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3. ปัจจยัความเส่ียง 

ความเส่ียงอนัเกี่ยวกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิของกลุ่มธุรกจิ 

กลุ่มธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
1. ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยดิบ และน ้ำตำลทรำยขำวสีร ำ ซ่ึงด ำเนินกำรโดยบริษทั โรงงำน 
 น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (“BSF”) 

2. ธุรกิจผลพลอยไดข้องบริษทั ไดแ้ก่  
- ธุรกิจโรงไฟฟ้ำชีวมวล ซ่ึงด ำเนินกำรโดยบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังำน จ ำกดั (“BEC”) บริษทั บุรีรัมย ์ 

เพำเวอร์ จ  ำกดั (“BPC”)  และบริษทั บุรีรัมยเ์พำเวอร์พลสั จ ำกดั (“BPP”) 

- ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยสำรอินทรียป์รับปรุงดิน ซ่ึงด ำเนินกำรโดยบริษทั ปุ๋ยตรำกุญแจ จ ำกดั (“KBF”) 

3. ธุรกิจสนบัสนุน ซ่ึงด ำเนินกำรโดยบริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันำออ้ย จ ำกดั (“BRD”) 
 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิของบริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (“BSF”)  

1.1 ความเส่ียงจากการจัดหาวตัถุดิบ 

บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยดิบ และน ้ ำตำลทรำยขำวสีร ำ ซ่ึงใช้ออ้ยเป็นวตัถุดิบหลัก 
ในกำรผลิต แต่เน่ืองจำกบริษัทมิได้มีไร่อ้อยเป็นของตัวเองท่ีเพียงพอต่อกำรผลิต กำรจัดหำอ้อยเข้ำหีบ 
ให้เพียงพอกบัก ำลงักำรผลิตจึงเป็นปัจจยัส ำคญัต่อธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษทั ปริมำณออ้ยจะจดัหำ 
เขำ้หีบในแต่ละฤดูกำรหีบออ้ยจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกัดงัน้ี 

ก. ปัจจยัเส่ียงเร่ืองปริมำณพื้นท่ีในกำรเพำะปลูกอ้อยท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงอำจเกิดจำกเกษตรกร
ชำวไร่ออ้ยเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนสูงกวำ่ หรืออำจเกิดจำกนโยบำยกำรส่งเสริมของภำครัฐ
ผำ่นนโยบำยส่งเสริมกำรจดัพื้นท่ีเพำะปลูกให้เหมำะสมหรือโซนน่ิง อย่ำงไรก็ตำม จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นจงัหวดั 
ในกำรน ำร่องกำรเปล่ียนพื้นท่ีปลูกข้ำวให้เป็นพื้นท่ีปลูกอ้อยตำมนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นอกจำกน้ี บริษทัมีกำรส ำรวจและประเมินกำรเปล่ียนแปลงหำสำเหตุ และได้แก้ไขในจุดปัญหำท่ีเกิดข้ึน  
ท่ีผ่ำนมำในช่วงระหวำ่งปี 2555 ถึงปี 2561 ปริมำณกำรปลูกออ้ยของบริษทัเพิ่มข้ึนโดยตลอด แต่จะมีบำงปีท่ี
บริษทัประสบภยัแลง้ ส่งผลใหพ้ื้นท่ีปลูกออ้ยนอ้ยลง ดงัแสดงในตำรำงต่อไปน้ี  
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ปีการผลติ พืน้ทีป่ลูกอ้อย (ไร่) จ านวนแปลง (แปลง) ผลผลติ (ตัน/ไร่) 

2555/56              129,571.31              21,876.00  13.51 
2556/57              168,763.90              28,460.00  10.43 
2557/58              177,167.67              30,934.00  11.01 
2558/59              185,062.64              32,876.00  12.15 
2559/60              181,202.71              30,872.00  13.22 
2560/61              247,090.68              40,003.00  13.76 

 

ข. ปัจจยัเส่ียงเร่ืองสภำพภูมิอำกำศ ปริมำณฝน ระบบชลประทำน ควำมสมบูรณ์ของดิน พนัธ์ุออ้ย 
และโรคของออ้ยอ่ืน ๆ ต่ำงส่งผลต่อปริมำณออ้ยท่ีจะปลูกไดต่้อไร่ หำกปัจจยัต่ำง ๆ มีกำรเปล่ียนแปลงอำจจะ 
ท ำให้ปริมำณออ้ยต่อไร่ลดลงได ้จำกสภำพภูมิอำกำศและปริมำณน ้ ำฝน บริษทัไดใ้ห้กำรส่งเสริมกำรให้น ้ ำออ้ย
ในช่วงท่ีแห้งแล้งผ่ำนระบบน ้ ำหยดในไร่ออ้ย โดยร่วมกบักองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย (กอน.) ให้เงินกู ้
ดอกเบ้ียต ่ำร้อยละ 2 ต่อปี และผอ่นช ำระในระยะยำว เพื่อใหช้ำวไร่น ำไปใชติ้ดตั้งระบบน ้ำหยดในไร่ออ้ย 

ค. ปัจจยัควำมเส่ียงเร่ืองควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน บริษทัมีนโยบำยให้ควำมส ำคญัในกำรปรับปรุง
บ ำรุงดิน ฟ้ืนฟูสภำพควำมอุดมสมบูรณ์ในพื้นท่ีปลูกอ้อย เช่น กำรตัดอ้อยสด คืนอินทรียวตัถุกลับลงดิน  
กำรปรับค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ปุ๋ย โดยบริษทัผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ำกผลพลอยได้
จำกกำรผลิตน ้ำตำลนัน่คือกำกหมอ้กรอง 

ง. ปัจจัยควำมเ ส่ียง เ ร่ืองพัน ธ์ุอ้อย บริษัท ได้จัดหำพัน ธ์ุอ้อยให้ เหมำะสมกับพื้น ท่ีปลูก  
มีแปลงทดสอบพนัธ์ุออ้ยและคดัเลือกพนัธ์ุอ้อยใหม่ ๆ เพื่อทดแทนพนัธ์ุอ้อยท่ีเส่ือมสภำพ มีกำรใช้กำรจดั
สัดส่วนพนัธ์ุออ้ยปลูก และใชพ้นัธ์ุออ้ยท่ีใหผ้ลตอบแทนชำวไร่สูง และสำมำรถผลิตน ้ำตำลต่อตนัออ้ยไดม้ำกข้ึน 

