบ และน้ําตาลทรายขาวสีรํา ซึ่งใชออยเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต แต
เนื่องจาก บริษัทมิไดมีไรออยเปนของตัวเองที่เพียงพอตอการผลิต การจัดหาออยเขาหีบใหเพียงพอกับกําลังการผลิตจึงเปน
ปจจัยสําคัญตอธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ปริมาณออยที่ จะจัดหาเขาหีบในแตละฤดูกาลหีบออยจะขึ้นอยูกับปจจัย
หลักดังนี้
ก. ปริมาณพื้นที่ในการเพาะปลูกออยที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดจากเกษตรกรชาวไรออยเปลี่ยนไปปลูกพืช
ชนิดอื่นที่ใหผลตอบแทนสูงกวา หรืออาจเกิดจากนโยบายการสงเสริมของภาครัฐผานนโยบายสงเสริมการการจัดพื้นที่
เพาะปลูกใหเหมาะสม หรือโซนนิ่ง โดยที่จังหวัดบุรีรัมยเปนจังหวัดในการนํารองการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาวใหเปนพื้นที่ปลูก
ออยตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นอกจากนี้ บริษัทฯมีการสํารวจและประเมินการเปลี่ยนแปลง หาสาเหตุและได
แกไขในจุดปญหาที่เกิดขึ้น ที่ผานมาในชวงระหวางป 2553 ถึงป 2556 ปริมาณการปลูกออยในจังหวัดบุรีรัมยเพิ่มขึ้นโดย
ตลอด รวมถึงผลผลิตตันตอไรเฉลี่ยของชาวไรที่สูงขึ้น
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ข. สภาพภูมิอากาศ ปริมาณฝน ระบบชลประทาน ความสมบูรณของดิน พันธุออย และโรคของออยอื่น ๆ ตาง
สงผลตอปริมาณออยที่จะปลูกไดตอไร หากปจจัยตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะทําใหปริมาณออยตอไรลดลงได จากสภาพ
ภูมิอากาศและปริมาณน้ําฝน บริษัทไดใหการสงเสริมการใหน้ําออยในชวงที่แหงแลงผานระบบน้ําหยดในไรออย โดยรวมกับ
กองทุนออยและน้ําตาลทราย (ก.อ.น.)ใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา 2% ตอป และผอนชําระในระยะยาว
ค. ดานปจจัยความเสี่ยงเรื่องความอุดมสมบูรณของดิน บริษัทมีนโยบายใหความสําคัญในการปรับปรุงบํารุง
ดิน ฟนฟูสภาพความอุดมสมบูรณในพื้นที่ปลูกออย เชน การตัดออยสดคืนอินทรียวัตถุกลับลงดิน การปรับคาความเปนกรดดาง (pH) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุย และบริษัทผลิตปุยอินทรียจากผลพลอยจากการผลิตน้ําตาล กากหมอกรอง โดยให
ผลผลิตเฉลี่ยจากเดิมกอนหนานี้อยูที่ 8-9 ตันตอไรในชวงป 2547 ถึง 2550 แตในชวงป 2554 ถึง 2556 ผลผลิตเฉลี่ยอยูที่ 12-13
ตันตอไรพื้นที่ปลูก
ง. ดานปจจัยความเสี่ยงในเรื่องพันธุออย บริษัทไดจัดสรรการใชพันธุออยใหเหมาะสมกับพื้นที่ปลูก มีแปลง
ทดสอบพันธุออยและคัดเลือกพันธุออยใหม ๆ เพื่อทดแทนพันธุออยที่เสื่อมสภาพ มีการใชการจัดสัดสวนพันธุออยปลูก และ
ใชพันธุออยที่ใหผลตอบแทนชาวไรสูงและสามารถผลิตน้ําตาลตอตันออยไดมากขึ้น
จ. การแยงออยในพื้นที่ หากโรงงานน้ําตาลบริเวณใกลเคียงเสนอราคารับซื้อออยจากชาวไรที่ราคาสูงกวาที่
BSF เสนอให ชาวไรออยอาจนําออยไปขายใหแกโรงงานนั้น ๆ แทน ทําให BSF มีจํานวนออยเขาหีบลดลง BRD มีการ
บริหารการจัดการเรื่องการจัดหาออยโดยการสงเสริมแบบมีสัญญาระหวางบริษัทและชาวไร ทั้งในรูปเงินและปจจัยอื่นๆ อาทิ
ปุย สารเคมี พันธุออย และเครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตร ในพื้นที่สงเสริมซึ่งมีรัศมีครอบคลุมระยะ 50 กิโลเมตรรอบ
โรงงาน เพื่อใหชาวไรยกกรรมสิทธิ์ออยใหแกโรงงานลวงหนากอนถึงฤดูหีบออย มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับชาวไรออย
โดยสงนักสงเสริมเกษตรกร ซึ่งประกอบดวย 10 ทีมกระจายลงพื้นที่แบบรายแปลง แนะนําพันธุออยใหมีความเหมาะสมกับ
พื้นที่ปลูก บริหารจัดการตรวจสอบสภาพดินและน้ํา และชวยดูแลในแตละชวงเวลาตั้งแตการปลูกจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยว
และขายใหแก BSF ณ แปลงออย ดวยระบบออนไลนและระบบดาวเทียมสํารวจพิกัดพื้นที่ปลูกออยเพื่อใหแปลงปลูกออยทุก
แปลงไดรับการตรวจติดตาม และใหการสนับสนุนตามความเปนจริง ทําใหชาวไรไดออยที่มีคุณภาพ มีผลผลิตเฉลี่ยตอหนวย
พื้นที่ของชาวไรสูง มีรายไดที่มั่นคง และเปนพันธมิตรที่ดีของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถจัดหาออยจากพื้นที่ที่อยู
ภายนอกเขตพื้นที่สงเสริมของบริษัทได จากการบริหารจัดการดังกลาวทําใหที่ผานมา BSF ไมเคยมีปญหาในการจัดหาออยให
ไดเพียงพอในฤดูกาลหีบออย
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งแนวเขตการแบงพื้นที่หรือการสรางโซนนิ่ง ระหวางโรงงานน้ําตาลดวยกัน ซึ่งอยูในเขต
จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร และนครราชสีมา เพื่อปองกันปญหาการแยงออยระหวางโรงงานน้ําตาล
1.2

