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ขอมูลสรุป (Executive Summary)
ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขายลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษัท”) ดังนั้น ผูลงทุนตองศึกษา
ขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผู จัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัท หรืออาจศึกษา
ขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
ขอมูลสรุปการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาเสนอขาย: วันที่ 29 -31 ตุลาคม 2557)
ขอมูลเกี่ยวกับเสนอขาย
ผูเสนอขาย:
ประเภทธุรกิจ:

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ในธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
ผลิตและจําหนายน้ําตาล ธุรกิจผลพลอยไดจากการผลิตน้ําตาล เชน ธุรกิจไฟฟา ธุรกิจปุย
และธุรกิจสนับสนุน คือ การวิจัยและพัฒนา
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 169,182,500 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของหุนสามัญที่ออกและเรียก
จํานวนหุนที่เสนอขาย:
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้
สัดสวนการเสนอขายหุน:
เสนอขายทั้งจํานวนตอบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผูมีอุปการคุณ
(ถามี)
รับประกันการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)
เงื่อนไขในการจัดจําหนาย:
ไมรับประกันการจําหนาย (Best Effort)
ราคาที่เสนอขาย:
6.80 บาทตอหุน
มูลคาเสนอขาย:
1,150,441,000 บาท
การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา :
 ไมมี
มี จํานวนหุนหรือหลักทรัพยแปลงที่เสนอขาย..... หุน ราคาเสนอขาย ........... บาท/หนวย
มูลคาที่ตราไว (par):
1 บาทตอหุน
มูลคาตามราคาบัญชี (book value): 1.48 บาทตอหุน กรณีคํานวณจากมูลคา สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
ซึ่งเทากับ 749.81 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญปจจุบันที่เรียกชําระแลว ซึ่งเทากับ 507,567,500 หุน และ 1.11 บาท
ตอหุน กรณีคํานวณจากมูลคาสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บวกเพิ่มดวยทุนจดทะเบียนและชําระแลวที่
เพิ่มขึ้นภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จํานวน 169,182,500 หุน
อัตราสวนราคาตอกําไร (“P/E ratio”) : การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้พิจารณา
จากอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัท (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ราคาหุนสามัญที่เสนอขายหุนละ

6.80 บาท คิดเปนอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 73.44 เทา โดยคํานวณกําไรสุทธิตอหุนจากผลกําไรสุทธิ
สําหรับสวนที่เปนของบริษัทใหญ 4 ไตรมาสที่ผานมาตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557 หารดวยจํานวน
หุนสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุนครั้งนี้ ซึ่งเทากับ 676,750,000 หุน
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ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลประกอบราคาหุนที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิเฉลี่ยในชวงระยะ
เวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ถึง 20 ตุลาคม 2557 ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคลายคลึงกันหรือใกลเคียง
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไดแก บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) (“KSL”) บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด
(มหาชน) (“KBS”) และ บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“KTIS”)
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ตลาดรองที่จดทะเบียน /
หมวดธุรกิจ

P/E เฉลี่ย
(เทา)

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) (“KSL”)

ธุรกิจผลิตน้ําตาลทรายจากออยและ
โรงไฟฟาชีวมวล

SET /
อาหารและเครื่องดื่ม

12.76

บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) (“KBS”)

ธุรกิจผลิตน้ําตาลทรายจากออย

SET /
อาหารและเครื่องดื่ม

11.83

SET /
อาหารและเครื่องดื่ม

28.64/1

และโรงไฟฟาชีวมวล
บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“KTIS”)

ธุรกิจผลิตน้ําตาลทรายจากออย
และโรงไฟฟาชีวมวล

/1

หมายเหตุ : P/E เฉลี่ย ของ บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“KTIS”) เปนการเฉลี่ยในชวงระยะเวลา
ตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2557 ถึง 20 ตุลาคม 2557 เนื่องจากวันที่ 28 เมษายน 2557 เปนวันแรกที่ KTIS จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ที่มา : www.setsmart.com

สัดสวนของ “ผูมีสวนรวมในการบริหาร”ที่ติด Silent Period:
จํานวน 372,212,500 หุน คิดเปนรอยละ 55 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอ
ขายหุนเพิ่มทุนครั้งนี้
ตลาดรอง :
 SET
MAI
หมวดธุรกิจ :
อาหารและเครื่องดื่ม
 Profit test
Market capitalization test
เกณฑเขาจดทะเบียน :

วัตถุประสงคการใชเงิน
วัตถุประสงคการใชเงิน
1.