จ. ปัจจยัเส่ียงดำ้นกำรแย่งออ้ยในพื้นท่ี หำกโรงงำนน ้ ำตำลบริเวณใกลเ้คียงเสนอรำคำรับซ้ือออ้ย
จำกชำวไร่ท่ีรำคำสูงกว่ำท่ี BSF เสนอให้ ชำวไร่ออ้ยอำจน ำออ้ยไปขำยให้แก่โรงงำนนั้น ๆ แทน ท ำให้ BSF  
มีจ ำนวนออ้ยเขำ้หีบลดลง BRD มีกำรบริหำรจดักำรเร่ืองกำรจดัหำออ้ย โดยกำรส่งเสริมแบบมีสัญญำระหว่ำง
บริษัทและชำวไร่ ทั้ งในรูปเงินและปัจจัยอ่ืน ๆ อำทิ ปุ๋ย สำรเคมี พันธ์ุอ้อย และเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ 
ทำงกำรเกษตรในพื้นท่ีส่งเสริมซ่ึงมีรัศมีครอบคลุมระยะ 40 กิโลเมตรรอบโรงงำน เพื่อให้ชำวไร่ยกกรรมสิทธ์ิออ้ย
ให้แก่โรงงำนล่วงหน้ำก่อนถึงฤดูหีบอ้อย มีกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกับชำวไร่อ้อย โดยส่งนักส่งเสริม
เกษตรกร ซ่ึงประกอบดว้ย 17 โซน กระจำยลงพื้นท่ีแบบรำยแปลง เพื่อแนะน ำพนัธ์ุออ้ยให้มีควำมเหมำะสมกบั
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พื้นท่ีปลูก บริหำรจดักำรตรวจสอบสภำพดินและน ้ ำ และช่วยดูแลในแต่ละช่วงเวลำตั้งแต่กำรปลูกจนกระทัง่ถึง
กำรเก็บเก่ียวและขำยใหแ้ก่ BSF ณ แปลงออ้ย ดว้ยระบบออนไลน์และระบบดำวเทียมส ำรวจพิกดัพื้นท่ีปลูกออ้ย
เพื่อให้แปลงปลูกออ้ยทุกแปลงไดรั้บกำรตรวจติดตำม และให้กำรสนับสนุนตำมควำมเป็นจริง ท ำให้ชำวไร่ 
ไดอ้อ้ยท่ีมีคุณภำพ มีผลผลิตเฉล่ียต่อหน่วยพื้นท่ีของชำวไร่สูง มีรำยไดท่ี้มัน่คง และเป็นพนัธมิตรท่ีดีของบริษทั 
จำกกำรบริหำรจดักำรดงักล่ำวท ำใหท่ี้ผำ่นมำ BSF ไม่เคยมีปัญหำในกำรจดัหำออ้ยใหไ้ดเ้พียงพอในฤดูกำรหีบออ้ย 

นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีกำรจดัตั้งแนวเขตกำรแบ่งพื้นท่ีหรือกำรสร้ำงโซนน่ิง ระหวำ่งพื้นท่ีปลูกออ้ย 
และโรงงำนน ้ำตำลดว้ยกนั ซ่ึงอยูใ่นเขตจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์ และนครรำชสีมำ เพื่อป้องกนัปัญหำกำรแยง่ออ้ย
ระหวำ่งโรงงำนน ้ำตำล 

BRD มีแผนจดักำรควำมเส่ียงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลผลิตของชำวไร่ออ้ยเพิ่มข้ึน และมีประสิทธิภำพ 
ในกำรส่งเสริมให้กบัชำวไร่ออ้ยในแต่ละแปลง โดยเนน้นโยบำยเกษตรแม่นย  ำ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 
ระบบสำรสนเทศ (Information Technology) เทคโนโลยี (Know-how) และกำรบริหำรจดักำร (Management) 
โดยตั้งอยูบ่นแนวคิดท่ีวำ่ พืชท่ีน ำมำปลูก และสภำพแวดลอ้ม เช่น ดิน น ้ ำ แสง และอำกำศในไร่ โดยพื้นท่ีในไร่
เดียวกันมีควำมแตกต่ำงกันตำมสภำพแวดล้อมโดยรอบ และในควำมแตกต่ำงกันน้ีท ำให้ผลผลิตท่ีได ้
มีควำมแตกต่ำงกนัดว้ย ดงันั้นกำรดูแลพื้นท่ีในไร่เดียวกนัจึงมีควำมแตกต่ำงกนั ซ่ึงตอ้งท ำให้เกิดประสิทธิผล
ดำ้นผลผลิตใหไ้ดม้ำกท่ีสุด โดยในฤดูกำรผลิตปี 2562/2563 ทำง BRD มีนโยบำยกำรส่งเสริมระบบน ้ ำในไร่ออ้ย
แบบครบวงจร โดยใชร้ะบบน ้ำเพื่อกำรบริหำรจดักำรน ้ำในไร่ออ้ยอยำ่งมีประสิทธิภำพ เพิ่มผลผลิตออ้ยให้สูงข้ึน 
และสร้ำงควำมย ัง่ยนืในกำรผลิตออ้ย 

เป้ำหมำยของ BRD ตอ้งกำรท ำไร่ออ้ยทุกแปลงให้เป็นเกษตรแม่นย  ำ เพื่อสร้ำงผลผลิตให้เพิ่มมำกข้ึน 
และประโยชน์ท่ีจะได้รับตำมมำคือ ต้นทุนลดลง ผลผลิตเพิ่มข้ึน คุณภำพท่ีได้เป็นท่ียอมรับ ใช้ทรัพยำกร 
อยำ่งคุม้ค่ำ และรักษำสภำพแวดลอ้ม  