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ําตาลในตลาดโลก

โรงงานน้ําตาลในประเทศไทยจะสงออกน้ําตาลไปจําหนายในตางประเทศได จะตองเปนการสงออกผาน บริษัท
ตัวแทนตามโควตา ค. หลังจากที่มีการจัดสรรตามการบริโภคในประเทศตาม โควตา ก. แลว ซึ่งจะตองจัดสรรตามสัดสวน
ปริมาณน้ําตาลที่ผลิตไดในฤดูกาลผลิตนั้นๆ สงผลใหอัตราสวนการสงออก และจําหนายในประเทศของโรงงานน้ําตาลใน
ประเทศมีอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน ซึ่งในป 2556 และไตรมาสที่ 1 ป 2557 บริษัทมีรายไดจากการสงออกน้ําตาลคิดเปนรอยละ
70.72 และ 66.43 ของรายไดจากการจําหนายน้ําตาลทั้งหมดตามลําดับ ซึ่งราคาขายในการสงออกจะใชราคาน้ําตาลใน
ตลาดโลกเปนหลัก ราคาน้ําตาลในตลาดโลกจะเปลี่ยนแปลงไปตาม อุปสงค อุปทาน ของตลาดโลกโดยรวม รายไดของบริษัท
จึงไดรับผลกระทบหากราคาน้ําตาลในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลง โดยในป 2556 ราคาน้ําตาลตลาดโลกมีความเคลื่อนไหว
อยูที่เฉลี่ย 17.47 เซ็นตตอปอนด และในไตรมาสที่ 1 ป 2557 อยูที่เฉลี่ย 17.15 เซ็นตตอปอนด
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ราคาเฉลี่ยน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรคหมายเลข 11
ปบัญชี
ราคาเฉลี่ย
(เซนต/ปอนด)