เพื่อเปนเงินลงทุนในการขยายกําลังการผลิตน้ําตาล

2.

เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ลานบาท)
900.00

ระยะเวลาที่ใชเงิน
โดยประมาณ
ป 2557

211.90

ป 2558

รวม

1,111.90
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นโยบายจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมแต
เนื่องจากตาม พรบ. บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหการจายเงินปนผล สามารถจายไดจากกําไรสะสมของงบ
การเงินเฉพาะกิจการเทานั้น แตบริษัทเปนบริษัทที่ดําเนินกิจการโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) และไมมี
รายไดจากการดําเนินธุรกิจของตนเอง ดังนั้น จึงตองรอรับเงินปนผลจากบริษัทยอย และนํามารับรูเปนรายไดของบริษัทกอน
จึงจะดําเนินการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและพิจารณาการจายเงินปนผลตามนโยบายของบริษัทได ดังนั้น บริษัท
อาจจะไมสามารถจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวม ตามนโยบายอยางเครงครัด
ไดทุกป นอกจากนี้ บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได โดยขึ้นอยูกับผลการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลองของบริษัท และความจําเปนในการขยายการดําเนินงานของบริษัทและใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการบริหารกิจการ
บริษัทยอยของบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิภายหลังการ
หักภาษีเงินไดนิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม บริษัทยอยอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมี
อัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได โดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลองของบริษัท และความ
จําเปนในการขยายการดําเนินงานของบริษัทและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย
บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนหนึ่งในบรรดาผูบุกเบิกอุตสาหกรรมน้ําตาลของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาวสีรํา ทั้งในและตางประเทศ
รวมถึงการนําผลพลอยไดที่ไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาล เชน กากออย กากหมอกรอง และกากน้ําตาล ตอยอดธุรกิจอยาง
ครบวงจร ปจจุบันมีบริษัทในเครือทั้งหมด 5 บริษัทโดยมีบริษทั ยอย 4 บริษัทที่มีการดําเนินธุรกิจ และยังมีอีก 1 บริษัท
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการในอนาคต ดังนี้
ชื่อบริษัท/จํากัด
ธุรกิจน้ําตาล
บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด
(“BSF”)
ธุรกิจผลพลอยได
บริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด (“BEC”)
บริษัท บุรีรัมยเพาเวอร จํากัด (“BPC”)

บริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด (“KBF”)
ธุรกิจสนับสนุน
บริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย จํากัด
(“BRD”)

ทุนจดทะเบียน
(ลานบาท)

สัดสวน
การลงทุน

1,050

99.90

135.60
10

99.99
99.99
(ถือหุนโดย บริษัท
บุรีรัมยพลังงาน จํากัด)
99.99

15
70.88

99.99
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ประเภทของธุรกิจ

ผลิตและจําหนาย
น้ําตาลทราย

กําลังการผลิต

17,000 ตันออยตอ
วัน

โรงไฟฟา
โรงไฟฟา
(ยังมิไดดําเนินกิจการ)

9.9 เมกะวัตต
9.9 เมกะวัตต

ผลิตและจําหนายปุย

30,000 ตันตอป

วิจัย พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปลูก
และบํารุงรักษาออย

-

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

โครงสรางรายได
สําหรับปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุด
30 มิถุนายน 2557
ลานบาท รอยละ

