บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ

(นายประจวบ ไชยสาส์น)
ประธานกรรมการ

ส�ำหรับภาพรวมผลประกอบการของบริษทั ประจ�ำปี 2558
มีก�ำไรสุทธิรวม 272.34 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 36.03 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 15 เมือ่ เทียบกับผลประกอบการปี 2557 ทีม่ ผี ลก�ำไรสุทธิ
รวม 236.31 ล้านบาท โดยปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผลประกอบการเพิ่ม
ขึ้นนั้น เนื่องมาจากผลผลิตน�้ำตาลและกากน�้ำตาลเพิ่มขึ้นจากการ
ขยายการส่งเสริมการปลูกอ้อยให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย และการ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ซึ่งท�ำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น แม้ว่าราคา
น�ำ้ ตาลตลาดโลกยังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ ง แต่บริษทั ยังคงรักษา
ความสามารถในการท�ำก�ำไรไว้ได้

(นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ)
ประธานกรรมการบริหาร

ในการด�ำเนินงานของบริษทั กว่าทศวรรษทีเ่ น้นการเพิม่
ผลผลิตตามปรัชญา “น�้ำตาลสร้างในไร่” เพื่อผลิตน�้ำตาลให้ได้
คุณภาพสูงสุดนัน้ แท้จริงไม่ได้อยูท่ เี่ ครือ่ งมือเครือ่ งจักรเพียงอย่าง
เดียว แต่ต้องเริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการอ้อย โดยบริษัทใส่ใจ
ตั้งแต่การทดลองและคัดสรรพันธุ์อ้อยที่หลากหลาย เพื่อให้ได้
อ้อยที่มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ การเตรียมดิน วิธีการปลูก
การบ�ำรุงรักษา การคัดเลือกอ้อยที่สะอาดเข้าหีบ ตลอดจนการ
บริหารจัดการเวลาที่เหมาะสมในการตัดและน�ำอ้อยเข้าหีบ จึง
ท�ำให้บริษัทสามารถสกัดน�้ำตาลได้ถึง 118 กิโลกรัมต่อตันอ้อย
ซึ่งมีปริมาณสูงจัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศ และมีวัตถุดิบ
อ้อยเพิ่มขึ้นเป็น 1.95 ล้านตัน ในฤดูการผลิต ปี 2557/58 และ
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.2 ล้านตัน ในฤดูการผลิต ปี 2558/59
ตามแผนขยายก�ำลังการผลิตจาก 17,000 ตันอ้อยต่อวัน เป็น
23,000 ตันอ้อยต่อวัน ซึ่งได้รับเงินทุนจากการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ภายในประเทศ
นอกจากนั้น ในช่วงปลายปี 2558 บริษัทได้รับอนุมัติ
จากส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย ให้ตงั้ โรงงาน
น�้ำตาลเพิ่มอีก 2 แห่ง ในพื้นที่อ�ำเภอช�ำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ และ
อ�ำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ มีก�ำลังการผลิต แห่งละ
20,000 ตันอ้อยต่อวัน จึงถือเป็นก้าวส�ำคัญของบริษัทในการ
พัฒนาธุรกิจให้เติบโต และรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม
และผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น       

ในส่วนธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าบุรีรัมย์เพาเวอร์ (โรง
ไฟฟ้าแห่งที่ 2 ของกลุม่ บริษทั ) เริม่ มีการขายไฟฟ้าให้ กฟภ. ในเดือน
เมษายน 2558 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการประกอบกิจการอีกด้วย ซึง่ ผล
ประกอบการโดยรวมของธุรกิจนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นเพื่อ
รองรับวัตถุดิบ (กากอ้อย) ที่เพิ่มขึ้น ในปี 2558 จึงได้จัดตั้งบริษัท
บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ�ำกัด และบริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์
จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินกิจการด้านพลังงานและไฟฟ้าในอนาคต รวมทั้ง
จัดตั้งบริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินโครงการ
เอทานอล ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาแผนการลงทุน   
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทเชื่อว่าการพัฒนา
ธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ตลอดปี 2558 บริษัทเน้น
การส่งเสริมอาชีพเพือ่ ยกระดับความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องคนในสังคม อาทิ
ส่งเสริมอาชีพเสือ่ ทอมือชุมชนโศกดู่ และอาชีพผ้าไหมตีนแดงทอมือ
ชุมชนคูบอน โดยบริษัทได้ท�ำกิจกรรมสร้างความเข็มแข็งของกลุ่ม
คนในชุมชน และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรับซื้อสินค้าจากชุมชน เพื่อจัดท�ำเป็น
ของทีร่ ะลึกของบริษทั เพือ่ มอบในเทศกาลปีใหม่ หรือในโอกาสต่างๆ
โดยบริษัทจะไม่หยุดและร่วมพัฒนาสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
การยอมรับ และความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมต่อไป
สุ ด ท้ า ยนี้ ในนามคณะกรรมการบริ ษั ท ขอขอบคุ ณ
เกษตรกรชาวไร่อ้อย ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้
เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่สนับสนุนและมีส่วนช่วยพัฒนาบริษัทให้เจริญ
ก้าวหน้า บริษทั จะยึดมัน่ ด�ำเนินตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจ เพือ่ พัฒนา
ธุรกิจน�้ำตาลทราย และพลังงานทดแทนให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่
กับชุมชนและสังคมสืบไป
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¹Ò§ÇÑ¹à¾็Þ »ØÞÞ¹ÔÃÑ¹´Ã

¹Ò§¨ÔÃÇÃÃ³ ¾§É¾ÔªÔµ¡ØÅ

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·, ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¹Ò§ÊÒÇ¨ÔµµÔÁÒ µÑ้§µÃ§àÇª¡Ô¨

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·, ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

¹ÒÂÊÄÉ´Ô์ µÑ้§µÃ§àÇª¡Ô¨

¹ÒÂÍ´ÔÈÑ¡´Ô์ µÑ้§µÃ§àÇª¡Ô¨

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·, ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·, ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

5
รายงานประจำป 2558

จุดเด่นทางการเงิน
หนวย : ลานบาท
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน) (BRR)

บริษทั บุรรี มั ย์วจิ ยั และพัฒนาอ้อย จ�ำกัด (BRD)

ประเภทธุรกิจ            : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั
      อื่น (Holding Company) ในธุรกิจที่
      เกีย่ วกับ การผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาล
      ธุรกิจผลพลอยได้จากการผลิตน�ำ้ ตาล
                              เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจปุ๋ย และ
      ธุรกิจสนับสนุนคือ การวิจยั และพัฒนา
เลขทะเบียนบริษัท     : 0107556000523
ส�ำนักงานใหญ่/โรงงาน : 237 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหินเหล็กไฟ
      อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ     : 128/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า
      ถนนพญาไท แขวงทุง่ พญาไท  
      เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
    : 04-465-9020, 0-2216-5820-2
โทรสาร
    : 04-465-9020, 0-2216-5823
เว็บไซด์
    : www.buriramsugar.com

ประเภทธุรกิจ

บริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (BSF)
ประเภทธุรกิจ
    :  ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
ส�ำนักงานใหญ่/โรงงาน :  237 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหินเหล็กไฟ
       อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ 31190
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ     :  128/77 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า
       ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  
       เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
    :  04-465-9020, 0-2216-5820-2
โทรสาร     
    :  04-465-9020, 0-2216-5823

       : วิจยั และพัฒนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
         การปลูกและบ�ำรุงรักษาอ้อย
ส�ำนักงานใหญ่/โรงงาน    : 237 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหินเหล็กไฟ
         อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ 31190
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ        : 128/77 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า
         ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  
         เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400
โทรศัพท์
       : 04-465-9020, 0-2216-5820-2
โทรสาร
       : 04-465-9020, 0-2216-5820-2

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด (BEC)
ประเภทธุรกิจ
       : โรงไฟฟ้าชีวมวล
ส�ำนักงานใหญ่/โรงงาน    : 289 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหินเหล็กไฟ
         อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ 31190
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ        : 128/77 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า
         ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  
         เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
       : 04-466-6368, 0-2216-5820-2
โทรสาร
       : 04-466-6368, 0-2216-5823

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด (BPC)
ประเภทธุรกิจ
       : โรงไฟฟ้าชีวมวล
ส�ำนักงานใหญ่/โรงงาน    : 284 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหินเหล็กไฟ
         อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ 31190
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ        : 128/77 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า
         ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  
         เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
       : 04-466-6368, 0-2216-5820-2
โทรสาร
       : 04-466-6368, 0-2216-5823
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บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ�ำกัด (BPP)

บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (BAE)

ประเภทธุรกิจ
    :  โรงไฟฟ้าชีวมวล
ส�ำนักงานใหญ่/โรงงาน :  317 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหินเหล็กไฟ
       อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ 31190
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ     :  128/80 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า
       ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  
   
       เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
    :  04-466-6368, 0-2216-5820-2
โทรสาร
    :  04-466-6368, 0-2216-5823

ประเภทธุรกิจ
    :  ผลิตและจ�ำหน่ายเอทานอล
ส�ำนักงานใหญ่/โรงงาน :  237 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหินเหล็กไฟ
       อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ     :  128/77 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า
       ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  
        เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
    :  04-465-9020, 0-2216-5820-2
โทรสาร
    :  04-465-9020, 0-2216-5823

บริษทั บุรรี มั ย์ซปุ เปอร์เพาเวอร์ จ�ำกัด (BSP)
ประเภทธุรกิจ
    :  โรงไฟฟ้าชีวมวล
ส�ำนักงานใหญ่/โรงงาน :  289 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหินเหล็กไฟ
       อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ 31190
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ     :  128/80 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า
       ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  
        เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
    :  04-466-6368, 0-2216-5820-2
โทรสาร
    :  04-466-6368, 0-2216-5823

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด (KBF)
ประเภทธุรกิจ
    :  ผลิตและจ�ำหน่ายปุย๋ อินทรีย์
ส�ำนักงานใหญ่/โรงงาน :  237 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหินเหล็กไฟ
       อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ 31190
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ     :  128/77 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า
       ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  
       เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
    :  04-465-9020, 0-2216-5820-2
โทรสาร
    :  04-465-9020, 0-2216-5823
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน) (“BRR”) และ
บริษัทย่อย เป็นหนึ่งในบรรดาผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน�้ำตาลของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจ ผู้ริเริ่ม
ปลูกอ้อยและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยในจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นกลุ่มบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายดิบ
น�้ำตาลทรายขาวสีร�ำ  ทั้งในและต่างประเทศ นานกว่า 50 ปี
รวมถึงการน�ำผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตน�้ำตาล เช่น
กากอ้อย กากหม้อกรอง และกากน�้ำตาล ต่อยอดธุรกิจอย่าง
ครบวงจร ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล ธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ และธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเอทานอล

ธุรกิจน�้ำตาล
บริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (“BSF”)
จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000
บาท ต่อมาในปี 2553 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระ
แล้วเป็น 990,637,000 บาท และเป็น 1,050,000,000 บาท
ในปี 2554 โดยในปี 2553 ถึง 2554 BSF ได้รับโอนพนักงาน
ในฝ่ายผลิต จัดซื้อ การตลาด และสินเชื่อ และรับโอนทรัพย์สิน
รวมถึงใบอนุญาตผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาตผลิต
และจ�ำหน่ายไฟฟ้าจาก บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
BSF ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายมี
โรงงานตั้งอยู่ที่ 237 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหินเหล็กไฟ อ�ำเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ มีก�ำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต 17,000 ตันอ้อย
ต่อวัน สามารถรองรับปริมาณอ้อยเข้าหีบกว่าปีละ 2 ล้านตัน
โดยในฤดูการผลิตปี 2558/59 ขยายก�ำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น
23,000 ตันอ้อยต่อวัน ผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายแบ่งออกเป็น 2
ประเภท ได้แก่ น�้ำตาลทรายดิบและน�้ำตาลทรายขาวสีร�ำ  โดย
จ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกเหนือ
จากการผลิตน�้ำตาลแล้ว BSF ยังสามารถผลิตไฟฟ้าจากไอน�้ำที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน�้ำตาลได้ประมาณ 10 เมกะวัตต์
จากก�ำลังการผลิต 12 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ภายในพื้นที่บริเวณ
โรงงานน�้ำตาลด้วย

ธุรกิจผลพลอยได้
1.บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด (“BEC”)
เดิมชือ่ บริษทั บุรรี มั ย์เอทานอล จ�ำกัด จดทะเบียนจัด
ตั้งในปี 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเพิ่มทุน
เป็น 15,600,000 บาท ในเดือนสิงหาคม 2549 เพื่อเตรียมการ
ก่อสร้างโรงงานเอทานอล แต่บริษทั ได้ชะลอการก่อสร้างโรงงาน
เอทานอล ต่อมาในปี 2553 บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท
บุรรี มั ย์พลังงาน จ�ำกัด และเพิม่ ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วเป็น
135,600,000 บาท ในปี 2554
BEC ด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล ก�ำลังการผลิตติดตัง้
9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต
และจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
จ�ำนวน 8 เมกะวัตต์ และใช้ภายในโรงงาน 1.9 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีใ่ กล้เคียงโรงงานน�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์เพือ่ ความ
สะดวกในการน�ำกากอ้อยทีไ่ ด้จากกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลมาใช้
เป็นเชือ้ เพลิงและสะดวกในการจ่ายไฟฟ้า เมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม
2554 BEC ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. โดย กฟภ.
ตกลงซื้อขายไฟฟ้าในปริมาณไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ที่ระบบ
แรงดัน 22,000 โวลต์ และเริ่มมีการขายไฟฟ้าให้ กฟภ. ใน
เดือนพฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ การด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าของ BEC
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2554
2. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด (“BPC”)
จดทะเบียนจัดตัง้ ในปี 2554 ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
ที่ช�ำระแล้ว 170,000,000 บาท  เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการ
ด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล มีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ จ�ำนวน 9.9
เมกะวัตต์โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก นอกจากนี้ สามารถ
ใช้ไม้สบั ใบอ้อย และแกลบเป็นวัตถุดบิ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้  
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ปัจจุบันบริษัท BPC ได้ด�ำเนินการก่อสร้างโรงงาน
เสร็จแล้ว โดยโรงไฟฟ้าจะอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าของ
BEC และบริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด เพื่อความสะดวก
ในการขนส่งกากอ้อยที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดย
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจ�ำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่ง BPC
ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. โดย กฟภ. ตกลงซื้อขาย
ไฟฟ้าในปริมาณไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ทีร่ ะบบแรงดัน 22,000
โวลท์ และเริ่มมีการขายไฟฟ้าให้ กฟภ. ในเดือนเมษายน 2558
ทัง้ นี้ บริษทั ได้รบั อนุญาตให้เปลีย่ นแปลงสัญญาการซือ้ ขายไฟฟ้า
จากระบบ Adder เป็น Feed in tariff (FIT) แล้ว นอกจากนี้
การด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าของ BPC ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน ในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558  
3. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ�ำกัด (“BPP”)
จดทะเบียนจัดตัง้ ในปี 2558 ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
10,000,000 บาท เรียกช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ถือหุ้นโดย BEC
ร้อยละ 99.99  เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ชีวมวล โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยจัดเป็นโรงไฟฟ้า
แห่งที่ 3 ของกลุ่มธุรกิจผลพลอยได้ด้านพลังงานของกลุ่มบริษัท
ปัจจุบนั ยังไม่ได้เริม่ ด�ำเนินธุรกิจโดยอยูร่ ะหว่างการขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
กิจการพลังงาน (กกพ.)
4.บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จ�ำกัด (“BSP”)
จดทะเบียนจัดตัง้ ในปี 2558 ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 5,000,000
บาท เรียกช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ถือหุ้นโดย BEC ร้อยละ 99.99  
เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล
โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยจัดเป็นโรงไฟฟ้าแห่ง
ที่ 4 ของกลุ่มธุรกิจผลพลอยได้ด้านพลังงานของกลุ่มบริษัท มี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษทั ปัจจุบนั ยังไม่ได้เริม่ ด�ำเนินธุรกิจ
5. บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด (“KBF”)
จดทะเบียนจัดตัง้ ในปี 2554 ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
15,000,000 บาท เรียกช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ด�ำเนินธุรกิจผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ โดยปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากกากหม้อกรอง (ตะกอน)

ของกระบวนการผลิตน�้ำตาล และน�ำมาผสมกับส่วนของปุ๋ยเคมี
ทั้งนี้ เมื่อธันวาคม 2555 KBF เริ่มด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่าย
แล้ว โดยมีก�ำลังการผลิตประมาณ 30,000 ตันต่อปี ซึ่งจะ
จ�ำหน่ายให้แก่ BRD เพื่อน�ำไปส่งเสริมให้ชาวไร่ที่อยู่ในพื้นที่ส่ง
เสริม
ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวไร่น�ำไปใช้ปรับปรุงดินให้ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ ท�ำให้ผลผลิตต่อไร่อ้อยสูงขึ้น
6.   บริษทั บุรรี มั ย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (“BAE”)
จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ในปี 2558 ปั จ จุ บั น มี ทุ น จดทะเบี ย น
10,000,000 บาท เรียกช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน เป็นบริษัทที่จัด
ตัง้ ขึน้ เพือ่ การด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเอทานอล ซึง่ ท�ำจาก
กากน�ำ้ ตาล ปัจจุบนั ยังไม่ได้เริม่ ด�ำเนินธุรกิจ โดยอยูร่ ะหว่างการ
ด�ำเนินการยื่นขออนุญาตจัดท�ำรายงานบทวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

ธุรกิจสนับสนุน
บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ�ำกัด (“BRD”)
เดิมชื่อ บริษัท บุรีรัมย์จักรกลพัฒนา จ�ำกัด
จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000
บาท และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็น 70,880,000 บาท เรียกช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน และ
ในปีเดียวกันบริษทั ได้มกี ารเปลีย่ นชือ่ เป็นบริษทั บุรรี มั ย์วจิ ยั และ
พัฒนาอ้อย จ�ำกัด
BRD เป็นบริษัทย่อย ด�ำเนินการจัดหาวัตถุดิบให้กับ
BSF ด�ำเนินธุรกิจโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร
ปลูกอ้อยในลักษณะ Contract farming เพือ่ ให้มวี ตั ถุดบิ ทีเ่ พียง
พอกับก�ำลังการผลิตของ BSF พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับ
พันธุ์อ้อย เครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจการผลิตน�้ำตาล รวม
ถึงจัดการระบบชาวไร่ การส่งเสริมการปลูกอ้อย และการหีบอ้อย
เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้หลักในการเลี้ยงครอบครัวและช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ

เป้าหมายด้านบุคลากร

ในระยะยาว

บุคลากรของบริษทั เป็นทรัพยากรทีม่ คี วามส�ำคัญอย่าง
ยิ่งในการพัฒนาบริษัท บริษัทจึงให้ความส�ำคัญในทุกขั้นตอน
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้านการจัดหาบุคลากร
ให้เหมาะสมกับงาน โดยค�ำนึงถึงกระบวนการสรรหาพนักงาน
จากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความสามารถเหมาะสมเข้า
มาด�ำรงต�ำแหน่ง พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทก�ำหนดอย่างต่อเนื่อง และการ
รักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความส�ำคัญ

บริษทั มุง่ มัน่ รักษามาตรฐานและความเป็นหนึง่ ในด้าน
การบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพผลผลิตอ้อย เพื่อผลิต
น�ำ้ ตาลทราย และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
เพราะบริษัทเข้าใจดีว่า วัตถุดิบ คือ ความเสี่ยงสูงสุดของธุรกิจ
ดังนัน้ หากมีการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลได้อย่างดีและมี
เสถียรภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบ   และเครื่องมืออย่างต่อ
เนื่อง จะท�ำให้บริษัทสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง
ส�ำหรับกิจการพลังงานไฟฟ้าชีวมวล บริษัทมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการขยายตัวของ
ธุรกิจน�้ำตาล โดยวางแผนการเพิ่มก�ำลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวล
เพื่อรองรับก�ำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท
ในอนาคต และจัดจ�ำหน่ายไฟฟ้าเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้
แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั นอกจากนัน้ บริษทั ก�ำลังพิจารณาต่อยอด
อุตสาหกรรมผลพลอยได้เพื่อเพิ่มรายได้ และเพื่อให้ธุรกิจเกิด
ความยั่ ง ยื น โดยก� ำ ลั ง ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์
เอทานอล รวมถึงเทคโนโลยีตา่ งๆ ซึง่ อยูใ่ นระหว่างการจัดท�ำรายงาน
บทวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม (EIA) ตลอดจนผลิตภัณฑ์
อื่นๆ อาทิ ยีสต์ เป็นต้น  

ในระยะสั้น
บริษัทตั้งเป้าหมายพัฒนาผลผลิตอ้อยในฤดูการผลิต
2-3 ปีข้างหน้า โดยส่งเสริมการปลูกอ้อยและขยายพื้นที่เพาะ
ปลูกกว่า 250,000 ไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตกว่า 3 ล้านตัน ควบคู่
ไปกับการรักษามาตรฐานคุณภาพอ้อยให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด
นอกจากนั้น บริษัทมีแผนผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ (Refined Sugar) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และรองรับ
ปริมาณน�้ำตาลที่เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการส่งออกให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมในต่างประเทศ ซึง่ ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างศึกษาข้อมูล
และหาเทคโนโลยีทที่ นั สมัยและเหมาะสม เพือ่ ผลิตน�ำ้ ตาลทราย
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพแก่ผบู้ ริโภค ในส่วนธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวล บริษทั
ก�ำลังด�ำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าของโรง
ไฟฟ้าแห่งที่ 3 ขนาดก�ำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยการก่อสร้าง
โรงงานไฟฟ้าดังกล่าวจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 3 ของปี
2559 ซึง่ วางแผนด�ำเนินการขายไฟฟ้าให้กบั โรงงานน�ำ้ ตาล เพือ่
รองรับก�ำลังการผลิตของโรงงานน�้ำตาลที่เพิ่มขึ้น