1.2  ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาน า้ตาลในตลาดโลก 

 กำรซ้ือขำยน ้ ำตำลในตลำดโลกนั้น น ้ ำตำลจดัเป็นสินค้ำทำงกำรเกษตรชนิดหน่ึงท่ีมีควำมผนัผวน 
ดำ้นรำคำค่อนขำ้งสูงเม่ือเทียบกบัสินคำ้เกษตรอ่ืน ๆ ซ่ึงกำรผนัผวนของรำคำน ้ ำตำลในตลำดโลกนั้นข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัดำ้นอุปสงค์และอุปทำนของประเทศผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ปริมำณน ำเขำ้และส่งออกในแต่ละประเทศ รวมถึง
กำรเก็งก ำไรจำกนักเก็งก ำไรในตลำดสินค้ำโภคภณัฑ์ (Commodity Market) อีกทั้งยงัเก่ียวพนักับสภำพ
ภูมิอำกำศท่ีเอ้ืออ ำนวยต่อกำรเพำะปลูกของแต่ละประเทศท่ีมีนโยบำยในกำรส่งเสริม กำรแทรกแซง กำรส่งออก 
กำรน ำเขำ้ของกลุ่มอุตสำหกรรมน ้ ำตำลของภำครัฐ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งประเทศท่ีพฒันำแลว้ นอกจำกน้ี ปัจจุบนั
รำคำน ้ ำตำลยงัมีส่วนหน่ึงท่ีสัมพนัธ์กบัรำคำน ้ ำมนัเช้ือเพลิงดว้ย เน่ืองจำกน ้ ำออ้ยรวมถึงกำกน ้ ำตำลยงัสำมำรถ
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น ำไปผลิตเป็นเอทำนอลเพื่อใช้ผสมกบัน ้ ำมนัเป็นเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนต์ได ้ดว้ยเหตุปัจจยัดงักล่ำวส่งผลให้
รำคำซ้ือขำยน ้ำตำลในตลำดโลกมีควำมผนัผวนไปตำมปัจจยัหลำยประกำรดงัท่ีไดก้ล่ำวมำ 

 ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัออ้ยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 โรงงำนน ้ ำตำลในประเทศไทยจะส่งออกน ้ ำตำล
ไปจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศได้ จะตอ้งส่งออกผ่ำนบริษทัตวัแทนตำมท่ีได้ระบุไวเ้ท่ำนั้น และรำคำขำยในกำร
ส่งออกจะใชร้ำคำน ้ ำตำลในตลำดโลกเป็นหลกั ซ่ึงรำคำน ้ ำตำลในตลำดโลกจะเปล่ียนแปลงไปตำมอุปสงค์และ
อุปทำนของตลำดโลกโดยรวม รำยไดข้องบริษทัจึงไดรั้บผลกระทบหำกรำคำน ้ ำตำลในตลำดโลกเปล่ียนแปลง 
โดยในปี 2561 รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์กมีควำมเคล่ือนไหวเฉล่ียอยูท่ี่ 12.24 เซนตต่์อปอนด ์

ราคาเฉลีย่น า้ตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 

ปีบัญชี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ราคาเฉลีย่ 
(เซนต์/ปอนด์) 

11.37 18.08 22.14 27.09 21.55 17.47 16.32 13.12 18.18 15.78 12.24 

 

ราคาเฉลีย่น า้ตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 

ปีบัญชี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
ราคาเฉลีย่ 

(เหรียญสหรัฐ/
เมตริกตนั)  

351.38 487.86 614.79 706.39 587.68 489.71 440.04 373.40 500.39 433.25 343.79 

ท่ีมำ: Investing.com 

อย่ำงไรก็ตำม ต้นทุนหลักในกำรผลิตน ้ ำตำลคือรำคำอ้อย ซ่ึงจะผนัแปรตำมรำยได้ของบริษัท  
(จำกระบบกำรแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีรัฐบำลก ำหนด โดยผ่ำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ ำตำลทรำย 70:30)  
ดงันั้น หำกรำคำน ้ำตำลในตลำดโลกลดลง ตน้ทุนค่ำออ้ยท่ีจ่ำยให้ชำวไร่ออ้ยก็จะลดลงดว้ยในสัดส่วนร้อยละ 70 
ตำมกำรแบ่งปันผลประโยชน์ ดงันั้นจะช่วยลดผลกระทบจำกรำคำน ้ำตำลไดร้ะดบัหน่ึง 

อย่ำงไรก็ดี จำกเดิมท่ีผลประกอบกำรของบริษทัข้ึนอยู่กบัธุรกิจน ้ ำตำลและกำกน ้ ำตำลเพียงอย่ำงเดียว  
ท ำใหค้วำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลตลำดโลกส่งผลต่อผลประกอบกำรของบริษทั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย์
จึงไดล้งทุนในโครงกำรต่อเน่ืองจำกน ้ ำตำลและกำกน ้ ำตำล ไดแ้ก่ โรงงำนไฟฟ้ำจำกกำกออ้ย และโรงงำนผลิต
และจ ำหน่ำยสำรอินทรียป์รับปรุงดิน ซ่ึงท ำให้ช่วยลดผลกระทบท่ีมีต่อรำยได ้หรือผลประกอบกำรของบริษทั 
ท่ีอำ้งอิงกบัรำคำน ้ำตำลในตลำดโลกนอ้ยลง  
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1.3 ความเส่ียงจากการเกดิหนีเ้สียจากการให้เงินสนับสนุนชาวไร่อ้อย (เงินเกี๊ยว) 

BRD/BSF ไดใ้หก้ำรสนบัสนุนชำวไร่ออ้ย โดยกำรปล่อยเงินเก๊ียวออ้ยเป็นรำยแปลงและปล่อยเงินเก๊ียว
ตำมกิจกรรมกำรเจริญเติบโตแต่ละช่วงอำยุของอ้อย ณ แปลงอ้อย ด้วยระบบฐำนข้อมูลและใช้ระบบพิกัด
ดำวเทียมในกำรส ำรวจพิกดัพื้นท่ีปลูกออ้ย (GPS: Global Position System) เพื่อให้พื้นท่ีแปลงปลูกออ้ยทุกแปลง
ไดรั้บกำรตรวจและติดตำม เพื่อใหก้ำรสนบัสนุนสอดคลอ้งกบัควำมเป็นจริง 