1. รายไดจากการจําหนายน้ําตาลและกากน้ําตาล
1.1 รายไดจากการขายน้ําตาลทรายขาวสีรําใน
606.81 17.47
899.05 22.87 886.64
ประเทศ
1.2 รายไดจากการขายน้ําตาลทรายขาวสีรํา
146.09
4.20
179.58
4.57
ตางประเทศ
1.3 รายไดจากการขายน้ําตาลทรายดิบ
2,127.71 61.24 2,090.25 53.17 2,188.11
ตางประเทศ
1.4 รายไดจากการขายกากน้ําตาลในประเทศ
299.85
8.63
137.25
3.49 293.59
รวมรายไดจากการขายน้ําตาลทราย
3,180.46 91.54 3,308.12 80.60 3,368.34
และกากน้ําตาล
2. รายไดจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
2.1 รายไดจากการขายไฟฟา
39.20
1.13
94.03
2.39 132.62
2.2 รายไดจากการขายปุย
155.39
4.47
228.01
5.80 275.13
2.3 รายไดจากการขายและบริการอื่น ๆ
42.33
1.22
259.85
6.61 202.78
รวมรายไดจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
236.92
6.82
581.89 14.80 610.53
3. รายไดอื่น ๆ *
57.03
1.64
43.49
1.11
29.93
รายไดรวม
3,474.42 100.00 3,931.52 100.00 4,008.80
หมายเหตุ * รายไดอื่น ๆ ไดแก กําไรจากการขายสินทรัพย หนี้สูญไดรับคืน และดอกเบี้ยรับ เปนตน
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22.12

424.15

16.77

-

-

-

54.58

1,422.58

56.24

7.32
84.02

240.02
2,086.75

9.49
82.50

3.31
6.86
5.06
15.23
0.75
100.00

92.10
230.66
106.76
429.52
13.21
2,529.48

3.64
9.12
4.22
16.98
0.52
100.00

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

ผูถือหุนรายใหญ
โครงสรางการถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนสามารถ
สรุปได ดังนี้
กอนการเสนอขายหุนตอประชาชน
ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน
จํานวนหุน
รอยละ
จํานวนหุน
รอยละ
กลุมครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ
502,825,000
99.07
502,825,000
74.30
บจ. ทุนบุรีรัมย *
338,380,000
66.67
338,380,000
50.00
นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
27,407,500
5.40
27,407,500
4.05
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
27,407,500
5.40
27,407,500
4.05
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
27,407,500
5.40
27,407,500
4.05
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
27,407,500
5.40
27,407,500
4.05
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร
27,407,500
5.40
27,407,500
4.05
นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
27,407,500
5.40
27,407,500
4.05
นายประจวบ ไชยสาสน
337,500
0.07
337,500
0.05
นายอํานวย ปะติเส
337,500
0.07
337,500
0.05
นายศิริชัย สมบัติศิริ
337,500
0.07
337,500
0.05
พนักงานของบริษัท
3,730,000
0.73
3,730,000
0.55
เสนอขายหุนตอประชาชน
169,182,500
25.00
รวม
507,567,500
100.00
676,750,000
100.00
หมายเหตุ * บจ.ทุนบุรีรัมย จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุน ณ 31 มีนาคม 2557 มีสัดสวนการถือหุน
ดังนี้
นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
ถือหุนรอยละ 17.0
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
ถือหุนรอยละ 16.6
นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
ถือหุนรอยละ 16.6
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร
ถือหุนรอยละ 16.6
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
ถือหุนรอยละ 16.6
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
ถือหุนรอยละ 16.6

คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
นายประจวบ ไชยสาสน
นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร
นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางสีนวล ทัศนพันธุ
นายศิริชัย สมบัติศิริ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท : นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม : กรรมการบริษัท ครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ และ นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร กรรมการสองใน
หกคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท
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สรุปปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (“BSF”)
1. ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ เนื่องจากออยเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต แตมีหลายปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณ
ออยที่บริษัทจะจัดหาได เชน ปริมาณพื้นที่ที่ชาวไรออยปลูก สภาพดินฟาอากาศ เปนตน
2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ําตาลในตลาดโลก เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการสงออกน้ําตาลเปนรายไดหลัก
ของบริษัท
3. ความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสียจากการใหเงินสนับสนุนชาวไรออย (เงินเกี๊ยว) เนื่องจากบริษัทมีการปลอยเงินเกี๊ยว
เพื่ อ สนั น สนุ น ให ช าวไร เ พื่ อ นํ า ไปเพาะปลู ก จึ ง มี ค วามเสี่ ย งที่ อ าจจะมี ห นี้ เ สี ย หากชาวไร ที่ รั บ เงิ น เกี๊ ย วไป
ไมสามารถนําออยมาขาย เพื่อชําระหนี้ได
4. ความเสี่ ย งจากการผั น ผวนของรายได จ ากการขายน้ํ า ตาล เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ร ายได ใ นแต ล ะช ว งเวลาของป
ไมสม่ําเสมอ ขึ้นอยูกับระยะเวลาในการขายสงออกน้ําตาลทราย
5. ความเสี่ยงจากราคาตนทุนวัตถุดิบ เนื่องจากราคาออยในประเทศ เปนราคาที่อางอิงกับราคาน้ําตาลสงออกของ บริษัท
ออยและน้ําตาลไทย จํากัด ราคาออยจึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดสงผลตอตนทุนการผลิตของบริษัท
6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการสงออกน้ําตาลเปนหลัก
7. ความเสี่ยงจากการควบคุมจากภาครัฐ เนื่องจากอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายมีการกําหนดกฎเกณฑโดยสํานัก
บริหารออยและน้ําตาลทราย ทั้งในเรื่องของราคาวัตถุดิบและราคาจําหนายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑของ
ภาครัฐอาจทําใหมีผลตอการดําเนินธุรกิจได
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด (“BEC”)
1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา เนื่องจากใชกากออยอันเปนผลพลอย
ไดจากน้ําตาลเปนเชื้อเพลิงในการผลิต ซึ่งหากปริมาณออยไมเพียงพอจะทําใหเชื้อเพลิงสําหรับผลิตไฟฟาไมเพียงพอ
ดวย
2. ความเสี่ยงจากผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากอุตสาหกรรมอยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด (“KBF”)
1. ความเสี่ยงอันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่มีอยูเดิม เนื่องจากกลุมลูกคาสวนใหญยังมีความนิยมใชปุยเคมีมากกวาปุย
อินทรีย
2. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตปุยอินทรีย เนื่องจากใชกากหมอกรองอันเปนผลพลอยไดจากน้ําตาล
เปนสวนผสมหลักในการผลิต ถาหากปริมาณออยไมเพียงพอจะทําใหเชื้อเพลิงสําหรับผลิตไฟฟาไมเพียงพอดวย
3. ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบจากสิ่งแวดลอม เนื่องจากอุตสาหกรรมอยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม
ความเสี่ยงอื่น ๆ
1. ความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมจํานําหุนของบริษัท ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูกับธนาคารพาณิชยแหง
หนึ่ง ทําใหอาจจะมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนกลุมผูถือหุนหลักได
2. ความเสี่ยงจากการมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนสูง ซึ่งอาจจะมีผลตอความสามารถในการกูยืมเงินเพิ่มเติมใน
อนาคตได
3. ความเสี่ยงจากการดําเนินการตามโครงการในอนาคตของกลุมบริษัท ไมเปนไปตามแผนการ
4. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน เนื่องจากกลุมครอบครัวตั้ง
ตรงเวชกิจถือหุนรอยละ 74.3 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลวหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หากไมสามารถกระจายหุนใหแก
ผูถือหุนรายยอยจํานวนไมต่ํากวา 1,000 ราย
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คําอธิบายเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
สําหรับปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2554
ลานบาท รอยละ
รายได
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายสินคาและบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป
สินทรัพย
หนี้สิน
สวนของผูถือหุน