ส่วนงานด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถและศักยภาพให้กับพนักงาน บริษัทได้ก�ำหนดให้มี
กระบวนการด้านการสอนงาน ฝึกอบรม ตามความเหมาะสม
ของสายงานอาชีพในแต่ละต�ำแหน่งงานอย่างทัว่ ถึงอีกทัง้ ก�ำหนด
แนวทางในการมอบหมายงานและรายงานผลอันจะท�ำให้เกิด
ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงเกิดกระบวนการถ่ายทอด และ
เรียนรู้ภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สนองตอบต่อ
การขยายตัวของธุรกิจ และการแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
อีกทั้งมีการควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับ
บริษัท และ “จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม
ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท” เพื่อค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลอดจนการท�ำให้บุคลากรในองค์กรตระหนักรู้ถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนรวมในการด�ำเนินกิจกรรม
ดังกล่าว
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เป้าหมายการบริหารด้วยหลักคุณธรรม
และ ธรรมาภิบาล
1. การด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส
บริษทั มีการวางแผนด�ำเนินงานโดยมีการเปิดเผยข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเป็นธรรม และเสริม
สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีการจัดวาง
ระบบการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระภายในและภายนอก
เพื่อความถูกต้องและโปร่งใส
2. การส่งเสริมและพัฒนาสังคม
บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาธุรกิจของบริษัท จ�ำเป็นต้อง
ท�ำควบคู่กับการพัฒนาสังคม โดยบริษัทมีการจัดท�ำโครงการ
เพื่อพัฒนาสังคม โดยการบริจาคและส่งเสริมชุมชนเพื่อยก
ระดับความเป็นอยู่ของสังคม ซึ่งถือเป็นพันธกิจที่ส�ำคัญของ
บริษัท ตัวอย่างการสนับสนุนชุมชน อาทิ การส่งเสริมอาชีพเสื่อ
ทอมือชุมชนโศกดู่ และอาชีพผ้าไหมตีนแดงทอมือชุมชนคูบอน
โดยบริษัทท�ำกิจกรรมสร้างความเข็มแข็งของกลุ่มคนในชุมชน
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์ และรับซื้อสินค้าจากชุมชน เพื่อจัดท�ำเป็นของที่
ระลึกของบริษัทเพื่อมอบในเทศกาลปีใหม่ หรือในโอกาสต่างๆ

3. การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทมีความส�ำคัญเป็นอันดับต้น บริษัทจึงด�ำเนินงาน โดย
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด และมุง่ พัฒนายกระดับคุณภาพของบริษทั ตัง้ แต่
การผลิตจนถึงการจัดจ�ำหน่าย โดยจัดให้มีการตรวจสอบระบบ
การผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า
แก่ลูกค้า และการดูแลระบบปฏิบัติงานในโรงงาน เพื่อความ
ปลอดภัยแก่พนักงาน

ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงานในเทศบาล
ต�ำบลหินเหล็กไฟ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยให้
ชุมชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมดังกล่าว อาทิ โครงการเพิม่
พื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ซึ่งเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน
โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างบริษทั หน่วยงาน
ราชการท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบ
นอกจากนัน้ บริษทั ยังค�ำนึงถึงการรักษา   ความสมดุล
ของระบบนิเวศทางน�้ำ  โดยได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่
แม่น�้ำสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังสามารถช่วยเหลือความ
เป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นได้อีกด้วย
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท โรงงานน�้ำตาลสหไทยรุ่งเรือง (2506) จ�ำกัด (ได้รับโอนกิจการมาจาก
ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด โรงงานน�ำ้ ตาลสหไทยรุง่ เรือง) จดทะเบียนก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2506 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพือ่ ประกอบ
ธุรกิจโรงงานน�้ำตาลทรายแดง ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยบริษัทมีพัฒนาการ และเหตุการณ์ที่ส�ำคัญในอดีต ดังต่อไปนี้
ปี

เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ

2506

• ก่อตัง้ บริษทั โรงงานน�ำ้ ตาลสหไทยรุง่ เรือง (2506) จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท มีกำ� ลังการผลิตทีไ่ ด้รบั
  อนุญาตเริ่มแรกเท่ากับ 3,003 ตันอ้อยต่อวัน กลุ่มผู้ถือหุ้นหลักในช่วงแรก ได้แก่ กลุ่มนายวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจ        
  กลุ่มนายสมชัย ศิริภาณุมาศ และกลุ่มนายพิชัย เหลียงกอบกิจ

2523

• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วเป็น 15 ล้านบาท

2529

• กลุม่ นายสมชัย ศิรภิ าณุมาศ และกลุม่ นายพิชยั เหลียงกอบกิจ ได้ขายหุน้ ทัง้ หมดให้กลุม่ ครอบครัวตัง้ ตรงเวชกิจ
  และเปลีย่ นชือ่ เป็นบริษทั น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด เพือ่ ประกอบธุรกิจผลิตน�ำ้ ตาลทรายดิบและน�ำ้ ตาลทรายขาวภายใต้
  เครื่องหมายการค้า “กุญแจคู่”

2533

• ได้รับอนุญาตให้ขยายโรงงาน ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2533 เพิ่มก�ำลังการผลิตเป็น 7,700 ตันอ้อยต่อวัน

2534-2537

• เพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระอย่างต่อเนื่อง จนมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
• ได้รับอนุญาตให้เพิ่มก�ำลังการผลิตเป็น 8,991 ตันอ้อยต่อวัน โดยไม่ได้เพิ่มก�ำลังแรงม้าเครื่องจักร ในเดือน
  ตุลาคม ปี 2537

2539

• ก่อตั้ง บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ�ำกัด (“BRD”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและ   
  การจัดการอ้อย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านผลผลิต และสร้างชีวิตที่ดีแก่ชาวไร่อ้อย
• ได้รับอนุญาตให้เพิ่มก�ำลังการผลิตเป็น 12,000 ตันอ้อยต่อวัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2539 โดยไม่ได้เพิ่มก�ำลัง
  แรงม้าเครื่องจักร

2540

• บริษัทเริ่มประสบปัญหาทางการเงิน จากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ

2544

• BRD เริ่มน�ำระบบจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ MIS (Management Information System) และ GIS  
  (Geographic Information System) มาใช้เพื่อบริหารจัดการ การด�ำเนินงานครั้งแรก เดือนกรกฎาคม 2544

2546

• ก่อตั้ง บริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (“BSF”) เพื่อด�ำเนินกิจการซื้อขายน�้ำตาล

2548

• ก่อตั้ง บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด (“BEC”) เพื่อรองรับการด�ำเนินกิจการด้านพลังงานในอนาคต
• บริษัทเริ่มปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
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ปี

เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ

2552

• ได้รบั อนุญาตให้เพิม่ ก�ำลังการผลิตจากเดิม 12,000 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 17,000 ตันอ้อยต่อวัน ในเดือนกันยายน
  2552
• BRD เริ่มใช้ระบบน�้ำหยดเป็นครั้งแรก เพื่อให้แปลงอ้อยของสมาชิกชาวไร่ได้รับน�้ำในปริมาณที่เหมาะสมต่อ
  การให้ผลผลิตสูงสุดของอ้อย
• BRD เริ่มใช้ระบบไร่ออนไลน์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เพื่อตรวจและติดตามแปลงอ้อยของสมาชิกชาวไร่

2553

• บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด ท�ำสัญญาจะขายสินทรัพย์ และใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ ให้แก่ บริษัท
  โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้
     - BRR โอนพนัก งานในฝ่ายผลิ ต จั ด ซื้ อ การตลาด และสิ น เชื่ อ ให้ แก่ BSF และพนั ก งานในฝ่ าย
       จัดหาวัตถุดิบ และสินเชื่อปุ๋ยยาและอุปกรณ์ ให้แก่   BRD เพื่อความคล่องตัวในการบริหารบุคลากร     
                และผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ นี้ ในส่วนงานสายปฏิบตั กิ ารและสนับสนุน (ยกเว้นฝ่ายสินเชือ่ ) ยังคงอยูภ่ ายใต้การบริหาร
                จดั การของบริษทั โดยสาเหตุหลักทีโ่ อนบุคลากรไปยังบริษทั ในเครือก่อนเนือ่ งจากยังไม่ได้รบั การอนุมตั ใิ นเรือ่ ง
                 การโอนใบอนุญาตจากคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายแต่ใกล้ระยะเวลาเปิดหีบอ้อย จึงต้องโอนย้าย
         บุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
    - BRR ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ

2554

• BRR จ�ำหน่ายทรัพย์สิน รวมถึงใบอนุญาตผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน   
  ให้แก่ BSF
• BRR เปลี่ยนเป็นด�ำเนินกิจการ Holding company ในขณะที่ BSF ด�ำเนินกิจการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาล
• BEC มีก�ำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. จ�ำนวน 8 เมกะวัตต์
  ส่วนที่เหลือ 1.9 เมกะวัตต์ใช้ภายในโรงงาน และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2003(1)/2554
• ก่อตั้งบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด (“KBF”) เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์
• ก่อตั้งบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด (“BPC”) เพื่อรองรับการขยายการด�ำเนินกิจการด้านการผลิตพลังงาน
  ไฟฟ้าชีวมวล อันเนื่องมาจากการเติบโตของปริมาณอ้อยที่เข้าหีบ ซึ่งส่งผลให้มีกากอ้อยน�ำมาเป็นเชื้อเพลิงใน
  การผลิตไฟฟ้ามากขึ้น ทั้งนี้ BPC มีก�ำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และได้ท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ.  
  จ�ำนวน 8 เมกะวัตต์

2555

• BRR เพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วเป็น 320 ล้านบาท
• BEC เริ่มมีการขายไฟฟ้าให้ กฟภ. ในเดือน พฤษภาคม 2555
• KBF เริ่มด�ำเนินการผลิต และจ�ำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีก�ำลังการผลิตประมาณ 30,000 ตันต่อปี
• BRR เข้าร่วมโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” ซึ่งเป็นโครงการของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ท�ำให้บริษทั ได้รบั สิทธิพเิ ศษต่าง ๆ เช่น การอบรมความรูเ้ กีย่ วกับตลาดทุน
  การให้ค�ำแนะน�ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโล่เชิดชูเกียรติ เป็นต้น
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

ปี

เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ

2556

• บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด แปลงสภาพเป็น บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• BRR เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 676,750,000 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป โดยแบ่งเป็น
  - หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 180,800,000 หุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคามูลค่าที่ตราไว้
  - หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวนไม่เกิน 6,767,500 หุ้น เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในราคา 2.70   
    บาทต่อหุ้น
  - หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวนไม่เกิน 169,182,500 หุ้น เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
• BEC ออกรายการ “พลังไทยรักพลังงาน” ออกอากาศช่องTNN วันที่ 22 กรกฎาคม 2556
• BRD มีจ�ำนวนชาวไร่อ้อยเพิ่มขึ้น 872 ราย และมีพื้นที่ปลูกอ้อยมากขึ้น 8,153.92 ไร่ ในปีการผลิต 2555/2556  
  รวมทั้งสิ้น มีชาวไร่อ้อย 7,133 ราย และพื้นที่การปลูกอ้อย 129,516.73 ไร่
• BRD สร้างอากาศยานไร้คนบังคับ (UAV) ส�ำหรับส�ำรวจไร่ออ้ ยเสร็จสมบูรณ์ และเริม่ ใช้บนิ จริง เมือ่ เดือนมกราคม
  2556 สามารถบินส�ำรวจได้นาน 20 นาที ที่ความสูง 300 เมตร

2557

• BSF ขยายก�ำลังการผลิตเป็น 17,000 ตันอ้อยต่อวัน
• BEC ออกรายการ “อิเล็กตะลอน ชีวิตมีไฟ” ออกอากาศช่อง ททบ. 5 วันที่ 4 สิงหาคม 2557
• BRD มีจำ� นวนชาวไร่ออ้ ยเพิม่ ขึน้ 2,754 ราย และมีพนื้ ทีป่ ลูกอ้อยมากขึน้ 38,857.92 ไร่ ในปีการผลิต 2556/2557
  รวมทั้งสิ้น มีชาวไร่อ้อย 9,887 ราย และพื้นที่การปลูกอ้อย 168,374.65 ไร่
• BRR ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