กำรปล่อยเงินสนบัสนุนใหช้ำวไร่ออ้ยจะเป็นในรูปแบบโอนเงินเขำ้บญัชีของชำวไร่ออ้ย เพื่อให้ชำวไร่ออ้ย
น ำไปลงทุนเร่ืองพนัธ์ุออ้ย ท่ีดิน ระบบชลประทำน และปุ๋ย เป็นตน้ โดยกำรปล่อยเงินเก๊ียวจะเป็นเสมือนกำรจองออ้ย
ของชำวไร่ท่ีได้รับกำรสนับสนุนเงินเก๊ียว โดยชำวไร่อ้อยท่ีได้รับเงินเก๊ียวจะน ำอ้อยมำขำยให้โรงงำน 
ภำยหลงัจำกท่ีออ้ยโตข้ึนพร้อมตดั ซ่ึงจะเป็นช่วงเดียวกบัท่ีโรงงำนน ้ ำตำลเร่ิมเปิดหีบออ้ย เกษตรกรชำวไร่ออ้ย
จะตดัออ้ยและส่งออ้ยใหก้บัโรงงำน และโรงงำนจะจ่ำยค่ำออ้ยใหช้ำวไร่ออ้ยและหกัเงินเก๊ียวท่ีไดจ่้ำยล่วงหนำ้ไว ้ 

จำกกำรให้กำรสนบัสนุนเงินเก๊ียวดงักล่ำว หำกชำวไร่ออ้ยไม่สำมำรถน ำออ้ยมำเขำ้หีบไดต้ำมท่ีตกลงไว ้
ซ่ึงอำจมีสำเหตุจำกหลำยประกำร อำทิ กำรเกิดภยัแลง้ อุทกภยั หรือโรคระบำด เป็นตน้ ท ำให้บริษทัมีควำมเส่ียง 
ในเร่ืองชำวไร่ออ้ยไม่สำมำรถจ่ำยช ำระหน้ีคืนได้ตำมท่ีก ำหนด ส่งผลให้บริษทัต้องตั้งส ำรองหน้ีสงสัยจะสูญ
เพิ่มข้ึน ทั้งยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบกำรของ BSF โดยในระหวำ่งปี 2557 ถึงปี 2561 บริษทัไดมี้
กำรตั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญดงัน้ี 

(หน่วย:ลำ้นบำท) 

รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 
ตั้งส ำรองหน้ีสงสัยจะสูญ 1.05 3.44 0.74 10.28 4.56 
ลูกหน้ีชำวไร่ (เก๊ียว) 880.52 782.61 1,069.92 957.07 682.56 
ร้อยละของหน้ีสงสัยจะสูญ 0.12 0.44 0.07 1.07 0.67 

ทั้งน้ี ร้อยละของหน้ีสงสัยจะสูญในระหว่ำงปี 2557 ถึงปี 2561 โดยเฉล่ียคิดเป็นประมำณร้อยละ 0.47 
ของลูกหน้ีชำวไร่ออ้ย ณ วนัส้ินงวด บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัและบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยในกำรพิจำรณำ
กำรใหสิ้นเช่ือแก่ชำวไร่ออ้ย จะมีกำรก ำหนดคุณสมบติัและแบ่งเกรดของชำวไร่ มีระบบกำรพิจำรณำกำรให้เงิน
สินเช่ือ โดยจ่ำยเงินเก๊ียวตำมงวดงำนของชำวไร่ท่ีปฏิบติัได้ในแต่ละงวดงำน รวมถึงก ำหนดหลกัทรัพยแ์ละ
บุคคลค ้ำประกนั นอกจำกน้ี บริษทัยงัติดตำมดูแลชำวไร่ออ้ยอยำ่งทัว่ถึงโดยนกัส่งเสริมกำรเกษตร และระบบ
ดำวเทียมในกำรส ำรวจพิกดัพื้นท่ีปลูกออ้ย ซ่ึงจะสำมำรถติดตำมขอ้มูลพื้นท่ีปลูกออ้ยรำยแปลงไดอ้ยำ่งแม่นย  ำ 
ทรำบควำมคืบหนำ้ของงวดงำน ทรำบถึงขอ้มูลวำ่ออ้ยแปลงใดเกิดปัญหำอยำ่งไร ท ำให้สำมำรถแกไ้ขปัญหำได้
อยำ่งทนัท่วงที 
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1.4  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น  

เน่ืองจำกบริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรส่งออกน ้ ำตำลเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกำเป็นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 70 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทั้งหมด ดงันั้น รำยไดข้องบริษทัจะผนัผวนตำมอตัรำ
แลกเปล่ียนบำทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

อย่ำงไรก็ดี บริษทัมีมำตรกำรในกำรป้องกนัควำมเส่ียงโดยเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ (Forward Contract) ทั้งหมด โดยอตัรำแลกเปล่ียนท่ีท ำสัญญำจะพยำยำมให้มำกกวำ่อตัรำแลกเปล่ียนท่ี
บริษทั ออ้ยและน ้ำตำลไทย จ ำกดั (อนท.) ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำจ ำหน่ำยโควตำ ข. แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของ
ผูบ้ริหำรในกำรพิจำรณำถึงแนวโนม้อตัรำแลกเปล่ียนในช่วงเวลำนั้นดว้ย 

นอกจำกน้ี บริษทัมีกำรติดตำมควำมเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรไดท้นัต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป อยำ่งไรก็ตำม กำรป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว อำจไม่สำมำรถ
ป้องกนัควำมเส่ียงได ้หำกค่ำเงินบำทมีแนวโนม้ท่ีจะแขง็ค่ำข้ึนติดต่อกนัเป็นระยะเวลำนำน 

1.5  ความเส่ียงจากการควบคุมจากภาครัฐ 

1.5.1  ความเส่ียงจากนโยบายภาครัฐ 

อุตสำหกรรมอ้อยและน ้ ำตำลในประเทศไทยต้องเผชิญกับกำรเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ท่ีค่อนข้ำงมี
ผลกระทบอยำ่งมำก โดยเม่ือวนัท่ี 15 มกรำคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบค ำสั่งหวัหนำ้คณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ท่ี 1/2561 เร่ืองกำรแกไ้ขกฎหมำยเพื่อรองรับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงอุตสำหกรรมออ้ยและน ้ ำตำลทรำย
ทั้งระบบ เพื่อยกเลิกกำรก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยท่ีใช้บริโภคภำยในรำชอำณำจกัร และให้เป็นไปตำม
กลไกของรำคำน ้ ำตำลทรำยในตลำดโลก โดยให้น ำส่วนต่ำงท่ีเกิดข้ึนจำกกำรส ำรวจรำคำเฉล่ียของน ้ ำตำลทรำย
ภำยในรำชอำณำจกัรท่ีขำยไดจ้ริงในหน่ึงเดือนกบัรำคำเฉล่ียของรำคำน ้ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 
บวกพรีเมียมน ้ำตำลทรำยไทยท่ีเกิดข้ึนในหน่ึงเดือน โดยส่งเขำ้กองทุนเพื่อใชใ้นกำรรักษำเสถียรภำพของระบบ
อุตสำหกรรมออ้ยและน ้ ำตำลทรำย และออกระเบียบคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำยว่ำดว้ยกำรจดัเก็บเงิน
จำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยภำยในรำชอำณำจกัรเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ.2561 