31 ธันวาคม 2555
ลานบาท
รอยละ

31 ธันวาคม 2556
ลานบาท รอยละ

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุด
30 มิถุนายน 2557
ลานบาท
รอยละ

3,417.39
57.03
3,474.42

98.36
1.64
100.00

3,888.03
43.49
3,931.52

98.89
1.11
100.00

3,978.87
29.93
4,008.80

99.25
0.75
100.00

2,516.26
13.21
2,529.48

99.48
0.52
100.00

2,550.39
120.96
204.40
2,875.75
373.31
2,512.62
2,526.50
(13.88)

73.40
3.48
5.88
82.77
10.74
100.00
100.55
(0.55)

3,050.41
159.59
197.28
3,407.27
341.09
3,056.32
2,615.10
441.22

77.59
4.06
5.02
86.67
8.68
100.00
85.56
14.44

3,213.04
142.85
285.54
3,641.43
205.56
3,897.89
3,263.21
634.67

80.15
3.56
7.12
90.84
5.13
100.00
83.71
16.28

2.073.92
117.13
136.02
9.73
2,336.80
110.03
4,546.42
3,796.61
749.81

81.99
4.63
5.37
0.38
92.38
4.35
100.00
83.51
16.49

รายไดหลักของกลุมบริษัทมาจากการผลิตและจําหนายน้ําตาล ซึ่งบริษัทมีปริมาณพื้นที่เพาะปลูกออยในเขต
สงเสริม รวมถึงจํานวนชาวไรที่ขายออยตามสัญญาใหกับบริษัทมีเพิ่มสูงขึ้นทุกป เนื่องจากนโยบายของกลุมบริษัทที่เนน
การสงเสริมชาวไรออยในพื้นที่บริเวณรอบโรงงานใหมีผลผลิตตอไรสูง ทั้งนี้ประมาณรอยละ 70 ถึงรอยละ 85 ของรายได
จากการจําหนายน้ําตาลเปนรายไดสงออกน้ําตาลไปยังตลาดโลก และราคาดังกลาวอิงกับราคาตลาดโลก ซึ่งในระหวางป
2554 ถึงป 2556 มีความผันผวนในทิศทางลดลง แตในงวดหกเดือนแรกป 2557 ราคาน้ําตาลในตลาดโลกคอนขางคงที่
เนื่องจากวามีการประมาณการผลผลิตน้ําตาลในปการผลิต 2557/2558 อาจจะนอยกวาความตองการน้ําตาล อยางไรก็ตาม
เนื่องจากกลุมบริษัทมีปริมาณการผลิตน้ําตาลที่เพิ่มขึ้น ทําใหรายไดจากการขายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาลมีมูลคาเพิ่มขึ้น
ทุกป ทั้งนี้ในงวดหกเดือนแรกป 2557 รายไดจากการจําหนายน้ําตาลลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนเนื่องจากบริษัทยัง
ไมไดสงมอบน้ําตาลไปใหกับผูซื้อ
บริษัทมีการนําผลพลอยไดจากการผลิตน้ําตาลมาตอยอด โดยในป 2555 บริษัทยอยของบริษัท คือ บริษัท บุรีรัมย
พลังงาน จํากัด หรือ BEC ไดเริ่มผลิตและจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยจากกากออยใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไดในเดือน
พฤษภาคมป 2555 นอกจากนี้ บริษัทยอยของบริษัทอีกแหงหนึ่ง คือ บริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด หรือ KBF ไดผลิตและ
จําหนายปุยอินทรียไดในเดือนพฤศจิกายนป 2555 ทําใหบริษัทสามารถเพิ่มมูลคาจากผลิตภัณฑพลอยได มีผลกําไรและ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทสามารถชําระเงินกูระยะยาวไดตามกําหนด และนําเงิน
สวนที่เหลือไปลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันระยะยาวในอนาคต
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ตนทุนการผลิตหลักที่ใชในการดําเนินธุรกิจ คือ คาออย โดยคาออยจะขึ้นอยูกับราคาออยที่รับซื้อจากชาวไร ซึ่ง
เปนไปตามระบบการจัดสรรผลประโยชน ชาวไร 70 : โรงงานน้ําตาล 30 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ
2.1.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน) โดยตนทุนวัตถุดิบสําหรับป 2554 ป 2555 และ ป 2556 คิดเปนรอยละ 80.93
รอยละ 79.66 และ รอยละ 76.24 ของตนทุนขายน้ําตาลและกากน้ําตาล ตามลําดับ ตนทุนวัตถุดิบลดลง เนื่องจาก บริษัทมี
การซื้อออยจากเกษตรกรที่อยูหางจากโรงงานลดลง ทําใหมีตนทุนคาขนสงลดลง และราคารับซื้อออยลดลงตามราคา
จําหนายน้ําตาลที่ลดลง และสําหรับงวดหกเดือนแรกป 2557 ตนทุนวัตถุดิบคิดเปนรอยละ 77.84 ของตนทุนขายน้ําตาลและ
กากน้ําตาล ต่ํากวางวดเดียวกันของปกอนเล็กนอย เนื่องจากราคาน้ําตาลในตลาดโลกต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน ทําให
ราคารับซื้อออยตอตันลดลง
คาใชจายในการบริหารหลักประกอบดวย เงินเดือนคาจางและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และคาธรรมเนียมหรือ
คาที่ปรึกษา โดยในป 2556 มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปกอนหนาคิดเปนรอยละ 44.82 เนื่องจาก บริษัทมีการปรับเงินเดือน
และคาจางตามการจางพนักงานเพิ่ม รวมไปถึงการตั้งสํารองเพื่อการเกษียณอายุของพนักงาน ตามนโยบายการปรับคาแรง
ของรัฐบาล และมีการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ชาวไรเพิ่มขึ้น 20.33 ลานบาท และสําหรับงวดหกเดือนแรกป 2557
ปรับสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุหลักจาก เงินเดือนและคาจาง และคาใชจายพนักงานที่เพิ่มขึ้น จากการ
วาจางพนักงานเพิ่มขึ้น 15 คน และจากการปรับขึ้นเงินเดือนและการจายสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานซึ่งไม
มีการจายสะสมในงวดเดียวกันของปกอน
กําไรสุทธิของกลุมบริษัทสําหรับ ป 2554 ป 2555 และ ป 2556 เทากับ 373.76 ลานบาท 341.09 ลานบาท และ
205.56 ลานบาท ในป 2555 กําไรสุทธิลดลง เมื่อเทียบกับป 2554 เนื่องจากราคาจําหนายน้ําตาลโดยเฉลี่ยลดลง และในป
2556 กําไรสุทธิลดลง จากป 2556 รอยละ 39.73 เนื่องจากราคาจําหนายน้ําตาลโดยเฉลี่ยลดลงเชนเดียวกัน และผลกระทบ
การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการบริหาร จากเงินเดือนคาจางและคาใชจายพนักงาน คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ชาวไร ที่
เพิ่มขึ้น สําหรับงวดหกเดือนแรกป 2557 กําไรสุทธิเทากับ 129.09 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2556 รอยละ 59.30
เนื่องจากบริษัทยังไมไดสงมอบน้ําตาลสงออกใหกับผูซื้อ ตามปริมาณโควตา ค ทั้งหมด โดยยังมีน้ําตาลตามโควตา ค รอสง
มอบประมาณ 50, 000 ตัน ซึ่งตามปกติของการจําหนายน้ําตาลสงออกของบริษัทในชวง 5 ปที่ผานมา ในชวงครึ่งแรกของป
จะมีการสงมอบน้ําตาลตามปริมาณโควตา ค ใหกับผูซื้อได เกือบทั้งหมดแลว นอกจากนี้ราคาน้ําตาลที่จําหนายในงวดหก
เดือนแรกป 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2556
สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 มิถุนายน 2557 เทากับ 2,512.62 ลานบาท 3,056.32
ลานบาท 3,897.89 ลานบาท และ 4,546.42 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวม สวนใหญมาจากการใหเงิน
เกี๊ยวกับชาวไรออยเพิ่มขึ้นตามปริมาณกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนในสวนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพื่อการ