2558

• ก่อตั้ง บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (“BAE”)  ซึ่งถือหุ้นโดย BRR ร้อยละ 99.99  เพื่อประกอบธุรกิจ
  ผลิตและจ�ำหน่ายเอทานอล ปัจจุบัน ยังไม่ได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจ
• ก่อตั้ง บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ�ำกัด (“BPP”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล ปัจจุบัน ยังไม่ได้เริ่ม
   ดำ� เนินธุรกิจ โดยอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
  ก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
• ก่อตั้ง บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จ�ำกัด (“BSP”)  ซึ่งถือหุ้นโดย BEC ร้อยละ 99.99 เพื่อรองรับการด�ำเนิน
  กิจการพลังงานในอนาคต ปัจจุบัน ยังไม่ได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจ
• มติทปี่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 อนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูว้ งเงิน 2,000 ล้านบาท เพือ่ รองรับ
  การขยายก�ำลังการผลิตเพิ่มเป็น 23,000 ตันอ้อยต่อวันและ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท
• ปลายปี 2558 ได้รบั อนุมตั จิ ากส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย ให้ตงั้ โรงงานน�ำ้ ตาลเพิม่ อีก 2 แห่ง
  ในพื้นที่อ�ำเภอช�ำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ และอ�ำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ มีก�ำลังการผลิต แห่งละ 20,000
  ตันอ้อยต่อวัน

15
รายงานประจำป 2558

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทเป็นบริษัท Holding Company ปัจจุบันมีบริษัทในเครือทั้งหมด 8 บริษัท รายละเอียดดังนี้
ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

การประกอบธุรกิจ

1,050.00

99.90

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด

135.60

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด ***

ประเภทธุรกิจ
ตามค�ำนิยามของ
ก.ล.ต.

ขนาดของบริษัทย่อย
ต่อขนาดของ Holding
Company*

ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย

บริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลัก

80.00*
(74.00)**

99.99

โรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัทย่อย

3.18*
(7.00)**

170.00

99.99

โรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัทย่อย

3.32*
(10.00)**  
(เริ่มด�ำเนินธุรกิจใน
ไตรมาสสอง ปี 2558)

บริษทั บุรรี มั ย์เพาเวอร์พลัส จ�ำกัด***

10.00

99.99

โรงไฟฟ้าชีวมวล (อยู่ระหว่างการ
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้าจาก กกพ.*****)

บริษัทย่อย

N.A.****
(ปัจจุบัน ยังไม่ได้เริ่ม
ด�ำเนินธุรกิจ)

บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์
จ�ำกัด***

5.00

99.99

โรงไฟฟ้าชีวมวล
(จัดตั้งเพื่อรองรับโครงการผลิต
ไฟฟ้าในอนาคต)

บริษัทย่อย

N.A.****
(ปัจจุบัน ยังไม่ได้เริ่ม
ด�ำเนินธุรกิจ)

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด

15.00

99.99

ผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์

บริษัทย่อย

8.81*
(2.00)**

บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี่
จ�ำกัด

10.00

99.99

ผลิตและจ�ำหน่ายเอทานอล
(อยู่ในระหว่างจัดท�ำ EIA)

บริษัทย่อย

N.A.****
(ปัจจุบัน ยังไม่ได้เริ่ม
ด�ำเนินธุรกิจ)

70.88

99.99

วิจัย พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปลูกและ
บ�ำรุงรักษาอ้อย

บริษัทย่อย

4.69*
(7.00)**

ชื่อบริษัท/จ�ำกัด

ธุรกิจน�้ำตาล
บริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด

ธุรกิจผลพลอยได้

ธุรกิจสนับสนุน
บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย
จ�ำกัด

หมายเหตุ : *   ขนาดของบริษทั ย่อยต่อขนาดของ Holding Company ค�ำนวณโดย น�ำรายได้ของธุรกิจหลักของบริษทั ย่อย หารด้วยรายได้
    รวมปี 2558 แทนการใช้วิธีการแบ่งตามขนาดของสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าการใช้รายได้ในการระบุขนาดจะท�ำให้
     สามารถแสดงผลการด�ำเนินงานและผลตอบแทนการลงทุนจากบริษัทย่อยต่างๆ ได้ใกล้เคียงกว่าขนาดของสินทรัพย์
**  ขนาดของบริษัทย่อยต่อขนาดของ Holding Company ค�ำนวณโดยใช้เกณฑ์สินทรัพย์ โดยน�ำสินทรัพย์รวมของบริษัทย่อย
     หลังหักรายการระหว่างกันมาหารด้วยสินทรัพย์รวมของ Holding Company ณ สิ้นปี 2558
           ***  ถือหุ้นโดย บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด
           ****   ในปี 2558 บริษทั ย่อยยังไม่ได้เริม่ ด�ำเนินธุรกิจ จึงไม่สามารถคิดค�ำนวณขนาดของบริษทั ย่อยต่อขนาดของ Holding Company ได้
        *****  กกพ. คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ºÃÔÉÑ· ¹้ÓµÒÅºØÃÕÃÑÁÂ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

99.90%

º¨. âÃ§§Ò¹¹้ÓµÒÅºØÃÕÃÑÁÂ
(¡Ô¨¡ÒÃâÃ§§Ò¹¹้ÓµÒÅ)

99.99%

99.99%

º¨. ºØÃÕÃÑÁÂÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍŒÍÂ
(Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÅÙ¡ÍŒÍÂ)

º¨. ºØÃÕÃÑÁÂ¾ÅÑ§§Ò¹
(âÃ§ä¿¿‡ÒªÕÇÁÇÅ 9.9MW)

99.99%

99.99%

º¨. ºØÃÕÃÑÁÂà¾ÒàÇÍÃ
(âÃ§ä¿¿‡ÒªÕÇÁÇÅ 9.9MW)

º¨. ºØÃÕÃÑÁÂà¾ÒàÇÍÃ¾ÅÑÊ
(âÃ§ä¿¿‡ÒªÕÇÁÇÅ 9.9MW)

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่มี -
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99.99%

º¨. »Ø‰ÂµÃÒ¡ØÞá¨
(¼ÅÔµ»Ø‰ÂÍÔ¹·ÃÕÂ)

99.99%

º¨. ºØÃÕÃÑÁÂÍÐâ¡ÃàÍ็¹à¹ÍÃÂÕ่
(¼ÅÔµàÍ·Ò¹ÍÅ)

99.99%

º¨. ºØÃÕÃÑÁÂ«Ø»à»ÍÃà¾ÒàÇÍÃ
(âÃ§ä¿¿‡Ò)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริษัทที่ด�ำเนินการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1. รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำตาล
และกากน�้ำตาล
1.1 รายได้จากการขายน�้ำตาลทราย
ขาวสีร�ำในประเทศ

BSF

886.64

22.25

908.37

22.97

961.78

22.39

1.2 รายได้จากการขายน�้ำตาลทราย
ดิบต่างประเทศ

BSF

2,188.11

53.42

2,129.35

53.85

2,110.52

49.13

1.3 รายได้จากการขายกากน�้ำตาล
ในประเทศ

BSF

293.59

7.32

290.32

7.34

358.09

8.33

3,368.34

82.66

3,328.04

84.17

3,430.39

79.85

BEC,BPC

132.62

3.31

182.53

4.62

279.00

6.49

KBF

275.13

6.86

285.04

7.21

378.30

8.81

BSF,BRD

202.78

6.22

124.71

3.15

138.96

3.23

610.53

16.39

592.28

14.98

796.26

18.53

BRR,BSF,
BRD,BEC,BPC

29.93

0.75

23.92

0.60

63.26

1.47

BSF

(24.24)

(0.60)

9.79

0.25

6.12

0.14

3,984.56

100.00

3,954.03

100.00

4,295.85

100.00

รวมรายได้จากการขาย
น�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล
2. รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
2.1 รายได้จากการขายไฟฟ้า
2.2 รายได้จากการขายปุ๋ย
2.3 รายได้จากการขายและบริการ
อื่น ๆ
รวมรายได้จากธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งอืน่ ๆ
3. รายได้อื่น ๆ*
4. ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลก
เปลี่ยน
รายได้รวม

หมายเหตุ * รายได้อื่นๆ ได้แก่ ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์ หนี้สูญได้รับคืน และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาล ด�ำเนินการโดย BSF
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (“BSF”) ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตาม ISO 9001:2008 มาตรฐานส�ำหรับ
ระบบบริหารคุณภาพ “QMS” (“Quality Management System”) ซึง่ มุง่ เน้นให้มโี ครงสร้างการบริหารเพือ่ ให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจสูงสุด
มาตรฐาน “GMP” (“Good Manufacturing Practice”) มาตรฐานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม “HACCP” และ
มาตรฐานอาหารฮาลาลของศาสนาอิสลาม ซึง่ อนุญาตให้มสุ ลิมบริโภคได้ เป็นต้น น�ำ้ ตาลทรายที่ BSF ผลิตได้สามารถจ�ำแนกได้ตามประเภท
และเกรดของความบริสุทธิ์ของน�้ำตาลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ น�้ำตาลทรายดิบและน�้ำตาลทรายขาวสีร�ำ
ตารางแสดงปริมาณการผลิตน�้ำตาลทรายของบริษัทจ�ำแนกตามประเภท ดังนี้
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ตัน

ร้อยละ

ตัน

ร้อยละ

ตัน

ร้อยละ

น�้ำตาลทรายดิบ

142,825.69

75.43

152,947.00

76.00

167,499.00

76.68

น�้ำตาลทรายขาวสีร�ำ 

46,511.23

24.57

48,265.00

24.00

50,916.00

23.32

รวม

189,336.92

100.00

201,212.00

100.00

218,415.00

100.00

1. น�้ำตาลทรายดิบ

2. น�้ำตาลทรายขาวสีร�ำ

น�้ำตาลทรายดิบผลิตจากอ้อยโดยตรงเป็นน�้ำตาลที่ได้
จากกระบวนการผลิตขั้นต้นโดยกระบวนการเคี่ยวและตกผลึก
น�้ำตาล โดยมีค่าสีสูงกว่า 1,500 ICUMSA สีจะมีลักษณะเป็น
สีน�้ำตาลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง ความบริสุทธิ์ต�่ำเป็นเกล็ดใส
สีน�้ำตาลอ่อนถึงเข้ม มีความชื้นปานกลาง เกล็ดน�้ำตาลจะ
จับติดกันไม่รว่ นน�ำ้ ตาลชนิดนีไ้ ม่สามารถน�ำไปบริโภคโดยตรงได้
ต้ อ งน� ำ น�้ ำ ตาลไปผ่ า นกระบวนการรี ไ ฟน์ ห รื อ ท� ำ ให้ บ ริ สุ ท ธิ์
ก่อนเพือ่ ผลิตเป็นน�ำ้ ตาลทรายขาวหรือน�ำ้ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิ์
การขนถ่ า ยน�้ ำ ตาลทรายดิ บ จะขนถ่ า ยในลั ก ษณะ Bulk
เพื่อจ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ

น�ำ้ ตาลทรายขาวสีรำ � เป็นน�ำ้ ตาลทรายทีผ่ า่ นกระบวนการ
ท� ำ ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ แ ล้ ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ ผ ่ า นกระบวนการลดค่ า สี
ท�ำให้สีของน�้ำตาลเป็นสีทอง มีค่าสีไม่เกิน 1,000 ICUMSA
บริษัทผลิตน�้ำตาลทรายขาวเกรด 3 (น�้ำตาลทรายขาวสีร�ำ) ค่าสี
401-1,000 ICUMSA ความชื้นร้อยละ 0.1 เพื่อจ�ำหน่ายแก่
ผูก้ ระจายสินค้ารายย่อย(ยีป่ ว๊ั )ในบริเวณชุมชน พืน้ ทีใ่ กล้เคียงใน
จังหวัดบุรรี มั ย์ และต่างจังหวัด โดยมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์หลายขนาด
เพือ่ เป็นทางเลือกให้แก่ลกู ค้า ดังนี้

น�้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Polarization
Sugar) เป็นน�้ำตาลทรายดิบซึ่งผ่านกระบวนการท�ำให้บริสุทธิ์
บางส่วนท�ำให้สขี องน�ำ้ ตาลเป็นสีเหลืองแกมน�ำ้ ตาลโดยทัว่ ไปจะ
มีคา่ สีอยูร่ ะหว่าง 1,000 - 1,500 ICUMSA สามารถน�ำมาบริโภค
ได้โดยตรง ในการจ�ำหน่าย BSF จะน�ำผลิตภัณฑ์นำ�้ ตาลทรายดิบ
คุณภาพสูงบรรจุในกระสอบและส่งออกไปขายต่างประเทศ
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-

ขนาดบรรจุ 1 ก.ก.
ขนาดบรรจุ 50 ก.ก.
ขนาดบรรจุ 1 ก.ก. ในกระสอบ 50 ก.ก.
ขนาดบรรจุ 500 กรัม
ขนาดบรรจุ 500 กรัม ในกระสอบ 25 ก.ก.
ขนาดบรรจุ 1 ก.ก. ในกระสอบ 25 ก.ก.

นอกเหนือจากผลผลิตน�้ำตาลที่ได้จากการผลิตของ
โรงงานน�้ำตาลแล้ว โดยทั่วไป ปริมาณอ้อย 14,000 ตัน BSF
จะสามารถผลิตน�ำ้ ตาลได้ประมาณ 1,500 ตัน และได้ผลิตภัณฑ์
ผลพลอยได้จากการผลิตน�ำ้ ตาล ได้แก่กากน�ำ้ ตาล ประมาณ 600
ตัน กากอ้อยประมาณ 3,500 ตัน และกากหม้อกรอง ประมาณ
600 ตัน ทั้งนี้ลักษณะและการน�ำไปใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ผลพลอยได้ มีรายละเอียดดังนี้
-  กากน�้ำตาล (Molasses)
เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเคี่ยวน�้ำตาล ซึ่งเป็น
ส่วนของเหลวที่เหลือหลังจากการแยกเอาผลึกของน�้ำตาลออก
แล้วมีลกั ษณะเหนียวข้นสีนำ�้ ตาลเข้ม องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น
น�้ำตาลซูโครสที่ไม่ตกผลึกในการผลิตน�้ำตาลทรายนั้นจะมีกาก
น�้ำตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้เกิดขึ้นประมาณ 40 ถึง 45 กิโลกรัม
จากปริมาณอ้อยทีเ่ ข้าหีบ 1 ตัน โดยกากน�ำ้ ตาลสามารถน�ำไปใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ การผลิต
แอลกอฮอล์ ยีสต์ ผงชูรสอาหารสัตว์ น�ำ้ ส้มสายชู ซีอวิ้ ซอสปรุงรส
เป็นต้น
- กากอ้อย (Bagasses)
เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการหีบอ้อย ประกอบ
ด้วย ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจนและไนโตรเจนซึ่ง
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดี เมื่อ
น�ำกากอ้อยไปตากจนแห้ง จะสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้นอกจากกากอ้อยจะใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้วยัง
สามารถน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษไม้อัด (Fiber Board)
แผ่น Particle board และการผลิตเซลลูโลสได้

- กากหม้อกรอง (Filter cake)
เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกรองน�้ำอ้อยหลัง
จากพักใสแล้วกากตะกอนจะมีน�้ำตาลติดออกมาพอสมควร
มีสารอาหาร เช่น โปรตีน และแร่ธาตุต่างๆ สามารถใช้ในการ
ปรับปรุงดินได้ เพราะมีความพรุนในตัวจึงช่วยการกระจายน�้ำ
ในดินนอกจากนี้ยังพบว่าสามารถปรับสภาพดินให้ร่วนซุย มี
ความเป็นกรดลดลง หรือใช้แก้น�้ำที่มีสภาพเป็นกรดได้นอกจาก
กากหม้อกรองจะใช้เป็นปุ๋ยแล้ว ยังสามารถน�ำไปใช้ท�ำอาหาร
สัตว์ หรือผลิตก๊าซชีวภาพได้อีกด้วย
ปัจจุบัน BSF มีการจ�ำหน่ายกากหม้อกรองให้แก่
บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด หรือ KBF ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
น�้ำตาลบุรีรัมย์ ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้
กากหม้อกรองเป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตปุย๋ อินทรียแ์ ละจ�ำหน่าย
ปุย๋ ให้แก่ BRD เพือ่ น�ำไปส่งเสริมแก่ชาวไร่ในพืน้ ทีส่ ง่ เสริม เพือ่ ให้
ชาวไร่ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ท�ำให้ผลผลิตต่อไร่อ้อยสูงขึ้น
ทั้งนี้ ในกระบวนการผลิตน�้ำตาลนั้น จะเกิดไอน�้ำซึ่ง
ใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเครื่องจักร รวมถึงผลิตไฟฟ้าจาก
ไอน�ำ้ ทีเ่ กิดขึน้ BSF มีกำ� ลังการผลิตไฟฟ้าจากไอน�ำ 
้ 12 เมกะวัตต์
โดยปัจจุบัน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 10 เมกะวัตต์
เพื่ อ ใช้ ภ ายในพื้ น ที่ บ ริ เวณโรงงานน�้ ำ ตาล ซึ่ ง เป็ น การช่ ว ย
ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า รวมถึงเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด (BEC) และ
บริษทั บุรรี มั ย์เพาเวอร์ จ�ำกัด (BPC) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั
ด�ำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวล โดยมีทั้งสิ้นจ�ำนวน 2
โรงไฟฟ้า มีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ต่อโรงไฟฟ้า
แต่ละแห่ง โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต และ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”)
จ�ำนวน 8 เมกะวัตต์ต่อโรงไฟฟ้า และใช้ภายในกลุ่มบริษัทรวม
กัน 3.8 เมกะวัตต์ ส�ำหรับกากอ้อยส่วนที่เหลือจากการใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้าจะจ�ำหน่ายให้กับโรงงานไฟฟ้าชีวมวลแห่งอื่นๆ
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลยุทธ์ในการแข่งขัน
กลุ่มบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายน�้ำตาลมาเป็นเวลากว่า 50 ปีบริษัทได้
พัฒนาธุรกิจน�ำ้ ตาลทรายอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ การวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ เกีย่ วกับ พันธุ์ออ้ ย อุปกรณ์ เครือ่ งจักรกลต่างๆ
ที่ใช้ในธุรกิจการผลิตน�้ำตาลการส่งเสริมการปลูกอ้อย และงาน
สนับสนุนต่างๆ เช่น ระบบบริการจัดการไร่ออ้ ย เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ในการด�ำเนินธุรกิจคือ “เป็นเลิศด้านวิชาการและ
การจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านผลผลิตและสร้างชีวิตที่ดี
แก่ชาวไร่อ้อย” ซึ่งกลยุทธ์ในการแข่งขันที่บริษัทน�ำมาใช้ มีดังนี้
• ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกอ้อย
จากข้อมูลสถิติพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในปีการผลิต 2557/2558
พบว่า พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณอ้อยเข้าโรงงาน
สูงสุด เนือ่ งจากมีปริมาณน�ำ้ ฝนและสภาพภูมอิ ากาศเอือ้ อ�ำนวย
ต่อการเพิ่มผลผลิตอ้อย โดยเมื่อพิจารณาจากรายงานพื้นที่
เพาะปลูกอ้อยและผลผลิตปีการผลิต 2557/2558 พบว่า จังหวัด
บุรรี มั ย์ มีพนื้ ทีป่ ลูกอ้อย 200,941 ไร่ (คิดเป็นล�ำดับ 8 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สร้างผลผลิตอ้อย
เท่ากับ 11.09 ตันต่อไร่   
• ความแข็งแกร่งของการวิจยั และพัฒนา (ด�ำเนินการ
  โดยบริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ�ำกัด)
เนือ่ งด้วยแนวคิดทีว่ า่ “น�ำ้ ตาลสร้างจากไร่ โรงงานเป็นเพียงผูส้ กัด
น�้ำตาลออกจากอ้อยเท่านั้น” ดังนั้น บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและ
พัฒนาอ้อย จ�ำกัด หรือ BRD ซึง่ มีหน้าทีส่ นับสนุนการส่งเสริมการ
ปลูกอ้อยจึงถือเป็นหัวใจส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจของโรงงาน
น�้ำตาลและผลพลอยได้ของกลุ่มบริษัท โดย BRD มีจุดเด่นดังนี้
- มีความรู้ความเข้าใจถึงประเภทอ้อย พันธุ์อ้อยที่
เหมาะสมกับพื้นที่ และระยะเวลาการตัดอ้อยที่เหมาะสม อาทิ
อ้อยปลายฝนเป็นอ้อยที่ให้ผลผลิตและคุณภาพดีที่สุด จะปลูก
ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม อายุที่เหมาะสมใน
การปลูกอ้อย คือ 12 ถึง13 เดือน ในขณะที่อ้อยต้นฝน มีข้อเสีย
คือ ผลผลิตและคุณภาพไม่ดี ต้นทุนสูง มีวชั พืชมาก และเสีย่ งต่อ
น�้ำท่วม และอ้อยตอ ซึ่งเป็นอ้อยที่เกิดจากการตัดต้นเดิมออก มี
การลงทุนต�่ำ  ผลผลิตอาจมากกว่าหรือต�่ำกว่าอ้อยปลูกใหม่ก็ได้
ซึ่งขึ้นอยู่กับการบ�ำรุงรักษา เป็นต้น