นอกจำกน้ี มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงอุตสำหกรรมออ้ยและน ้ ำตำลรูปแบบใหม่คือ กำรยกเลิกระบบ
โควตำน ้ ำตำลทั้ง 3 ส่วน ไดแ้ก่ บริโภคในประเทศ (โควตำ ก) ส่งออกเพื่อท ำรำคำขำย (โควตำ ข) และส่งออก
โดยโรงงำน (โควตำ ค) ทั้งน้ี ระบบกำรจดักำรรูปแบบใหม่จะมีกำรก ำหนดให้โรงงำนจดัสรรน ้ ำตำลในประเทศ
ให้เพียงพอ ขณะท่ีกำรส่งออกจะมีตวัแทนหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งร่วมหำรือเพื่อให้ทุกฝ่ำยพอใจกบัหลกัเกณฑ ์
ในกำรส่งออก 
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อย่ำงไรก็ตำม กำรลอยตัวรำคำน ้ ำตำลจะไม่มีปัญหำเ ร่ืองโควตำน ้ ำตำลทรำย โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำย (สอน.) จะก ำหนดให้โรงงำนน ้ ำตำลส ำรองน ้ ำตำลทรำย 1 เดือน ป้องกนั 
กำรขำดแคลน และให้มีกำรน ำเขำ้น ้ ำตำลทรำยภำยใตก้รอบกำรคำ้เสรีอำเซียนท่ีอตัรำภำษี 0% เพื่อป้องกนั 
กำรผกูขำด เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรบริหำรกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำยท่ีจะถูกก ำหนดให้น ำเงินเก็บ
จำกส่วนต่ำงของรำคำหนำ้โรงงำนกบัรำคำเฉล่ียท่ีขำยไดจ้ริงน ำเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย เพื่อเก็บสะสม
ไวดู้แลเสถียรภำพรำคำออ้ยให้กบัชำวไร่เพื่อควำมเขม้แข็ง ทั้งน้ี โดยหลกักำรแลว้กรมกำรคำ้ภำยในจะก ำหนดให้
น ้ ำตำลทรำยอยู่ในบญัชีสินคำ้ควบคุมต่อไป เพรำะน ้ ำตำลทรำยเป็นสินคำ้ท่ีจ  ำเป็นต่อกำรครองชีพ อีกทั้งเป็น
สินคำ้โภคภณัฑ์ท่ีรำคำผนัผวนตำมตลำดโลก เพื่อให้ง่ำยต่อกำรบริหำรจดักำรโดยไม่ให้เกิดผลกระทบเป็น 
วงกวำ้งต่อผูบ้ริโภค 

1.5.2  ความเส่ียงจากการผนัผวนของรายได้จากการขายน า้ตาล 

เน่ืองจำกฤดูกำรหีบออ้ยจะอยูใ่นช่วงเดือนพฤศจิกำยนจนถึงเดือนเมษำยน ดงันั้น บริษทัจะเร่ิมทยอยขำย
น ้ำตำลตั้งแต่เดือนธนัวำคมและมกรำคมเป็นตน้ไป และจะทยอยขำยไปเร่ือย ๆ จนส้ินฤดูกำรผลิต อยำ่งไรก็ตำม 
กำรจ ำหน่ำยน ้ำตำลโควตำ ก. ท่ีขำยในประเทศไทย บริษทัจะทยอยขำยน ้ ำตำลภำยใน 52 สัปดำห์ ส่วนโควตำ ค. 
ท่ีบริษทัมีกำรจ ำหน่ำยไปต่ำงประเทศเองนั้น บริษทัจะพิจำรณำช่วงกำรจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยตำมระดบัน ้ ำตำลท่ีมีอยู ่
ปริมำณผลผลิต รำคำน ้ ำตำลในตลำดโลก รวมถึงรำคำขำยท่ีทำงบริษทั อ้อยและน ้ ำตำลไทย จ ำกดั (อนท.)  
ขำยน ้ำตำลไปยงัตลำดโลกผำ่นโควตำ ข. เพื่อเป็นมำตรฐำนในกำรพิจำรณำรำคำขำยโควตำ ค. 

อยำ่งไรก็ดี ในแต่ละปี ช่วงปริมำณกำรขำยน ้ำตำลไม่เท่ำกนั ดงันั้น รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ ำตำลของบริษทั
แต่ละไตรมำสอำจจะเพิ่มหรือลดลงข้ึนอยู่กบัปัจจยัดงักล่ำว และปริมำณกำรขำยในแต่ละไตรมำส รวมถึงยงั
เก่ียวขอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงอุตสำหกรรมออ้ยและน ้ ำตำลทรำยท่ีมีกำรยกเลิกระบบโควตำน ้ ำตำล 
และยกเลิกกำรก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยท่ีใชบ้ริโภคภำยในรำชอำณำจกัรให้เป็นไปตำมกลไกของรำคำ
น ้ ำตำลทรำยในตลำดโลก ทั้งน้ี บริษทัมีมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียงด้ำนกำรขำยภำยในประเทศเพื่อรองรับ  
กำรปรับเปล่ียนกฎระเบียบ และมีกำรติดตำมประกำศ/ กฎระเบียบจำกหน่วยงำนภำครัฐท่ีทยอยออกมำ 
อยำ่งใกลชิ้ด โดยในปี 2562 บริษทัมุ่งเนน้กำรตลำดผำ่น 3 ช่องทำงหลกั ไดแ้ก่ ช่องทำงยี่ป๊ัว ช่องทำง Modern 
Trade และช่องทำง Food Service ซ่ึงเป็นช่องทำงใหม่ของบริษทั อยำ่งไรก็ตำม บริษทัมีสัดส่วนกำรขำยน ้ ำตำล
ในประเทศคิดเป็นร้อยละ 30 