2547
7.40

2548
9.99

2549

2550

14.63

9.90

2551

2552

2553

2554

2555

2556

12.10

17.98

22.28

27.07

21.57

17.47

2557
(3 เดือน)
17.15

ราคาเฉลี่ยน้ําตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5
ปบัญชี
ราคาเฉลี่ย (เหรียญ
สหรัฐอเมริกา/ตัน)
ที่มา: Bloomberg

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

227.00

279.63

421.66

309.55

351.59

487.39

616.49

706.07

587.74

496.58

2557
(3 เดือน)
485.11

เนื่องจากตนทุนหลักในการผลิตน้ําตาลคือ ราคาออยซึ่งจะผันแปรตามรายไดของบริษัท (จากระบบการแบงปน
ผลประโยชนที่รัฐบาลกําหนด โดยผานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 70:30) ดังนั้นหากราคาน้ําตาลในตลาดโลกลดลง
ตนทุนคาออยที่จายใหชาวไรออยก็จะลดลงดวยในสัดสวนรอยละ 70 ตามการแบงปนผลประโยชน
อยางไรก็ดี จากการที่กลุมบริษัทยังมีการลงทุนในโครงการตอเนื่องจากออยและน้ําตาล ไดแก โรงงานไฟฟาจากกาก
ออย และโรงงานผลิตและจําหนายสารอินทรียปรับปรุงดิน ทําใหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ําตาลในตลาดโลกตอ
ผลประกอบการโดยรวมของกลุมบริษัทลดลง
1.3

ความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสียจากการใหเงินสนับสนุนชาวไรออย (เงินเกี๊ยว)

BRD/BSF ไดใหการสนับสนุนชาวไรออย โดยการปลอยเงินเกี๊ยวออยเปนรายแปลงและปลอยเงินเกี๊ยวตามกิจกรรม
การเจริญเติบโตแตละชวงอายุของออย ณ แปลงออย ดวยระบบฐานขอมูลและใชระบบพิกัดดาวเทียมในการสํารวจพิกัดพื้นที่
ปลูกออย เพื่อใหพื้นที่แปลงปลูกออยทุกแปลงไดรับการตรวจ ติดตาม และใหการสนับสนุนสอดคลองกับความเปนจริง
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน สวนที่ 2 ขอ 2.1.3.2 เรื่อง การจัดหาวัตถุดบิ )
การปลอยเงินสนับสนุนใหชาวไรออยจะเปนในรูปแบบเช็คลงวันที่ลวงหนา เพื่อใหชาวไรออยนําไปลงทุน เรื่อง
พันธุออย ที่ดิน ระบบชลประทาน และปุย เปนตน โดยการปลอยเงินเกี๊ยวจะเปนเสมือนกับการจองออยของชาวไรที่ไดรับการ
สนับสนุนเงินเกี๊ยว โดยชาวไรที่ไดรับเงินเกี๊ยวจะนําออยมาขายใหโรงงาน ภายหลังจากที่ออยโตขึ้นพรอมตัดจะเปนชวง
เดียวกับชวงโรงงานน้ําตาลเริ่มเปดหีบออย เกษตรกรชาวไรออยจะตัดออยและสงออยใหกับโรงงาน และโรงงานจะจายคา
ออยใหชาวไรและหักเงินเกี๊ยว ที่ไดจายลวงหนาไวแลว จากการใหการสนับสนุนเงินเกี๊ยวดังกลาวจะทําให บริษัทมีความเสี่ยง
ในเรื่องของคาใชจายหนี้สงสัยจะสูญจากเงินเกี๊ยว หากชาวไรไมสามารถนําออยมาเขาหีบไดตามที่ตกลงกันไว โดยอาจจะเกิด
จาก ความแหงแลง หรือโรคระบาด เปนตน ซึ่งถาหากคาใชจายหนี้สงสัยจะสูญสูงขึ้น จะทําใหมีผลกระทบโดยตรงตอผล
ประกอบการของ BSF
บริษัทไดใหความสําคัญและบริหารความเสี่ยงดังกลาว โดยในการพิจารณาการใหสินเชื่อแกชาวไร จะมีการกําหนด
คุณสมบัติและแบงเกรดของชาวไร มีระบบการพิจารณาการใหเงินสินเชื่อ โดยจายเงินเกี๊ยวตามงวดงานของชาวไรที่ปฏิบัติได
ในแตละงวดงาน รวมถึงกําหนดหลักทรัพยและบุคคลค้ําประกัน นอกจากนี้ บริษัทยังติดตามดูแลชาวไรออยอยางทั่วถึงโดย
นักสงเสริมการเกษตรและระบบดาวเทียมในการสํารวจพิกัดพื้นที่ปลูกออย ซึ่งจะสามารถติดตามขอมูลพื้นที่ปลูกออยราย
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แปลงไดอยางแมนยํา ทราบความคืบหนาของงวดงาน ทราบถึงขอมูลวาออยแปลงใดเกิดปญหาอยางไร ทําใหสามารถแกไข
ปญหาไดอยางทันทวงที
1.4

ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายไดจากการขายน้ําตาล

เนื่องจากฤดูกาลหีบออยจะอยูในชวงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน ดังนั้นบริษัทจะเริ่มทยอยขายน้ําตาลตั้งแต
เดือนธันวาคม และ มกราคมเปนตนไปและจะทยอยขายไปเรื่อยๆ จนสิ้นฤดูการผลิต อยางไรก็ตาม การจําหนายน้ําตาลโควตา
ก. ที่ขายในประเทศ บริษัทจะทยอยขายน้ําตาลภายใน 52 สัปดาห สวน โควตา ค. ที่บริษัทมีการจําหนายไปตางประเทศเองนั้น
บริษัทจะพิจารณาชวงการจําหนายน้ําตาลทรายตาม ระดับน้ําตาลที่มีอยู ปริมาณผลผลิต ราคาน้ําตาลในโลกรวมถึงราคาขายที่
ทาง บริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด (“อนท.”) ขายน้ําตาลไปยังตลาดโลกผานโควตา ข. เพื่อเปนมาตรฐานในการพิจารณา
ราคาขายโควตา ค. อยางไรก็ดีในแตละปชวงปริมาณการขายน้ําตาลอาจไมเทากัน ดังนั้นรายไดจากการขายน้ําตาลของบริษัท
แตละไตรมาสอาจะเพิ่มหรือลดลงขึ้นอยูกับปจจัยดังกลาวและปริมาณการขายในแตละไตรมาส
1.5

ความเสี่ยงจากราคาตนทุนวัตถุดิบ

ราคาออยไดมีการกําหนดในแบบระบบจัดสรรผลประโยชนในการแบงปนรายไดจากการคาน้ําตาล 70:30 โดย
ชาวไรออยจะไดผลประโยชนจากการขายน้ําตาลรอยละ 70 โดยราคาน้ําตาลที่นํามาคํานวณราคาออยที่จะตองจายชาวไรออย
นั้นคํานวณมาจาก ราคาขายเฉลี่ยของ อนท. ดังนั้น ถาหาก บริษัทขายน้ําตาลทรายในตลาดตางประเทศไดต่ํากวา ราคาขาย
เฉลี่ยของ อนท. จะทําใหอตั รากําไรขั้นตน และอัตรากําไรสุทธิของบริษัทลดลง
อยางไรก็ตาม บริษัทบริหารความเสี่ยงในเรื่องราคาขายน้ําตาล โดยใหมีทีมงานติดตามการขายของ อนท. อยาง
ใกลชิด เพื่อให บริษัทสามารถบริหารจัดการการขายน้ําตาลใหไดราคาที่เหมาะสม
1.6