- มีการพัฒนาปรับปรุงดินและปุย๋ อย่างต่อเนือ่ งร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อคิดค้น
สูตรปุย๋ ทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยแบบรายแปลงเกษตรกรได้
ทุกแปลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนของเกษตรกรได้
- มีการควบคุมการระบาดของโรคและแมลง โดยใช้
วิธีธรรมชาติและมีการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติ อาทิ แตนเบียน
เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนกอ เชื้อราเขียวเพื่อก�ำจัด
ด้วงหนวดยาว ท�ำให้วตั ถุดบิ มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค เป็นต้น
- มีฝ่ายส่งเสริมการปลูกอ้อยของชาวไร่ให้ได้ตาม
ปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ซึ่งดูแลอย่างใกล้
ชิดโดยนักส่งเสริมกระจายทุกพื้นที่รวม 10 ส�ำนักงานย่อย
ซึ่งนักส่งเสริม 1 คน จะรับผิดชอบปริมาณอ้อย 30,000 ถึง
50,000 ตันต่อคน หรือชาวไร่จ�ำนวน 200 ถึง 250 ราย และ
ดูแลด้วยระบบสารสนเทศแบบออนไลน์และระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ โดยการใช้ GPS ในการส�ำรวจพิกดั พืน้ ทีป่ ลูกอ้อยและมี
การจัดการอย่างมีระบบ
- มีการส่งเสริมการใช้ระบบน�ำ้ ในการเพิม่ ผลผลิตอ้อย
ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่วงเวลาการปลูกอ้อยนอกฤดูกาลปกติรวมถึง
การใส่ปุ๋ยผ่านระบบน�้ำ  ท�ำให้จากปกติที่สามารถให้ผลผลิต
10 ถึง 20 ตันอ้อยต่อไร่ สามารถเพิ่มผลผลิตเป็น 30 ถึง 40 ตัน
อ้อยต่อไร่ได้
- มีการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจ การใช้เทคโนโลยี
การผลิตที่เหมาะสม และมีการจัดแบ่งเกรดชาวไร่จากความรู้
ความส�ำเร็จในการปลูกอ้อยเพื่อง่ายต่อการพัฒนา เป็นต้น
- การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสริม
สร้างประสบการณ์ พัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
ปลูกอ้อยของตนเอง
- การด�ำเนินการโดยใช้ระบบกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง
เพื่อให้เกิดการวางแผนและควบคุม ติดตามการจัดการอ้อยให้
เป็นระบบทันต่อเวลาทั้งเครื่องมือเครื่องจักรให้เหมาะสมและ
บริการอย่างเพียงพอ
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• ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
สืบเนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญของชาวไร่อ้อย กลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการและสนับสนุนด้าน
สินเชื่อแก่ชาวไร่อ้อย ท�ำให้กลุ่มบริษัทได้รับการสนับสนุนจากชาวไร่อ้อยอย่างมาก จะเห็นได้ว่า มีปริมาณชาวไร่อ้อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี จากเดิมที่มีชาวไร่อ้อยประมาณ 5,600 ราย ในปี 2553 เพิ่มเป็นประมาณ  12,500  รายในปี 2558  ซึ่งท�ำให้พื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น
จากประมาณ 118,000  ไร่ในปี 2553 เป็นประมาณ 200,000  ไร่ในปี 2558 นอกจากนี้ ชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่มีความช�ำนาญในการปลูก
อ้อยเป็นระยะเวลานาน มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ ยอมรับและพัฒนาตนเองพร้อมกับโรงงานน�้ำตาลอยู่เสมอท�ำให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ
เพิ่มขึ้น โดยในการจัดหาอ้อยเข้าหีบ บริษัทท�ำสัญญา Contract Farming กับชาวไร่ส่วนใหญ่ในพื้นที่ภายในระยะ 50 กิโลเมตรของโรงงาน
เพือ่ เป็นการให้การส่งเสริมปัจจัยการผลิตและการส่งมอบผลผลิตให้กบั บริษทั   และมีการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชาวไร่ออ้ ย โดยมีการจัดส่ง
นักส่งเสริมชาวไร่ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้การปลูกอ้อยของชาวไร่แต่ละคนเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดการบริหารทัง้ ทางด้านการตรวจสอบสภาพ
ดินและน�ำ 
้ การเลือกปลูกอ้อยแต่ละพันธุเ์ พือ่ ให้เข้ากับพืน้ ที่ และการช่วยดูแลในแต่ละช่วงของการปลูกอ้อย เพือ่ ให้ชาวไร่สามารถปลูกอ้อย
ได้ผลผลิตต่อไร่ที่ดี มีรายได้ที่มั่นคง และเป็นพันธมิตรที่ดีของบริษัท
จากการบริหารจัดการดังกล่าวท�ำให้ที่ผ่านมา BSF ไม่เคยมีปัญหาในการจัดหาอ้อยให้ได้เพียงพอในฤดูการหีบอ้อยนอกจากนี้
ยังมีการจัดตั้งแนวเขตการแบ่งพื้นที่หรือโซนนิ่งระหว่างโรงงานน�้ำตาลด้วยกัน ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา
เพื่อป้องกันปัญหาการแย่งอ้อยระหว่างโรงงานน�้ำตาล
ตารางแสดงพื้นที่ปลูกอ้อย ปริมาณอ้อยที่น�ำเข้าหีบ และจ�ำนวนคู่สัญญาที่รับการส่งเสริม
2553/54

2554/55

2555/56

2556/57

2557/58

2558/59
(ประมาณการ)

พื้นที่ปลูกอ้อย (ไร่)

118,000

107,900

129,000

168,000

176,000

189,000

ปริมาณอ้อยที่น�ำเข้าหีบ
(ล้านตัน)

1.58

1.48

1.75

1.77

1.95

2.20

จ�ำนวนคู่สัญญา (ราย)

5,600

6,000

9,000

15,000

15,500

16,000

• ประสิทธิภาพในการผลิต คุณภาพความหวาน
จากการทีบ่ ริษทั ให้ความสนใจตัง้ แต่เริม่ การคัดเลือกพืน้ ที่ เตรียมพันธุอ์ อ้ ย การวิเคราะห์ดนิ การปลูกและดูแลรักษา การเก็บเกีย่ ว
ให้ได้คุณภาพ โดยพิจารณาจากอ้อยมีอายุที่เหมาะสม พันธุ์อ้อย อ้อยสดสะอาด ตลอดจนการดูแลรักษาอ้อยตั้งแต่ได้รับการส่งเสริม
จนกระทั่งอ้อยเติบโต ท�ำให้ชาวไร่อ้อยได้ผลผลิตอ้อยที่มีคุณภาพสูง  โดยเมื่อพิจารณาจากสถิติประสิทธิภาพในการผลิตน�้ำตาลพบว่า BSF
สามารถผลิตน�้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางอัตราผลผลิตน�้ำตาลทรายต่อตันอ้อย
(กิโลกรัมต่อ 1 ตันอ้อย)
2553/54

2554/55

2555/56

2556/57

2557/58

2558/59
(ประมาณการ)

BSF

101.91

109.55

105.00

117.66

118.60

119.00

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

101.17

101.33

100.28

100.93

106.64

N.A.
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นอกจากอ้อยที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นพัฒนา
ประสิทธิภาพของเครือ่ งจักร มีการควบคุมกระบวนการผลิตด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การน�ำอ้อยเข้าหีบ จนกระทั่งบรรจุ
น�้ำตาล โดยมีการตรวจสอบคุณภาพการผลิตในแต่ละขั้นตอน
และตรวจสอบคุณภาพน�้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายก่อนจ�ำหน่าย
โดยบริษัทตรวจสอบคุณภาพอาหารระดับนานาชาตินอกจากนี้
จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตน�้ำตาลทราย
มากกว่า 50 ปี ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์น�้ำตาลมีคุณภาพสูง
• ระบบการบริหารจัดการไร่อ้อยที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท BRD มีการน�ำระบบสารสนเทศแบบออนไลน์
และระบบดาวเทียมในการส�ำรวจพิกดั พืน้ ทีป่ ลูกอ้อยในการบริหาร
จัดการ โดยสามารถติดตามข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ
Website ในทุกกิจกรรมการปลูกอ้อยและการบริหารจัดการ
แบบรายแปลง ตั้งแต่ในการวัดพื้นที่การปลูก แปลงตัด และ
แปลงบ�ำรุงตอ รวมถึงการจัดคิวตัดอ้อย ซึง่ จะช่วยให้การท�ำงาน
ส่งเสริมมีความถูกต้อง รวดเร็ว และได้อ้อยที่มีน�้ำหนักและ
ค่าความหวานสูง โดยในแต่ละกระบวนการ จะมีนักส่งเสริม
ช่วยติดตามและแก้ไขปัญหาให้ชาวไร่ เพื่อให้ชาวไร่มีผลผลิต
ต่อไร่ที่ดี และมีคุณภาพตามที่ต้องการ

• สร้างความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธ์อันดี
  กับลูกค้า
บริษัทให้ความส�ำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า โดยบริษัทออกส�ำรวจตลาดน�้ำตาลทรายในแต่ละพื้นที่
ส�ำรวจความนิยมของน�้ำตาลทรายในยี่ห้อต่างๆ พฤติกรรม
ผู ้ บริ โ ภคและความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในแต่ ล ะพื้นที่ รับ ฟัง
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ  รวมทั้งจัดท�ำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของลูกค้าทุกๆ 3 เดือนเพือ่ น�ำมาปรับปรุง เพิม่ เติม
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า
สามารถเชื่อมั่นและไว้ใจในกระบวนการผลิตและการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

ลักษณะลูกค้า และช่องทางการจ�ำหน่าย
BSF ขายผลิตภัณฑ์นำ�้ ตาลให้แก่ลกู ค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยในการขายน�ำ้ ตาลในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์
น�้ำตาลทรายขาวสีร�ำ และในส่วนการขายต่างประเทศ จะเป็นผลิตภัณฑ์น�้ำตาลทรายดิบ โดยในรอบระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้
จากการขายน�้ำตาลทรายในประเทศต่อการขายน�้ำตาลทรายในต่างประเทศมีดังนี้
ตารางแสดงรายได้การขายน�้ำตาลโดยแบ่งเป็นยอดขายในประเทศและต่างประเทศ
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

886.64

28.84

908.37

29.90

961.78

31.30

น�้ำตาลทรายดิบ

2,188.11

71.16

2,129.35

70.10

2,110.52

68.70

รวม

3,074.75

100.00

3,037.72

100.00

3,072.30

100.00

ขายในประเทศ
น�้ำตาลทรายขาวสีร�ำ 
ขายต่างประเทศ
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจ�ำหน่าย
1. การขายภายในประเทศ (โควต้า ก.)
BSF จ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายขาวสีรำ� ให้กบั ลูกค้าภายในประเทศผ่านผูก้ ระจายสินค้ารายย่อย (ยีป่ ว๊ั ) และขายให้ผบู้ ริโภคโดยตรงซึง่
อยูภ่ ายในชุมชน พืน้ ทีใ่ กล้เคียงในจังหวัดบุรรี มั ย์ และต่างจังหวัดในชือ่ ตราสินค้า “กุญแจคู”่ โดยผูซ้ อื้ จะมารับทีห่ น้าโรงงาน ผูก้ ระจายสินค้ารายย่อย
(ยี่ปั๊ว) จะนิยมซื้อสินค้าน�้ำตาลจาก BSF ขนาด 50 กิโลกรัม เพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายต่อให้แก่ผู้บริโภค เนื่องจากการขายน�้ำตาลผ่านช่องทางนี้
มีการแข่งขันสูง ในการซือ้ ขาย ฝ่ายขายของ BSF จะมีการติดตามสอบถามความต้องการซือ้ น�ำ้ ตาลอย่างสม�ำ่ เสมอ มีการจัดท�ำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของลูกค้าทุก 3 เดือน และมีการเสนอโปรโมชัน่ ต่างๆ เพือ่ เป็นการรักษาฐานลูกค้ากลุม่ นี้ ในส่วนผูก้ ระจายสินค้าจะแจ้งความจ�ำนง
มาที่ BSF ล่วงหน้า 3-4 วัน หรือ รับค�ำสั่งซื้อจากลูกค้าวันต่อวัน ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่าง BSF กับลูกค้า ลูกค้ากลุ่มปัจจุบันเป็นลูกค้า
ทีซ่ อื้ น�ำ้ ตาลกับบริษทั เป็นระยะเวลานาน เนือ่ งจากมีความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพและการส่งมอบสินค้าเป็นไปตามก�ำหนดเวลา และเพือ่ เป็นการเพิม่
การเติบโตของยอดขายและฐานลูกค้า BSF พยายามเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพในการรับและกระจายสินค้าได้ดีในแต่ละพื้นที่
โดยการออกพื้นที่ส�ำรวจตลาดแต่ละจังหวัดเพื่อหาผู้กระจายสินค้ารายใหญ่อย่างต่อเนื่อง
ตารางต่อไปนี้แสดงสัดส่วนการขายภายในประเทศผ่านผู้กระจายสินค้ารายย่อย (ยี่ปั๊ว)  
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ผู้กระจายสินค้า (ยี่ปั๊ว)