1.6   ความเส่ียงจากราคาต้นทุนวตัถุดิบ 

รำคำออ้ยไดมี้กำรก ำหนดในแบบระบบจดัสรรผลประโยชน์ในกำรแบ่งปันรำยได้จำกกำรคำ้น ้ ำตำล 
70:30 โดยชำวไร่ออ้ยจะไดผ้ลประโยชน์จำกกำรขำยน ้ ำตำลร้อยละ 70 ซ่ึงรำคำน ้ ำตำลท่ีน ำมำค ำนวณรำคำออ้ย 
ท่ีจะตอ้งจ่ำยชำวไร่ออ้ยนั้น ค ำนวณมำจำกรำคำขำยเฉล่ียของบริษทั ออ้ยและน ้ ำตำลไทย จ ำกดั (อนท.) ดงันั้น  
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ถ้ำหำกบริษทั อ้อยและน ้ ำตำลไทย จ ำกดั (อนท.) ขำยน ้ ำตำลได้ในรำคำสูง รำคำวตัถุดิบก็จะสูงตำมไปด้วย  
แต่ในทำงกลบักนัหำก อนท. ขำยน ้ ำตำลไดใ้นรำคำต ่ำ รำคำวตัถุดิบก็จะลดลงตำม ซ่ึงควำมผนัผวนของรำคำ
วตัถุดิบจะส่งผลต่ออตัรำก ำไรของบริษทั  

ดงันั้น เพื่อลดควำมเส่ียง บริษทัตอ้งขำยน ้ำตำลใหไ้ดร้ำคำสูงกวำ่รำคำขำยเฉล่ียของ อนท. เพื่อให้บริษทั
ไม่ไดรั้บผลขำดทุนจำกรำคำวตัถุดิบท่ีเพิ่มข้ึน โดยบริษทัมีกำรบริหำรควำมเส่ียงในเร่ืองรำคำขำยน ้ ำตำล ซ่ึงมี
ทีมงำนติดตำมกำรขำยของ อนท. อยำ่งใกลชิ้ด เพื่อให้บริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรกำรขำยน ้ ำตำลให้ไดร้ำคำท่ี
เหมำะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัรำคำเฉล่ียของ อนท. 

 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิผลพลอยได้ของบริษัท 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ด าเนินการโดยบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (BEC), บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด 
(BPC) และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลสั จ ากดั (BPP) 

1.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบทีใ่ช้เป็นเช้ือเพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า  

ปัจจุบนั บริษทั โรงงำนน ้ ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั หรือ BSF เป็นผูจ้ดัหำวตัถุดิบกำกออ้ย ซ่ึงเป็นผลพลอยได้
จำกกระบวนกำรผลิตน ้ ำตำล ให้แก่ BEC, BPC และ BPP เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ดงันั้น  
ในกรณีท่ีฤดูกำรผลิตมีปริมำณอ้อยในระดับต ่ำ จะส่งผลต่อปริมำณกำกอ้อยท่ีน ำส่งโรงไฟฟ้ำ ท ำให้เกิด 
ควำมเส่ียงในกำรขำดเช้ือเพลิงในกำรผลิต และอำจส่งผลให้กระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำหยุดชะงักได ้ 
โดยในปีกำรผลิต 2560/2561บริษทัมีกำกออ้ยหลงักำรหีบสกดัประมำณ 903,607.57 ตนั คิดเป็นร้อยละ 28.64 
ของปริมำณออ้ยท่ีเขำ้หีบ ซ่ึงโรงงำนน ้ ำตำลใช้เป็นเช้ือเพลิงส ำหรับกำรผลิตควำมร้อนในกระบวนกำรผลิต
น ้ ำตำลของบริษทัเท่ำกบั 303,349.04 ตนั และในส่วนของโรงไฟฟ้ำแต่ละโรงมีควำมตอ้งกำรเช้ือเพลิงประมำณ 
600 ถึง 1,000 ตนัต่อวนั ทั้งน้ี บริษทัมีเคร่ืองจกัรท่ีสำมำรถใช้วตัถุดิบเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนทดแทนได ้เช่น ไมส้ับ  
ใบออ้ย และแกลบ โดยในปีกำรผลิตท่ีผ่ำนมำ กลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย์ได้เพิ่มโครงกำรรับซ้ือใบอ้อยจำก
เกษตรกรชำวไร่ออ้ยมำกกวำ่ 20,000 ครอบครัว เพื่อน ำใบออ้ยมำใชเ้ป็นเช้ือเพลิง เน่ืองจำกใบออ้ยมีค่ำควำมช้ืน
ต ่ำกวำ่กำกออ้ย จึงท ำให้น ำมำเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำไดเ้ป็นอยำ่งดี ท ำให้สำมำรถควบคุมควำมเส่ียง
ในกำรขำดแคลนวตัถุดิบในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ แต่หำกบริษทัต้องซ้ือเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนมำใช้ทดแทน 
อำจจะท ำใหต้น้ทุนกำรผลิตไฟฟ้ำของบริษทัสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อก ำไรสุทธิของบริษทัได ้

1.2 ความเส่ียงจากผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

 กำรประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำอยู่ภำยใตก้ฎหมำยและกฎระเบียบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุม
ถึงเร่ืองกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงดิน น ้ ำ และอำกำศ ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินธุรกิจท่ีผ่ำนมำ บริษทัไดด้ ำเนิน
มำตรกำรป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต่ำง ๆ อำทิ ระบบกำรระบำยสสำรออกจำกโรงงำน ระบบควบคุม 
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มลสำร ระบบกำรจดักำรน ้ ำทิ้ง ระบบก ำจดักำกและของเสีย ประกอบกบัมีพื้นท่ีสีเขียวในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 
ในพื้นท่ี 25 ไร่ ตลอดจนมีกำรติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนดำ้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่ำงใกลชิ้ด 
เพื่อให้กระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำเป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และลดมลภำวะ 
ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมีกำรใชไ้อน ้ ำดกัจบัฝุ่ นกลำยเป็นดิน โดยใชร้ะบบก ำจดัฝุ่ นแบบม่ำนน ้ ำ (Wet Scrubber)
และมีกำรน ำไอเสียจำกปล่องไปใช้ประโยชน์ในกระบวนกำรพฒันำผลิตภณัฑ์น ้ ำตำล ท ำให้ช่วยลดปริมำณ 
ไอเสียท่ีเกิดข้ึน 