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และไตรมาสที่ 1 ป 2557 บริษัทรับรูรายไดจากการสงออกน้ําตาลเปนสกุล
เหรียญสหรัฐอเมริกาเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70 และ รอยละ 66 ของรายไดจากการจําหนายน้ําตาลทั้งหมดตามลําดับ
ดังนั้นรายไดของบริษัท จะผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐอเมริกา
อยางไรก็ดี บริษัทมีมาตรการในการปองกันความเสี่ยงโดยเขาทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับดุจพินิจของผูบริหารและในการพิจารณาถึงแนวโนมอัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตามการปองกันความเสี่ยงดังกลาว
อาจไมสามารถปองกันความเสี่ยงหากคาเงินบาทมีการแข็งคาขึ้นเปนระยะนาน
1.7

ความเสี่ยงจากการควบคุมจากภาครัฐ

เนื่องจากอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในประเทศไทย เปนอุตสาหกรรมที่ถูกควบคุมและกํากับดูแลโดย
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ภายใตพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งเปนกฎหมายที่กํากับดูแลระบบ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ตั้งแตการบริหารจัดการในไรออย การผลิตในโรงงานน้ําตาล และการสงออก การจัดสรร
ปริมาณการขายน้ําตาลทรายตามโควตา (โควตา ก. ขายในประเทศ โควตา ข. และ โควตา ค. ขายตางประเทศ) ราคาจําหนาย
น้ําตาลทรายขายปลีกภายในประเทศ ตลอดจนการแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลในอัตราสวน
70:30 ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย เปนผูรักษาการใหเปนไปตามกฎหมาย ดังนั้นในกรณีที่นโยบายการปรับราคาขายน้ําตาลภายในประเทศ หรือหาก
เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบหรือนโยบายของพระราชบัญญัติดังกลาว อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท
และ บริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมน้ําตาลนี้ อยางมีนัยสําคัญ
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มีความเปนไปไดเรื่องความเสี่ยงจากการผอนคลายการควบคุมเพื่อใหอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายมีความเปน
เสรีมากยิ่งขึ้น ตามพันธกรณีที่ไทยมีกับประเทศตางๆ ทั้งในกรอบ ASEAN Free Trade Area, FTA ระดับทวิภาคี และระดับ
ภูมิภาคที่กําลังเจรจา (RCEP) ตลอดจนในกรอบพหุภาคี อยาง องคการการคาโลก (WTO) การเปดเสรีจะเปนทั้งโอกาสและความ
ทาทายสําหรับอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ เปนเรื่องที่ตองติดตามอยางใกลชิด
อย า งไรก็ ดี อุ ต สาหกรรมอ อ ยและน้ํ า ตาลทราย เป น อุ ต สาหกรรมเกษตร และเป น อุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานของ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม อี กทั้ง ยั งเป นพื ชเศรษฐกิ จ ที่ ส งออกไปทั่ วโลก ดั งนั้ น จะเห็ นไดวากฎระเบี ยบต างๆ
ตลอดจนนโยบายของภาครัฐที่ผานมาในอดีต มุงเนนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ และมีความอยูรอดทั้งชาวไรและ
โรงงานน้ํ า ตาล จึ ง ทํ า ให เ ชื่ อ มั่ น ว า กฎระเบี ย บต า งๆ ที่ อ าจเปลี่ ย นแปลงนั้ น น า จะเป น นโยบายในเชิ ง บวกที่ ส ง เสริ ม
อุตสาหกรรม รวมถึงชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลเอง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจผลพลอยไดของบริษัท
ธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวล ดําเนินการโดย บริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด (BEC)
1.1

