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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) (“BRR”) และบริษัทยอย เปนหนึ่งในบรรดาผูบุกเบิกอุตสาหกรรมน้ําตาลของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจ ผูริเริ่มปลูกออยและสงเสริมใหเกษตรกรปลูกออยในจังหวัดบุรีรัมย
เปนกลุมบริษัทที่ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาวสีรํา ทั้งในและตางประเทศ นานกวา 50 ป
รวมถึงการนําผลพลอยไดที่ ไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาล เชน กากออย กากหมอกรอง และกากน้ําตาล ตอยอดธุรกิ จ
อยางครบวงจร
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
บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)
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
ดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเพิ่มทุนเปน 15,600,000 บาท ในเดือนสิงหาคม 2549 เพื่อเตรียมการกอสรางโรงงาน
เอทานอล แตบริษัทไดชะลอการกอสรางโรงงานเอทานอล ตอมาในป 2553 บริษัทไดมีการเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท บุรีรัมย
พลังงาน 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
โรงไฟฟาตั้งอยูบนพื้นที่ใกลเคียงโรงงานน้ําตาลบุรีรัมย เพื่อความสะดวกในการนําเอากากออยที่ไดจากขบวนการผลิตน้ําตาล
มาใชเปนเชื้อเพลิง และสะดวกในการจายไฟฟา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 BEC ไดเขาทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟภ.
โดย กฟภ. ตกลงซื้อขายพลังไฟฟาในปริมาณพลังไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต ที่ระบบแรงดัน 22,000 โวลท และเริ่มมีการขาย
ไฟฟาให กฟภ. ภายในเดือนพฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ การดําเนินการผลิตไฟฟาของ BEC ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการผลิตพลังงานไฟฟาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554
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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
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
และในปเดียวกันบริษัทไดมีการเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย จํากัด
BRD เปนบริษัทยอย ดําเนินการจัดหาวัตถุดิบใหกับ BSF ดําเนินธุรกิจโดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกออยในลักษณะ Contract farming เพื่อใหมีวัตถุดิบที่เพียงพอกับกําลังการผลิตของ BSF พัฒนานวัตกรรมใหม ๆ เกี่ยวกับ
พันธุออย เครื่องจักรกลตาง ๆ 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
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สรางความสัมพันธที่ดีตอชาวไรออย
ชาวไรออยเปรียบเสมือนครอบครัวของกลุมบริษัท เนื่องจาก BSF/BRD ไมสามารถปลูกออยไดเพื่อนํามาผลิต
น้ําตาลไดทั้งหมด ชาวไรออยจึงเปนพันธมิตรที่สําคัญของ BSF/BRD คุณภาพของออยสงผลเปนอยางยิ่งในการผลิต หากออย
ที่สงเขาหีบออย มีคุณภาพไมดี มีเศษดินกาบใบมาก จะทําใหการผลิตมีปญหาและอาจจะสงผลถึงขั้นตองหยุดการผลิต ดังนั้น
BSF/BRD จึงใหความสําคัญกับชาวไรออยเปนอยางมาก เพื่อใหชาวไรออย ปลูกออยที่มีคุณภาพ เพื่อใหสงผลดีตอทั้งชาวไร
ออยเองและโรงงานน้ําตาล BRD มีการสงเสริมชาวไรออยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาระบบไร
ออนไลนและระบบดาวเทียมในการสํารวจพิกัดพื้นที่ปลูกออย และการจัดนักสงเสริมเกษตรกรเพื่อใหเปนผูประสานงานกับ
ชาวไรออยในทุกขั้นตอนการปลูกออย เพื่อใหมั่นใจไดวาออยที่นํามาเขาหีบจะทําใหไดผลผลิตน้ําตาลที่มีคุณภาพสูงสุด
เพิ่มมูลคาสูงสุดจากผลิตภัณฑผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย
กลุมบริษัทมีแผนที่จะสรางมูลคาจากผลิตภัณฑผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายใหไดสูงสุด ทั้งนี้
กลุมบริษัทไดมีการผลิตไฟฟาจากกากออย ผลิตปุยจากกากหมอกรอง โดยปุยดังกลาวก็ไดนําไปใชสําหรับไรออย ในอนาคต
กลุมบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มกําลังการหีบออย และจะเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น และจะใชผลิตภัณฑผลพลอยไดจาก
กระบวนน้ําตาลทรายตามกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นใหเกิดประโยชนสูงสุด
เปาหมายดานบุคลากร
บุคลากรของบริษัทเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาบริษัท บริษัทใหความสําคัญในทุกขั้นตอน
ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรบุคคล ทั้งเรื่อง การจัดหาบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีความสําคัญ
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายใหพนักงานทุกระดับขั้นไดรับการอบรมอยางเหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละหนวยงาน ใหบุคลากรของบริษัทไดรับการสนองตอบตอการขยายตัวของธุรกิจ และการแขงขันในอุตสาหกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมายการบริหารดวยหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล
1. การดําเนินงานดวยความโปรงใส
บริษัทมีการวางแผนดําเนินงานโดยมีการเปดเผยขอมูลตามหลักเกณฑที่เหมาะสม เพื่อสรางความเปนธรรม
และเสริมสรางความเทาเทียมกันระหวางผูถือหุน โดยบริษัทมีการจัดวางระบบการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระภายใน
และภายนอกเพื่อความถูกตองและโปรงใส
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
โครงการเพื่อพัฒนาสังคม โดยการบริจาคและสงเสริมชุมชนเพื่อยกระดับความเปนอยูของสังคม ซึ่งถือเปนพันธกิจที่สําคัญ
ของบริษัท ตัวอยางการสนับสนุนชุมชน เชน
-