 ท่ีผำ่นมำในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2555 ทำง BEC ไดรั้บรำงวลัปฏิบติักำรสีเขียว (Green Activity) ระดบั
ท่ี 2 จำกนั้นในเดือนเดียวกนัของปี พ.ศ. 2559 ไดเ้ล่ือนขั้นรำงวลัปฏิบติักำรสีเขียว (Green Activity) เป็นระดบั 
ท่ี 3 ซ่ึงเป็นกำรเพิ่มระดบักำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม และในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2559 ยงัไดรั้บผลกำรรับรองระบบ 
กำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 อีกดว้ย   

ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2559 BPC ไดรั้บรำงวลัควำมมุ่งมัน่สีเขียว (Green Commitment) เป็นระดบัท่ี 2 
จำกระดบัท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2558 ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำสีเขียว (Green Industry Certificate) จำกส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจงัหวดัและนิคมอุตสำหกรรมจงัหวดั นัน่หมำยถึงกำรให้ควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรจดักำรดำ้น
ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเป็นระบบมีกำรติดตำมประเมินผลและทบทวนเพื่อพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง  

ปี 2560 ได้รับอีก 2 รำงวลั คือ รำงวลัด้ำนพลังงำนทดแทนโครงกำรพลังงำนควำมร้อนร่วม 
(Cogeneration) ในงำน Thailand Energy Awards 2017 จำกรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงพลงังำน และรำงวลั The 
Winner Cogeneration Category ในงำน ASEAN Energy Awards จำกกำรประชุม ASEAN Ministers on Energy 
Meeting คร้ังท่ี 35 ณ เมืองปำไซ ประเทศฟิลิปปินส์ 

นอกจำกน้ี ทำงบริษทัยงัคงมีกำรพฒันำและใหค้วำมส ำคญัดำ้นส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง โดยในปี 2561 
บริษทัไดรั้บรำงวลัดีเด่น ดำ้นพลงังำนทดแทน ประเภทโครงกำรผลิตไฟฟ้ำและควำมร้อนร่วม (Cogeneration) 
ในงำน Thailand Energy Awards 2018 จำกรองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงยุติธรรม และรำงวลั
ASEAN Energy Award 2018 ประเภทโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วม (Cogeneration) จำกเลขำธิกำรอำเซียน 
ในกำรประชุม ASEAN Ministers on Energy Meeting คร้ังท่ี 36 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายปุ๋ยอนิทรีย์ ด าเนินการโดยบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั (KBF) 

1.1 ความเส่ียงอนัเกดิจากพฤติกรรมการบริโภคทีม่ีอยู่เดิม  

 บริษัท ปุ๋ยตรำกุญแจ จ ำกัด หรือ KBF เร่ิมด ำเนินกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อมุ่งเน้นกำรปรับปรุงดิน 
เพิ่มธำตุอำหำรในดิน โดยเร่ิมจดัตั้งในเดือนธนัวำคม 2555 ซ่ึงลูกคำ้ส่วนใหญ่เป็นชำวไร่ออ้ย และช่วงระยะเวลำ 
3-5 ปีท่ีผ่ำนมำ ชำวไร่ออ้ยมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรปรับปรุงดินด้วยอินทรียวตัถุ และปรับสภำพดิน 
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ท่ีเป็นกรดด้วยโดโลไมท์มำกข้ึน ซ่ึงเป็นกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ปุ๋ยเคมีและปรับปรุงคุณสมบัติ 
ทำงกำยภำพและทำงเคมีของดินค่อนขำ้งมำก 

ปัจจุบนั บริษทัไดมี้วิธีกำรใส่ปุ๋ยอินทรียช์นิดผงท่ีจะช่วยให้กำรท ำงำนของชำวไร่ออ้ยมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งข้ึน ซ่ึงไดพ้ฒันำมำตลอดระยะเวลำ 3 ปี โดยจำกเดิมได้พฒันำเคร่ืองจกัรและออกแบบกำรขนส่งบรรจุ
ถุงบ๊ิกแบ๊ค และให้รถส ำหรับคีบออ้ยยกถุงบ๊ิกแบ๊คใส่เคร่ืองใส่ปุ๋ย ต่อมำเคร่ืองจกัรได้ถูกพฒันำโดยกำรติดตั้ง
ระบบไฮโดรลิกซ์ส ำหรับตกัปุ๋ยอินทรียช์นิดผงน ำไปกองตำมไร่และน ำไปใส่ในไร่ไดท้นัที ซ่ึงชำวไร่ไม่ตอ้ง 
รอคิวรถคีบออ้ยเพื่อยกปุ๋ยอินทรียช์นิดผงบรรจุถุงบ๊ิกแบ๊กลงเคร่ืองใส่ปุ๋ยอีกต่อไป ทั้งน้ี เป็นกำรลดขั้นตอน 
กำรท ำงำน ลดระยะเวลำกำรเตรียมแปลงเพำะปลูกให้ทันฤดูฝน และเพิ่มปริมำณกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง 
ไดแ้พร่หลำยมำกข้ึน 

อยำ่งไรก็ตำม ทำงบริษทัยงัมีกำรให้ควำมรู้เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย ์และพำชมแปลงตวัอยำ่งท่ีใชปุ๋้ยอินทรีย ์
รวมทั้งให้ขอ้มูลสนบัสนุนทำงวิชำกำร ซ่ึงส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกำรบริโภคของชำวไร่ในกำร
น ำไปใชม้ำกข้ึน 