886.64

100.00

908.37

100.00

961.78

100.00

ยอดขายรวม

886.64

100.00

908.37

100.00

961.78

100.00

2. การขายต่างประเทศ (โควต้า ข. และ ค.)
ในการขายน�้ำตาลไปต่างประเทศ ในส่วนของ โควต้า ข. จะเป็นการจัดสรรปริมาณที่ คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
(“กอน.”)ก�ำหนด โดยส่งให้ บริษัท อ้อยและน�้ำตาลไทย จ�ำกัด (“อนท.”)เป็นผู้ขายและในส่วนโควต้า ค. นั้น ทาง BSF จะสามารถส่งออก
น�ำ้ ตาลผ่านตัวแทนการส่งออกทีไ่ ด้รบั อนุญาตจาก กอน. จ�ำนวน 7 บริษทั โดยบริษทั ร่วมกับโรงงานน�ำ้ ตาล 19 แห่ง จัดตัง้ บริษทั ค้าผลผลิต
น�ำ้ ตาล จ�ำกัด เพือ่ เป็นตัวแทนการส่งออกน�ำ้ ตาลของ BSF โดยบริษทั เป็นผูด้ ำ� เนินการติดต่อขายน�ำ้ ตาลกับลูกค้าเอง และบริษทั ค้าผลผลิต
น�้ำตาล จ�ำกัดมีหน้าที่ดังนี้
- บริษัท ค้าผลผลิตน�้ำตาล จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการส่งสินค้า จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกและด�ำเนินพิธีการ
ทางศุลกากรรวมถึงการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของ BSF
- บริษัท ค้าผลผลิตน�้ำตาล จ�ำกัด เข้าท�ำสัญญาสินเชื่อเพื่อการส่งออกจากธนาคารพาณิชย์ให้แก่ BSF ในนามบริษัท ค้าผลผลิต
น�้ำตาล จ�ำกัดเพื่อรับการสนับสนุนทางการเงิน
- บริษัท ค้าผลผลิตน�้ำตาล จ�ำกัด จะโอนเงินที่ได้รับตามวงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออกกับธนาคารพาณิชย์ให้ BSF โดย BSF ออก
ตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ บริษัท ค้าผลผลิตน�้ำตาล จ�ำกัดเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินโดยอัตราดอกเบี้ยที่ BSF จ่ายให้กับบริษัท ค้าผลผลิต
น�้ำตาล จ�ำกัดตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัท ค้าผลผลิตน�้ำตาล จ�ำกัด จ่ายให้กับธนาคารพาณิชย์
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

ในการตกลงซือ้ ขายน�ำ้ ตาลกับลูกค้าในต่างประเทศโควต้า ค. BSF จะท�ำสัญญาในลักษณะเป็นครัง้ ๆ ไปในสัญญาจะมีอายุประมาณ
3 เดือน โดยจะระบุปริมาณที่จะต้องจัดส่งให้กับผู้ซื้อ แต่จะไม่ก�ำหนดราคา ซึ่งราคาที่ตกลงกันในภายหลังจะอ้างอิงราคาตลาดโลก ณ วัน
ส่งมอบสินค้า ลูกค้าของ BSF ส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ค้าส่งระหว่างประเทศขนาดใหญ่ เช่น Bunge, Louis Dreyfus, Sucden และ
OlamWilmar ซึ่งมีฐานะการเงินที่ดี ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบฐานะการเงินผู้ซื้อผ่านทาง บริษัท ค้าผลผลิตน�้ำตาล จ�ำกัด

นโยบายราคา
1. การขายภายในประเทศ (โควต้า ก.)
ราคาน�ำ้ ตาลภายในประเทศมีกระทรวงรับผิดชอบทัง้ หมด 2 กระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย
เป็นผู้ก�ำหนดราคาน�้ำตาลทราย ณ หน้าโรงงาน ส่วนกระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการกลางก�ำหนดราคาสินค้าและบริการ เป็น
ผู้ก�ำหนดราคาจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขายปลีกซึ่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องการก�ำหนดราคาและ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย ปี 2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 ก�ำหนดราคาน�้ำตาลทรายในแต่ละสถานที่ส่งมอบ
และพื้นที่จ�ำหน่าย ดังนี้
1.1 ราคาจ�ำหน่ายส่ง (ราคารวมกระสอบ) ส่งมอบ ณ โรงงาน ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กระสอบละ
(ปริมาณน�้ำตาลทรายสุทธิ 50 กิโลกรัม)

1,070.00 บาท

น�้ำตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2 กระสอบละ
(ปริมาณน�้ำตาลทรายสุทธิ 50 กิโลกรัม)

1,016.50 บาท

น�้ำตาลทรายขาวเกรด 3 กระสอบละ
(ปริมาณน�้ำตาลทรายสุทธิ 50 กิโลกรัม)

1,016.50 บาท

1.2 ราคาจ�ำหน่ายส่ง  (ราคารวมกระสอบและจ�ำหน่ายตัง้ แต่ 6 กระสอบ หรือ 300 กิโลกรัม ขึน้ ไป ) ส่งมอบ ณ สถานทีจ่ ำ� หน่ายของผูจ้ ำ� หน่าย
ส่งทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กระสอบละ
(ปริมาณน�้ำตาลทรายสุทธิ 50 กิโลกรัม)

1,104.75 บาท

น�้ำตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2 กระสอบละ
(ปริมาณน�้ำตาลทรายสุทธิ 50 กิโลกรัม)

1,051.25 บาท

น�้ำตาลทรายขาวเกรด 3 กระสอบละ
(ปริมาณน�้ำตาลทรายสุทธิ 50 กิโลกรัม)

1,038.00 บาท

1.3 ราคาจ�ำหน่ายปลีกในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กิโลกรัมละ
(ปริมาณน�้ำตาลทรายสุทธิ 1 กิโลกรัม)

22.85 บาท

น�้ำตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2 กิโลกรัมละ
(ปริมาณน�้ำตาลทรายสุทธิ 1 กิโลกรัม)

21.85 บาท

น�้ำตาลทรายขาวเกรด 3 (น�้ำตาลทรายสีร�ำ) กิโลกรัมละ
(ปริมาณน�้ำตาลทรายสุทธิ 1กิโลกรัม)

21.35 บาท
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ทั้งนี้ หากมีการแบ่งบรรจุภาชนะเป็นถุงย่อยปริมาณน�้ำตาลทรายสุทธิ 1 กิโลกรัมจะมีการคิดค่าภาชนะบรรจุได้ไม่เกินกิโลกรัม
ละ 0.70 บาท และ 0.75 บาท ส�ำหรับกรณีจ�ำหน่ายส่งและจ�ำหน่ายปลีกตามล�ำดับ เช่น ราคาจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์บรรจุถุง
ส�ำเร็จรูปปริมาณน�้ำตาลทรายสุทธิ 1 กิโลกรัมในเขตกรุงเทพมหานครจะเท่ากับ 22.85+0.75 = 23.60 บาท ซึ่งทั่วไปจะจ�ำหน่ายที่ราคา
23.50 บาท
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

2. การขายต่างประเทศ (โควต้า ข. และ ค.)
ราคาขายน�้ำตาลของโควต้า ข.
เนือ่ งจากการขายน�ำ้ ตาลไปต่างประเทศในส่วนของ โควต้า ข. จะขายในปริมาณทีค่ ณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย (“กอน.”)
ก�ำหนด และบริษัท อ้อยและน�้ำตาลไทย จ�ำกัด (“อนท.”) จะเป็นหน่วยงานที่ก�ำหนดราคาส่งออกน�้ำตาล โดยบริษัทยังใช้นโยบาย
ในการก�ำหนดสัดส่วนการขาย ราคาขายและอัตราแลกเปลี่ยน ให้ใกล้เคียงกับสัดส่วนการขาย ราคาขายและอัตราแลกเปลี่ยนของ บริษัท
อ้อยและน�้ำตาลไทย จ�ำกัด (“อนท.”) เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคาน�้ำตาลและอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาขายน�้ำตาลของโควต้า ค.
บริษัทมีนโยบายก�ำหนดราคาขายน�้ำตาลต่างประเทศ โดยอ้างอิงจากราคาน�้ำตาลในตลาดโลก อาทิ ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
น�้ำตาลทรายหมายเลข 11 ในตลาดล่วงหน้านิวยอร์ก และราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน�้ำตาลทรายหมายเลข 5 ในตลาดล่วงหน้าลอนดอน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1) ภาพรวมอุตสาหกรรมน�้ำตาลทรายของไทย
1.1) อุปสงค์และอุปทานน�้ำตาลทรายของโลก
หน่วย: ล้านตัน1
ปริมาณการผลิต การบริโภค และปริมาณน�้ำตาลคงเหลือของโลก (ตุลาคม – กันยายน)
2550/51

2551/52

2552/53

2553/54

2554/55

2555/56

2556/57

2557/58

2558/592

การผลิต

166.520

151.615

158.451

165.201

174.575

184.098

181.347

181.729

176.903

การบริโภค

161.042

161.968

162.567

162.774

168.425

172.461

175.997

178.851

181.658

ปริมาณคงเหลือ

70.517

71.533

60.048

55.951

57.130

63.684

72.787

77.491

78.444

ที่มา : World Sugar Balances 2006-07 – 2015/16 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 05.02.2016
หมายเหตุ 1. ตันน�ำ้ ตาลทรายดิบ (metric ton raw value)
2. คาดการณ์

ฤดูการผลิต ปี 2557/58 เป็นปีที่ผลผลิตน�้ำตาลทรายของทั้งโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขณะเดียวกัน ส�ำนักวิจยั หลายๆ แห่งก็ออกมาชีว้ า่ โลกเริม่ เข้าสูภ่ าวะอุปสงค์ตอ่ น�ำ้ ตาลทรายเริม่ สูงกว่าอุปทานในระดับ 500,000 ตัน และคาดว่า
จะสูงขึ้นในช่วงฤดูการผลิตปี 2558/59 อย่างไรก็ตาม ปริมาณสต๊อกในประเทศที่มีการบริโภคน�้ำตาลทรายมากเช่น จีน และอินเดีย ยังอยู่
ในระดับสูง ท�ำให้ราคาน�้ำตาลทรายไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้น
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
1.2) อุตสาหกรรมน�้ำตาลทรายของโลก
หน่วย: ล้านตัน1
ประเทศผู้ผลิตน�้ำตาลรายใหญ่

ผลผลิตน�้ำตาล (ตุลาคม – กันยายน)
2554/55

2555/56

2556/57

2557/58

2558/592

บราซิล

35.2

41.1

39.5

34.7

38.8

อินเดีย

28.6

27.3

26.5

29.0

26.0

จีน

12.5

14.2

14.4

11.4

9.2

สหภาพยุโรป

19.0

17.4

17.1

19.0

14.9

สหรัฐอเมริกา

7.7

8.1

7.6

7.8

8.1

ไทย

10.5

10.3

11.6

11.3

10.3

ออสเตรเลีย

3.6

5.0

4.0

5.1

4.8

ที่มา :