ขยายกําลังการผลิต การลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑตอเนื่อง เชน การผลิตกระแสไฟฟาจากกากออย และการผลิตปุย
อินทรียจากกากหมอกรอง
ลูกหนี้ชาวไร เปนรายการที่มีในธุรกิจน้ําตาลโดยเฉพาะ เนื่องจากในอุตสาหกรรมมีลักษณะเปนฤดูกาลตามการ
ปลูกและเก็บเกี่ยวออย ซึ่งจะมีการเริ่มปลูกในเดือนตุลาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายนปถัดไปถึงเดือนเมษายนปถัด
ไป ในขณะที่โรงงานน้ําตาลจะรับซื้อออยและผลิตน้ําตาลในเฉพาะชวงที่มีการเก็บเกี่ยว และบริษัทมีการจายเงินลวงหนาที่
จายใหชาวไรเพื่อสนับสนุนการปลูกออยหรือที่เรียกวาเงินเกี๊ยวในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเงิน การใหปุย หรือใหบริการจักรกล
เกษตร เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวไรจะนําออยมาสงใหแกโรงงานเพื่อหักเงินจายลวงหนานี้ ชาวไรจะเริ่มไดรับเงินลวงหนานี้
ตั้งแตเริ่มเพาะปลูก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ลูกหนี้ชาวไรออย-สุทธิ มี
จํานวน 462.47 ลานบาท 880.60 ลานบาท และ 1,024.84 ลานบาท และ 739.50 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งการลดลงของลูกหนี้
ชาวไรเนื่องจากเปนชวงฤดูเก็บเกี่ยว ชาวไรจะนําออยมาขายใหกับบริษัทและจายชําระเงินคืน
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ ในป 2554 ถึง 2556 เพิ่มขึ้นรอยละ 21.77 และ 23.34 ตามลําดับ โดยในป 2555
กลุมบริษัทมีการซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกําลังการหีบออยจากเดิม 14,000 ตันตอวัน เปน 17,000 ตันตอวัน และกอสราง
โรงไฟฟา ซึ่งผลิตไฟฟาจากกากออยตอเนื่องจากที่เริ่มกอสรางในป 2554 ใหสมบูรณ รวมทั้งกอสรางโรงงานผลิตปุย
อินทรีย ในขณะที่ป 2556 กลุมบริษัทมีการสั่งซื้อเครื่องจักรสําหรับสรางโรงงานผลิตปุยเคมี และ เพิ่มกําลังการหีบออย เปน
20,000 ตันตอวัน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ ในงวดหกเดือนแรกป 2557 เปนการดําเนินการตอเนื่อง
ดานการขยายกําลังการผลิตที่เริ่มมาตั้งแตในป 2556
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 มิถุนายน 2557 เทากับ 2,526.50 ลานบาท 2,615.10
ลานบาท 3,263.21 ลานบาท และ 3,796.61 ลานบาท ตามลําดับโดยหนี้สินสวนใหญคือ เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดย ณ สิ้นป 2554 2555 2556
และงวดหกเดือนแรกป 2557 มีจํานวน 183.98 ลานบาท 803.18 ลานบาท 1,471.36 ลานบาท และ 1,840.21 ลานบาท
ตามลําดับ สอดคลองกับจํานวนชาวไรที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหมีการสนับสนุนการปลูกออยเพิ่มขึ้น และตองมีการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงินเพื่อใชเปนเงินทุนในการสงเสริมชาวไร
สวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 30 มิถุนายน 2557 เทากับติดลบ 13.88 ลานบาท
441.22 ลานบาท 634.67 ลานบาท และ 749.81 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีผล
การดําเนินงานที่ดี และมีการเพิ่มทุน โดยในป 2555 มีการเพิ่มทุน 120 ลานบาท และป 2556 มีการเพิ่มทุน 187.57 ลานบาท
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