สนับสนุนดานการศึกษา โรงเรียนบานสาวเอ เปนโรงเรียนตนแบบสาธิตรามคําแหง
พิธีเปดมอบอาคารหองสมุด โดยมูลนิธิวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจ
รวมกับกรมสรรพากรพื้นที่มอบจักรยาน ณ โรงเรียนบานหนองติ้ว
สงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เปนตน
สวนที่ 2 หนา 3
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3. สงเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
สุขภาพและความปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียของบริษัทมีความสําคัญ บริษัทจึงดําเนินงานโดยปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสุขภาพและความปลอดภัยอยางเครงครัด และมุงพัฒนายกระดับคุณภาพของบริษัท ตั้งแตการผลิต
จนถึงการจัดจําหนายเพื่อประโยชน โดยมีการจัดตรวจสอบระบบการผลิตอยางตอเนื่อง เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของสินคา
แกลูกคา และการดูแลระบบปฏิบัติโรงงานของบริษัท เพื่อความปลอดภัยแกพนักงานบริษัท
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
จากความมุงหมายในการเขาจดทะเบีย นในตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทย บริษั ทได มีม ติที่ ประชุม วิส ามั ญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 2 สิงหาคม 2556 อนุมัติใหแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ทั้งนี้ บริษัทไดมีการปรับ
โครงสรางองคกรเปน Holding Company ในป 2553 โดยบริษัทมีพัฒนาการ และเหตุการณที่สําคัญในอดีต ดังตอไปนี้
ป

เหตุการณที่สําคัญ

2506



กอตั้ง บริษัท โรงงานน้ําตาลสหไทยรุงเรือง (2506) จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท มีกําลัง
การผลิตที่ไดรับอนุญาตเริ่มแรกเทากับ 3,003 ตันออยตอวัน กลุมผูถือหุนหลักในชวงแรก ไดแก
กลุมนายวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจ กลุมนายสมชัย ศิริภาณุมาศ และกลุมนายพิชัย เหลียงกอบกิจ

2523



บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวเปน 15 ลานบาท

2529



กลุ มนายสมชัย ศิ ริภาณุ มาศ และกลุมนายพิ ชัย เหลี ยงกอบกิ จ ได ขายหุ นทั้ งหมดให กลุ มครอบครั ว
ตั้งตรงเวชกิจ และเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตน้ําตาลทรายดิบ
และน้ําตาลทรายขาวภายใตเครื่องหมายการคา “กุญแจคู”

2533



ไดรับอนุญาตใหขยายโรงงาน ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2533 เพิ่มกําลังการผลิตเปน 7,700 ตันออยตอ
วัน

2534-2537



เพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระอยางตอเนื่อง จนมีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท



ได รั บ อนุ ญ าตให เพิ่ ม กํ าลั งการผลิ ตเป น 8,991 ตั นอ อ ยต อ วั น โดยไม ได เพิ่ม กํ าลั งแรงมา เครื่ องจั กร
ในเดือนตุลาคม ป 2537



ก อ ตั้ ง บริ ษั ท บุ รี รั ม ย วิ จั ย และพั ฒนาอ อ ย จํ า กั ด (“BRD”) ซึ่ งเป น บริ ษั ท ในกลุ ม เพื่ อ สนั บ สนุ น
ดานวิชาการและการจัดการออย เพื่อสรางความมั่นคงดานผลผลิต และสรางชีวิตที่ดีแกชาวไรออย