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา

ปจจุบัน บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด หรือ BSF เปนผูจัดหาวัตถุดิบกากออยซึ่งเปนผลพลอยไดจาก
กระบวนการผลิตน้ําตาล ใหแก BEC เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา ดังนั้น ในกรณีที่ฤดูกาลผลิตมีปริมาณออย
ในระดับต่ํา จะสงผลตอปริมาณกากออยที่นําสงโรงไฟฟา ทําใหเกิดความเสี่ยงในการขาดเชื้อเพลิงในการผลิตและอาจสงผล
ใหกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาหยุดชะงักได ในปจจุบัน กากออยจากกระบวนการผลิตน้ําตาลของ บริษัทมีประมาณ
450,000 ตันตอป และ ซึ่งมีปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของใชเปนเชื้อเพลิงของโรงไฟฟา โดยมีความตองการเชื้อเพลิง
ประมาณ 430 ตันตอวัน หรือเทากับ 129,000 ตันตอป
อยางไรก็ดี เครื่องจักรของบริษัทสามารถใชวัตถุดิบเชื้อเพลิงชนิดอื่นทดแทนได เชน ไมสับ แกลบ ในการผลิต
กระแสไฟฟาไดทําให สามารถควบคุมความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟาได แตหากบริษัทตองซื้อ
เชื้อเพลิงชนิดอื่นมาใชทดแทน อาจจะทําใหตนทุนการผลิตไฟฟาของบริษัทสูงขึ้น สงผลตอกําไรสุทธิของบริษัทได
1.2

ความเสี่ยงจากผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

การประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา อยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการ
ควบคุมมลพิษทั้งทางดิน น้ํา อากาศ ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจที่ผานมา บริษัทไดดําเนินมาตรการปองกันผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมตางๆ อาทิ ระบบการระบายสสารออกจากโครงการ ระบบควบคุมมลสาร ระบบการจัดการน้ําทิ้ง ระบบกําจัดกาก
และของเสี ย ประกอบกั บ มี พื้นที่ สีเขี ยวในโครงการโรงไฟฟ าในพื้นที่ 25 ไร ตลอดจนมี ก ารติ ดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานด านผลกระทบดานสิ่ งแวดลอมอยางใกลชิด เพื่อใหกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ าเปนไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของและลดมลภาวะดานสิ่งแวดลอม มีการใชไอน้ําดักจับฝุน กลายเปนดิน ระบบกําจัดฝุนแบบมานน้ํา (Wet
Scrubber)
เดือนสิงหาคม 2555 BEC ไดรับรางวัลโครงการโรงไฟฟาสีเขียว (certificate) ระดับที่ 3 ที่แสดงวามีการบริหาร
จั ด การสิ่ ง แวดล อ มอย า งเป น ระบบ และมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลและทบทวนเพื่ อ พั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง จากสํ า นั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
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ธุรกิจผลิตและจําหนายปุยอินทรีย ดําเนินการโดย บริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด
1.1

ความเสี่ยงอันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่มีอยูเดิม

บริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด หรือ KBF เริ่มดําเนินการผลิตปุยอินทรียในเดือนธันวาคม 2555 โดยลูกคาสวนใหญจะ
เป น ชาวไร ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากชาวไร ยั ง มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง ดิ นด ว ยอิ น ทรี ย วั ต ถุ ซึ่ ง เป น การช วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชปุยเคมีแ ละปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินคอนขางนอย ประกอบกับพืชมีการ
ตอบสนองตอปุยอินทรียคอนขางชากวาปุยเคมี และมีการนําไปใชจะยุงยากกวา ดังนั้น บริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด รวมกับ
บริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย จํากัด จึงไดมุงเนนใหความรูเกี่ยวกับปุยอินทรีย ดําเนินการจัดทําแปลงตัวอยางการนําปุย
อินทรียไปใช และใหขอมูลสนับสนุนทางวิชาการซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของชาวไรในการ
นําไปใชมากขึ้น บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นวา ปจจัยนี้เปนอุปสรรคในระยะสั้น
1.2