1.2 ความเส่ียงเร่ืองผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม 

กำรประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ ำหน่ำยสำรอินทรีย์ปรับปรุงดินของบริษัท ปุ๋ยตรำกุญแจ จ ำกัด  
อยู่ภำยใตก้ฎหมำยและ พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 เก่ียวกบั 
กำรควบคุมคุณภำพเพื่อรักษำไวซ่ึ้งประโยชน์ของเกษตรกรและภำคกำรเกษตร ซ่ึงกฎหมำย และ พ.ร.บ. ดงักล่ำว
ครอบคลุมถึงเร่ืองกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงดิน น ้ ำ อำกำศ และสำรพิษ กำรก ำจดัขยะและของเสีย สุขภำพ 
และควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนและกำรจดักำรวตัถุท่ีเป็นอนัตรำย ซ่ึงข้อก ำหนดดงักล่ำวมีควำมซับซ้อน  
มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งต่อเน่ือง และกำรบงัคบัใช้กฎหมำยและ พ.ร.บ.ดงักล่ำว บำงกรณีข้ึนอยูก่บักำรตีควำม
ของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท่ีผ่ำนมำ KBF ไดรั้บใบอนุญำตตั้งโรงงำน และใบอนุญำตผลิตปุ๋ยอินทรีย ์อย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย
และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงไดมี้มำตรกำรด ำเนินกำรป้องกนัผลกระทบทำงส่ิงแวดลอ้ม ทั้งจำกตวัพนกังำน 
และพื้นท่ีใกลเ้คียงต่ำง ๆ อำทิ กำรฉีดจุลินทรียเ์ร่งกำรยอ่ยสลำยและก ำจดักล่ิน กำรจดัท ำบ่อเก็บน ้ ำเสียในฤดูฝน 
กำรจดัท ำห้องดกัฝุ่ นและมีระบบสเปรยน์ ้ ำ กำรจดัรถฉีดน ้ ำบริเวณพื้นที่รอบโรงงำน และกำรจดัเตรียม
อุปกรณ์ควำมปลอดภยัใหพ้นกังำน เพื่อลดผลกระทบจำกระดบัเสียงเคร่ืองจกัร 

กำรเขำ้ร่วมกิจกรรม CSR เพื่อร่วมพฒันำชุมชนอย่ำงย ัง่ยืน ประกอบกบัสถำนท่ีตั้งของโรงงำนผลิต
สำรอินทรียป์รับปรุงดินตั้งห่ำงไกลจำกบริเวณชุมชน ท ำให้ KBF มีควำมเช่ือมัน่ว่ำ ควำมเส่ียงเร่ืองผลกระทบ 
จำกส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัต ่ำ โดยเม่ือเดือนสิงหำคม ปี 2561 KBF ไดรั้บรำงวลัสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมท่ี
ด ำเนินงำนตำมหลกัเกณฑธ์รรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้ม ในโครงกำรธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้ม จำกกระทรวงอุตสำหกรรม 
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ความเส่ียงอืน่ ๆ 

1.1   ความเส่ียงจากการมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ำกบั 3.11 
และ 2.73 เท่ำ ตำมล ำดบั อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกบริษทัเป็น Holding Company สัญญำเงินกูท่ี้มีกบัธนำคำร
พำณิชย ์กำรท ำสัญญำกบักองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ ำตำลบุรีรัมย ์และบริษทัย่อยท่ีด ำเนิน
ธุรกิจ เช่น BSF เป็นตน้ จะมีขอ้ก ำหนดดำ้นกำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นแยกรำยบริษทั 
ไม่ไดน้ ำมำคิดรวมทั้งกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ BSF 
ยงัคงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำเงินกูท่ี้มีกบัธนำคำรพำณิชย ์ 

ส่วนอตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ดงักล่ำว ทำงบริษทัสำมำรถแยกกำรค ำนวณไดด้งัต่อไปน้ี 
กรณีท่ี 1 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity: D/E Ratio) เท่ำกบั 3.11 เท่ำ 
กรณีท่ี 2  อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย (Interest Bearing Debt to Equity: IBD/E Ratio) เท่ำกบั 2.76 เท่ำ 
กรณีท่ี 3 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity: D/E Ratio) Excluding Infrastructure  

Fund เท่ำกบั 1.84 เท่ำ 
กรณีท่ี 4 อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย (Interest Bearing Debt to Equity: IBD/E Ratio) Excluding 

Infrastructure Fund เท่ำกบั 1.49 เท่ำ 

โดยในปี 2560 บริษทัออกหน่วยลงทุนใน “กองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ ำตำลบุรีรัมย ์
หรือ Buriram Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund (BRRGIF)” ให้แก่สถำบนักำรเงินและประชำชน
ทัว่ไปในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่เน่ืองจำกยงัไม่มีมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรองรับกำรลงบญัชีในส่วน
ของกองทุนรวม ยกเวน้แต่ใหล้งบญัชีเป็นภำระหน้ีสิน จึงมีผลท ำใหอ้ตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัสูงข้ึน 

ส ำหรับมำตรกำรลดควำมเส่ียงของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูจ้ำกธนำคำรพำณิชย ์ทำงบริษทัได้
มีขอ้ตกลงกนัเร่ืองอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไม่มี
ขอ้ก ำหนดในกำรรักษำอตัรำส่วนทำงกำรเงินอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

1.2  ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

กลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจและบริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ  ำกดั ท่ีกลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 
ถือหุ้นรวมกนัในบริษทัคิดเป็นร้อยละ 74.93 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแลว้หลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัในคร้ังน้ี และกลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ ยงัด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรและกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม
ของบริษทัดว้ย บริษทัและ/หรือผูถื้อหุ้นรำยย่อยอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นรำยใหญ่จะมีอิทธิพล 
ต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนไปในทิศทำงใดทิศทำงหน่ึง และสำมำรถควบคุมนโยบำยและ 
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กำรบริหำรงำนในบริษทัได้ รวมถึงสำมำรถควบคุมกำรอนุมติัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งกำรเสียงส่วนใหญ่ได ้
ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมำยหรือขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดให้ตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น  
ผูถื้อหุ้นรำยอ่ืนอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นรำยใหญ่เสนอได ้
อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไดก้ ำหนดหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้กรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรไดป้ฏิบติัตำม 
ทั้งกำรค ำนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ และกำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส เป็นตน้ 

ทั้ งน้ี เพื่อควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรและกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอ ำนำจผูบ้ริหำรและ
กรรมกำรบริษทั บริษทัมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Unit ) ภำยใตค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(Audit Committee) และหน่วยงำนตรวจสอบจำกภำยนอก (External Audit) ทั้งน้ี เพื่อท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ 
ถ่วงดุลกำรตดัสินใจ และพิจำรณำอนุมติัรำยกำรต่ำง ๆ ก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อมิให้เกิดรำยกำรท่ี
ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ และเพื่อก่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของบริษทั และมีส ำนกับริหำรควำมเส่ียง 
(Risk Management Unit) ภำยใตค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee) ดูแลเร่ือง 
กำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์รทั้งกลุ่มบริษทัให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) นอกจำกน้ี บริษทัไดมี้
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) และ
คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล (Corporate Governance Committee) เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส ควำมชดัเจน และรักษำ
ประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด 
 