ได รับอนุ ญ าตให เพิ่ม กําลังการผลิ ตเป น 12,000 ตั นอ อยต อวั น ในเดือ นกุ มภาพันธ 2539 โดยไม ได
เพิ่มกําลังแรงมาเครื่องจักร

2540



บริษัทเริ่มประสบปญหาทางการเงิน จากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ

2544



BRD เริ่มนําระบบจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ MIS (Management Information System) และ
GIS (Geographic Information System) มาใชเพื่อบริหารจัดการการดําเนินงานครั้งแรก เดือนกรกฎาคม
2544

2539
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2546



กอตั้ง บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (“BSF”) เพื่อดําเนินกิจการซื้อขายน้ําตาล

2548



กอตั้ง บริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด (“BEC”) เพื่อรองรับการดําเนินกิจการดานพลังงานในอนาคต



บริษัทเริ่มปรับปรุงโครงสรางหนี้ และเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ



ได รั บ อนุ ญ าตให เ พิ่ ม กํ า ลั ง การผลิ ต จากเดิ ม 12,000 ตั น อ อ ยต อ วั น เป น 17,000 ตั น อ อ ยต อ วั น
ในเดือนกันยายน 2552



BRD เริ่ มใชร ะบบน้ํ าหยดเป นครั้งแรก เพื่ อใหแปลงอ อยของสมาชิกชาวไรไดรั บน้ํ าในปริมาณ
ที่เหมาะสมตอการใหผลผลิตสูงสุดของออย



BRD เริ่มใชระบบไรออนไลน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เพื่อตรวจและติดตามแปลงออยของสมาชิ ก
ชาวไร



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด ทําสัญญาจะขายสินทรัพย และใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ ใหแก บริษัท
โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด ตามแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลง ดังตอไปนี้

2552

2553

- BRR โอนพนักงานในฝายผลิต จัดซื้อ การตลาด และสินเชื่อ ใหแก BSF และพนักงาน
ในฝาย จัดหาวัตถุดิบ และสินเชื่อปุยยาและอุปกรณ ใหแก BRD เพื่อความคลองตัวในการบริหาร
บุคลากร และผูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ในสวนงานสายปฏิบัติการและสนับสนุน (ยกเวนฝายสินเชื่อ) ยังคง
อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัท โดยสาเหตุหลักที่โอนบุคลากรไปยังบริษัทในเครือกอน
เนื่องจากยังไมไดรับการอนุมัติในเรื่องการโอนใบอนุญาตจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
แตใกลระยะเวลาเปดหีบออย จึงตองโอนยายบุคลากรเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตอเนื่องได
- BRR ออกจากแผนฟนฟูกิจการ
2554

2555



BRR จําหนายทรัพยสิน รวมถึงใบอนุญาตผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน ใหแก BSF



BRR เปลี่ยนเปนดําเนินกิจการ Holding company ในขณะที่ BSF ดําเนินกิจการผลิตและจําหนายน้ําตาล



BEC มี กํ า ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง 9.9 เมกะวั ต ต ทั้ ง นี้ ไ ด เ ข า ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ า กั บ กฟภ. จํ า นวน 8
เมกะวั ต ต ส ว นที่ เ หลื อ 1.9 เมกะวั ต ต ใ ช ภ ายในโรงงาน และได รั บ บั ต รส ง เสริ ม การลงทุ น เลขที่
2003(1)/2554



กอตั้งบริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด (“KBF”) เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายปุยอินทรีย



กอตั้งบริษัท บุรีรัมยเพาเวอร จํากัด (“BPC”) เพื่อรองรับการขยายการดําเนินกิจการดานการผลิตพลังงาน
ไฟฟ าชี วมวล อั นเนื่ องมาจากการเติ บ โตของปริ มาณอ อยที่ เข าหี บ ซึ่ งส งผลให มี กากอ อ ยนํามาเป น
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟามากขึ้น ทั้งนี้ BPC มีกําลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต และไดทําสัญญาซื้อ
ขายไฟฟากับ กฟภ. จํานวน 8 เมกะวัตต



BRR เพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวเปน 320 ลานบาท
สวนที่ 2 หนา 5
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ป

2556

เหตุการณที่สําคัญ


BEC เริ่มมีการขายไฟฟาให กฟภ. ในเดือน พฤษภาคม 2555



KBF เริ่มดําเนินการผลิต และจําหนายปุยอินทรีย โดยมีกําลังการผลิตประมาณ 30,000 ตันตอป



BRR เขารวมโครงการ “หุนใหม ความภูมิใจของจังหวัด” ซึ่งเปนโครงการของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ทําใหบริษัทไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ เชน การอบรมความรู
เกี่ยวกับตลาดทุน การใหคําแนะนําจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และโลเชิดชูเกียรติ เปนตน



บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด แปลงสภาพเปน บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)



BRR เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 676,750,000 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไป โดย
แบงเปน
- หุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 180,800,000 หุน เสนอขายแกผูถือหุนเดิมในราคามูลคาที่ตราไว
- หุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 6,767,500 หุน เสนอขายแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในราคา
2.70 บาทตอหุน
- หุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 169,182,500 หุน เสนอขายแกประชาชนทั่วไป

2557



BEC ออกรายการ “พลังไทยรักพลังงาน” ออกอากาศชองTNN วันที่ 22 กรกฎาคม 2556



BRD มีจํานวนชาวไรออยเพิ่มขึ้น 872 ราย และมีพื้นที่ปลูกออยมากขึ้น 8,153.92 ไร ในปการผลิต
2555/2556 รวมทั้งสิ้น มีชาวไรออย 7,133 ราย และพื้นที่การปลูกออย 129,516.73 ไร



BRD สรางอากาศยานไรคนบังคับ (UAV) สําหรับสํารวจไรออยเสร็จสมบูรณ และเริ่มใชบินจริง เมื่อ
เดือนมกราคม 2556 สามารถบินสํารวจไดนาน 20 นาที ที่ความสูง 300 เมตร



BSF ขยายกําลังการผลิตเปน 17,000 ตันออยตอวัน



BEC ออกรายการ “อิเล็กตะลอน ชีวิตมีไฟ” ออกอากาศชอง ททบ. 5 วันที่ 4 สิงหาคม 2557



BRD มีจํานวนชาวไรออยเพิ่มขึ้น 2,754 ราย และมีพื้นที่ปลูกออยมากขึ้น 38,857.92 ไร ในปการผลิต
2556/2557 รวมทั้งสิ้น มีชาวไรออย 9,887 ราย และพื้นที่การปลูกออย 168,374.65 ไร

สวนที่ 2 หนา 6
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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

135.60

99.99

บริษัท บุรีรัมยเพาเวอร จํากัด

10.00

บริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด

15.00

ธุรกิจสนับสนุน
บริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนา
ออย จํากัด

70.88

การประกอบธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ
ตามคํานิยามของ
ก.ล.ต.

ขนาดของบริษัทยอย
ตอขนาดของ
Holding Company*

ผลิตและจําหนาย
น้ําตาลทราย

บริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลัก

83
(70)**

โรงไฟฟาชีวมวล

บริษัทยอย

3
(13)**
N.A.
N.A.

99.99
โรงไฟฟาชีวมวล
บริษัทยอย
(ถือหุนโดย บริษัท (ยังมิไดดาํ เนินกิจการ)
บุรีรัมยพลังงาน
จํากัด)
99.99
ผลิตและจําหนายปุย บริษทั ยอย
อินทรียเคมี

7
(7)**

99.99

วิจัย พัฒนาเพื่อเพิ่ม
บริษัทยอย
N.A.
ประสิทธิภาพการปลูก
(10)**
และบํารุงรักษาออย
หมายเหตุ : * ขนาดของบริษัทยอยตอขนาดของ Holding Company คํานวณโดย นํารายไดของธุรกิจหลักของบริษัทยอย หารดวยรายไดรวมป 2556
แทนการใชวิธีการแบงตามขนาดของสินทรัพย เนื่องจากบริษัทเชื่อวาการใชรายไดในการระบุขนาดจะทําใหสามารถแสดงผลการ
ดําเนินงานและผลตอบแทนการลงทุนจากบริษัทยอยตาง ๆ ไดใกลเคียงกวาขนาดของสินทรัพย
** ขนาดของบริษัทยอยตอขนาดของ Holding Company คํานวณโดยใชเกณฑสินทรัพย โดยนําสินทรัพยรวมของบริษัทยอยหลังหัก
รายการระหวางกันมาหารดวยสินทรัพยรวมของ Holding Company ณ สิ้นป 2556

โครงสรางบริษัทยอยของกลุมบริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)
บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)
99.90%

99.99%

99.99%

99.99%

บจ. โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย

บจ. บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย

บจ. ปุยตรากุญแจ

บจ. บุรีรัมยพลังงาน

กิจการโรงงานน้ําตาล

สงเสริมการปลูกออย

ผลิตปุยอินทรีย

โรงไฟฟา 9.9 MW
99.99%

บจ. บุรีรัมยเพาเวอร
โรงไฟฟา 9.9 MW

1.4

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
-ไมมี สวนที่ 2 หนา 7