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตปุยอินทรีย

วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตปุยอินทรีย คือ กากหมอกรอง ซึ่งเปนผลิตภัณฑผลพลอยไดโดยตรงจากกระบวนการ
ผลิ ต น้ํ า ตาลของบริ ษั ท หากบริ ษั ท ขาดแคลนวั ต ถุ ดิ บ อ อ ยในการผลิ ต น้ํ า ตาลทราย เนื่ อ งมาจากป จ จั ย สภาพภู มิ อ ากาศ
เปลี่ยนแปลง เชน น้ําทวม ภัยแลง อาจสงผลให ไมสามารถสงกากหมอกรอง ในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการในการ
ผลิตปุยอินทรีย ทําให บริษัทอาจตองการซื้อวัตถุดิบกากหมอกรองจากภายนอกซึ่งอาจมีตนทุนสูง รวมทั้งตองมีคาใชจายใน
การขนสง สงผลใหมีตนทุนการผลิตตอหนวยสูงขึ้น รวมทั้งมีกําไรตอหนวยและกําไรสุทธิที่ลดลงตามลําดับ
แตอยางไรก็ตามในชวงระหวางป 2553 ถึง ป 2556 ปริมาณการปลูกออยในจังหวัดบุรีรัมยเพิ่มขึ้น โดยตลอด รวมถึง
ในพื้นที่ภาคอีสานตอนลางดวย บริษัทจึงเชื่อวาจะสามารถซื้อกากหมอกรองจากโรงงานน้ําตาลอื่น ๆ ใหเพียงพอตอการผลิต
ได
1.3

ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบจากสิ่งแวดลอม

การประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายสารอินทรียปรับปรุงดินของ บริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด อยูภายใตกฎหมาย
และ พ.ร.บ.ปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพเพื่อรักษาไวซึ่ง
ประโยชน ของเกษตรกรและภาคการเกษตรซึ่งกฎหมาย และ พ.ร.บ. ดังกลาวครอบคลุมถึงเรื่องการควบคุมมลพิษทั้งทางดิน
น้ํา อากาศและสารพิษ การกําจัดขยะและของเสีย สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานและการจัดการวัตถุที่เปนอันตราย
ซึ่งขอกําหนดดังกลาวมีความซับซอน มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง และการบังคับใชกฎหมายและ พ.ร.บ.ดังกลาว บาง
กรณีขึ้นอยูกับการตีความของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ที่ผานมา KBF ไดรับใบอนุญาตตั้งโรงงาน และใบอนุญาตผลิตปุยอินทรีย สูตรปุยอยางถูกตองตามกฎหมายและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ รวมถึงไดมีมาตรการดําเนินการปองกันผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตาง ๆ อาทิ การจัดทําหองดักฝุนและ
มีระบบสเปรยน้ํา การจัดรถฉีดน้ําบริเวณพื้นที่รอบโรงงาน การจัดเตรียมอุปกรณความปลอดภัยใหพนักงานเพื่อลดผลกระทบ
จากระดั บ เสี ย ง และการใช ก ระสอบเป น วั ต ถุ ดิ บ ซึ่ ง สามารถนํ า กลั บ มาใช ใ หม ไ ด นอกจากนี้ เนื่ อ งจากสถานที่ ตั้ ง ของ
โรงงานผลิตสารอินทรียปรับปรุงดินตั้งหางไกลจากบริเวณชุมชน ทําใหบริษัท KBF มีความเชื่อมั่นวา ความเสี่ยงเรื่อง
ผลกระทบจากสิ่งแวดลอมอยูในระดับต่ํา
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ความเสี่ยงอื่น ๆ
1.1

ความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมจํานําหุนของบริษัท

ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ไดกําหนดใหบริษัทจะตองดําเนินการใหกลุมผูถือหุน
ใหญของบริษัทซึ่งไดแก บริษัท ทุนบุรีรัมย จํากัด นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร นางจิรวรรณ พงษ
พิชิตกุล นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ จํานําหุนขอบริษัทจํานวน
รวม 500.80 ลานหุน ตอธนาคาร เพื่อเปนหลักประกันสินเชื่อ
ทั้งนี้บริษัทมีภาระหนี้ตอธนาคารพาณิชยดังกลาว เฉพาะยอดคงเหลือของวงเงินที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 ประมาณ 743 ลานบาท โดยบริษัทจะนําเงินสวนหนึ่งที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปชําระคืนหนี้ที่
บริษัทมีตอธนาคารไทยพาณิชย ในกรณีที่บริษัทผิดสัญญาสินเชื่อดังกลาวจะทําใหธนาคารดังกลาว มีสิทธิเรียกใหบริษัทชําระ
เงินกูภายใตสัญญาสินเชื่อดังกลาวคืนทั้งจํานวนโดยพลัน และ/หรืออาจฟองรองเพื่อบังคับหลักประกันเพื่อชําระคืนเงินกู และ
หากธนาคารมีการบังคับจํานําหุนจํานวนดังกลาว อาจจะสงผลใหจํานวนหุนของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทเหลือ
นอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท และอาจทําใหมีการเปลี่ยนแปลงอํานาจการควบคุม
ของบริษัท โดยผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทอาจไมมีอํานาจควบคุมบริษทั อีกตอไป
1.2

ความเสี่ยงจากการดําเนินการตามโครงการในอนาคตของกลุมบริษัท

บริษัท บุรีรัมยเพาเวอร จํากัด หรือ BPC ซึ่งเปนบริษัทในกลุมมีโครงการที่จะดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวลแหงที่ 2
มีกําลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต และบริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด หรือ BSF มีโครงการเพิ่มกําลังการหีบออยจากปจจุบัน
14,000 ตันออยตอวัน เปน 17,000 ตันออยตอวัน (รายละเอียดตามสวนที่ 2 หัวขอที่ 6 โครงการในอนาคต) กลุมบริษัทอาจมี
ความเสี่ยงในการดําเนินการโครงการในอนาคตทั้งสองโครงการไมเปนไปตามแผนการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดจาก ความลาชาใน
การจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ความลาชาในการกอสรางและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของ ปญหาเชิงเทคนิคทาง
วิศวกรรม การไดรับอนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งจะมีผลกระทบทําให BPC และ BSF ไมสามารถรับรูรายไดไดตาม
แผนการ และไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณไว อยางไรก็ดี กลุมบริษัทไดมีการเตรียมความพรอมทั้งทางดาน ขอมูล
ศึกษา บุคคลากร และจัดจางที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหสามารถกอสรางและดําเนินงานทั้งสองโครงการไวตามที่วางแผนไว
1.3

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน

กลุมครอบครัวตั้งตรงเวชกิจและบริษัท ทุนบุรีรัมย จํากัด ที่กลุมครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ เปนผูถือหุนใหญ ถือหุน
รวมกันในบริษัทคิดเปนรอยละ 74.3 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลวหลังจากการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ และ
กลุมครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ ยังดํารงตําแหนงเปนผูบริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทดวย บริษัทและ/หรือผูถือ
หุนรายยอยอาจมีความเสี่ยงจากการที่กลุมผูถือหุนรายใหญจะมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง สามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได รวมถึงสามารถควบคุมการอนุมัติมติประชุมผูถือหุนที่
ตองการเสียงสวนใหญได ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทที่กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู
ถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่กลุมผูถือหุนรายใหญเสนอ
ได
อยางไรก็ดี เพื่อความโปรงใสในการบริหารจัดการและการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจผูบริหารและกรรมการ
บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเขามา เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ ถวงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการ
ตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อมิใหเกิดรายการที่กอใหเกิดความขัดแยง และเพื่อกอใหเกิดความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของบริษัท
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1.4

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนครั้งนี้ กอนที่จะไดทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2557 โดยบริษทั หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทใน
เบื้องตนแลวเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได ยกเวน
คุณสมบัติการกระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอยจํานวนไมต่ํากวา 1,000 ราย บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาต
จากตลาดหลักทรัพย ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตาม
ราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินคาดวาภายหลังการเสนอขายหุนใหกับประชาชนแลวเสร็จ บริษัทจะมีคุณสมบัติ
เกี่ยวกับการกระจายการถือหุนตามเกณฑที่กําหนดดังกลาวขางตน
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