1. World Sugar Balances 2006-07 – 2015/16 F.O. Licht’s International Sugar and Sweetener Report, 05.02.2016
2. India Sugar Millers Association (ISMA)
3. Sucden
4. ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ 1. ตันน�้ำตาลทรายดิบ (metric tons raw value)
2. คาดการณ์

ประเทศผู้ผลิตส�ำคัญมีผลผลิตน�้ำตาลทรายลดน้อยลงเนื่องจากผลกระทบจากปรากฏการณ์ El Nino  โดยเฉพาะในอินเดีย และ
จีน ท�ำให้คาดว่าในปี 2559 โลกจะขาดแคลนน�้ำตาลทรายประมาณ 4 – 5 ล้านตัน ในกรณีของประเทศจีน ผลผลิตน�้ำตาลทรายปรับตัว
ลดลงมากจากปัญหาภัยแล้งและพื้นที่เพาะปลูกลดน้อยลง
1.3) การบริโภคน�้ำตาลทรายของประเทศผู้บริโภคส�ำคัญของโลก
หน่วย: ล้านตัน1
ประเทศผู้บริโภคส�ำคัญของโลก

ปริมาณการบริโภค (ตุลาคม – กันยายน)
2554/55

2555/56

2556/57

2557/58

2558/592

อินเดีย

24.5

25.3

26.2

27.2

27.7

สหภาพยุโรป

19.0

19.0

19.2

19.3

19.3

จีน

15.3

15.7

16.1

16.6

17.1

บราซิล

12.6

12.7

12.6

12.4

12.4

สหรัฐอเมริกา

10.2

10.6

11.1

10.9

10.9

อินโดนีเซีย

5.6

5.9

6.3

6.5

6.7

ที่มา :

1.  World Sugar Balances 2006-07 – 2015/16 F.O. Licht’s International Sugar and Sweetener Report, 05.02.2016
2. Indian Sugar Mills Association (ISMA)
3. ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ 1. ตันน�้ำตาลทรายดิบ (metric tons raw value)
2. คาดการณ์
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ด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและจ�ำนวนประชากร ท�ำให้อินเดียและจีนเป็นประเทศที่มีการบริโภคน�้ำตาลทรายสูงมาก
และทิศทางการบริโภคน�้ำตาลทรายของโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับ 2% ต่อปี โดยทวีปเอเชียเป็นพื้นที่ๆ มีการขาดแคลนมาก
ที่สุด ปัจจุบัน โลกบริโภคน�้ำตาลทรายปีละ 180 ล้านตัน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 200 ล้านตัน ในอีก 3 – 4 ปีข้างหน้า โดยทวีปเอเชียและ
แอฟริกามีการเติบโตสูง ขณะที่อเมริกาและยุโรปมีการเติบโตในแบบคงที่  ซึ่งเป็นโอกาสที่ส�ำคัญของประเทศไทย ในฐานะผู้ส่งออกน�้ำตาล
ทรายอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตน�้ำตาลทรายป้อนตลาดในเอเชียและแอฟริกาบางส่วน
1.4) การส่งออกน�้ำตาลทรายของประเทศผู้ส่งออกส�ำคัญของโลก
หน่วย: ล้านตัน1
ประเทศผู้ส่งออกส�ำคัญ

ปริมาณการส่งออก (ตุลาคม – กันยายน)
2554/55

2555/56

2556/57

2557/58

2558/592

บราซิล

22

29.6

24.7

23.7

25.4

ไทย

7.2

7

7.3

8

7.9

ออสเตรเลีย

2.6

3.1

3.2

3.6

3.6

กัวเตมาลา

1.7

2

1.8

2.5

2.2

อินเดีย

3.8

1

2.7

2.6

2

ประเทศอื่นๆ

23.1

24.1

24.7

24.6

24.9

ที่มา :

1. World Sugar Balances 2006-07 – 2015/16 F.O. Licht’s International Sugar and Sweetener Report, 05.02.2016
2. Sucden
3. ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ 1. ตันน�้ำตาลทรายดิบ (metric tons raw value)
2. คาดการณ์

แม้ว่าปริมาณการส่งออกน�้ำตาลทรายของไทยจะตามหลังบราซิลถึง 3 เท่า แต่บทบาทของไทยในตลาดน�้ำตาลทรายของโลกก็
มีความส�ำคัญมากขึ้นตามปริมาณน�้ำตาลทรายส่งออกที่ขยายตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะปรากฏการณ์ El Nino ก็เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อดุลยภาพน�้ำตาลทรายของโลก
ในปี 2558 บริษัทมียอดส่งออกน�้ำตาลทรายรวม 160,000 ตัน ทั้งนี้ตลาดส�ำคัญที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย
ไต้หวัน โมซัมบิก และจีน
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
1.5) ตารางแสดงการน�ำเข้าน�้ำตาลทรายของประเทศผู้น�ำเข้าส�ำคัญของโลก
หน่วย: ล้านตัน1
ประเทศผู้น�ำเข้าส�ำคัญ

ปริมาณการน�ำเข้า (ตุลาคม – กันยายน)
2554/55

2555/56

2556/57

2557/58

2558/592

อินโดนีเซีย

2.8

4.2

3.8

3.1

4.2

สหรัฐอเมริกา

3.3

2.9

3.2

3.3

2.9

จีน

4.3

3.7

4

5

4.5

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

2.1

2.2

2.5

1.9

2.2

มาเลเซีย

1.9

1.9

2

2

2

ประเทศอื่นๆ

46.4

49.4

48.3

47.7

48.4

ที่มา :

1. World Sugar Balances 2006-07 – 2015/16 F.O. Licht’s International Sugar and Sweetener Report, 05.02.2016
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ 1. ตันน�้ำตาลทรายดิบ (metric tons raw value)
2. คาดการณ์

จากผลกระทบจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดน�้ำตาลทราย
โดยเฉพาะในปี 2559 ที่ความได้เปรียบด้านภาษีน�ำเข้าของน�้ำตาลทรายไทยในตลาดอินโดนีเซียเริ่มมีผลชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
บทวิเคราะห์
ปี 2558 เป็นปีที่ตลาดน�้ำตาลทรายมีความผันผวนค่อนข้างสูง ทั้งการร่วงลงถึงจุดต�่ำสุดในรอบ 8 ปี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558
ที่ราคา 10.39 เซนต์/ปอนด์ และฟื้นตัวขึ้นมาจนแตะ 15.58 เซนต์/ปอนด์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558  โดยสาเหตุส�ำคัญๆ ที่ส่งผลต่อ
การเคลื่อนไหวของราคา ประกอบด้วย
1) เป็นปีแรกที่ผลผลิตของโลกเริ่มไม่พอกับความต้องการบริโภค หลังจากที่โลกมีผลผลิตน�้ำตาลทรายล้นตลาดมานานติดต่อกัน
    5 ปี อย่างไรก็ตาม จากปริมาณสต๊อกของประเทศผู้ผลิตและผู้น�ำเข้ารายใหญ่ที่ยังอยู่ในระดับสูงท�ำให้ราคาน�้ำตาลทราย
    ยังทรงตัว และมีการผันผวนไปตามการเข้ามาของกองทุนและนักเก็งก�ำไร
2) เศรษฐกิจของประเทศบราซิล ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน�้ำตาลทรายอันดับ 1 ของโลก อยู่ในช่วงตกต�่ำ  ค่าเงิน
    เรียล (Real) อ่อนค่าลงมากจาก 2.55 เรียล/เหรียญสหรัฐฯ สู่ระดับ 4.20 เรียล/เหรียญสหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนกันยายน
     2558 ซึ่งเป็นการอ่อนตัวกว่า 50% ท�ำให้บราซิลมีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงขึ้น

29
รายงานประจำป 2558

  ที่มา : Bloomberg Business

3) ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกตกต�่ำลงอย่างต่อเนื่องมีผลกดดันราคาสินค้ากลุ่มโภคภัณฑ์
4) ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศจีนที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยเฉพาะปรากฏการณ์ El Nino ที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตน�้ำตาลทรายของ
    ประเทศผู้ผลิตส�ำคัญ เช่น บราซิล อินเดีย จีน และไทย
6) บทบาทของกองทุนและนักเก็งก�ำไร
7) การเปลี่ยนแปลงของนโยบายเศรษฐกิจของประเทศส�ำคัญ
2) ไทยกับตลาดน�้ำตาลทรายโลก
ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกน�้ำตาลทรายอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย และอาเซียน ขณะที่ในระดับโลกจัดอยู่ในอันดับที่ 2 รองจาก
ประเทศบราซิล ไทยมีความได้เปรียบประเทศคู่แข่งส�ำคัญคือ บราซิล และออสเตรเลีย เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคที่
มีความต้องการบริโภคน�้ำตาลทรายมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ปีละประมาณ 10 ล้านตัน และคาดว่าในปี 2563 ช่องว่างของอุปสงค์และ
อุปทานนี้จะมากถึง 15 ล้านตัน ท�ำให้ไทยมีโอกาสสูงในฐานะผู้ส่งออกส�ำคัญของเอเชีย
แม้วา่ จะมีโอกาสมากในการผลิตน�ำ้ ตาลทรายเพือ่ สนองความต้องการในตลาดทวีปเอเชีย แต่ไทยก็ยงั เผชิญกับความท้าทายหลาย
ประการ อาทิ การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ การผันผวนของราคาทีม่ ปี จั จัยต่างๆ เข้ามามีอทิ ธิพล การขาดแคลนระบบชลประทาน
และ การขาดงานวิจัย เป็นต้น
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

2.1) ตารางแสดงการส่งออกน�้ำตาลทรายของไทย (มกราคม - ธันวาคม)
ประเทศ

หน่วย: ตัน
ปริมาณการส่งออก

2555

2556

2557

2558

อินโดนีเซีย

1,898,087

1,781,115

1,746,594

1,861,232

ญี่ปุ่น

847,580

754,252

752,211

634,719

กัมพูชา

599,571

651,578

546,950

490,904

จีน

965,491

262,678

704,382

876,871

มาเลเซีย

448,081

326,163

676,875

497,805

ประเทศอื่นๆ

2,723,936

2,785,941

2,894563

3,604,974

รวมทั้งหมด

7,482,746

6,561,727

7,321,575

7,966,505

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

2.2) สถิติราคาน�้ำตาลทราย
ราคาน�้ำตาลทรายดิบ นิวยอร์ก หมายเลข 11 ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 - ธันวาคม 2558
หน่วย: เซนต์/ปอนด์

ที่มา : F.O. Lichts’ International Sugar & Sweetener Report, January 5, 2016, Vol. 148 No. 1

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2554 ราคาน�ำ้ ตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก No. 11 ท�ำสถิตพิ งุ่ ขึน้ สูงสุดที่ 36 เซนต์/ปอนด์ และค่อยๆ ปรับตัว
ลดลงเรื่อยๆ มาแตะที่ระดับต�่ำกว่า 14 เซนต์/ปอนด์เป็นระยะเวลาสั้นๆ ช่วงปลายปี 2557  การปรับตัวลดลงของราคาน�้ำตาลทรายดิบ
เป็นผลมาจากการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อยและก�ำลังการผลิตน�ำ้ ตาลทรายของประเทศผูผ้ ลิตส�ำคัญ ท�ำให้เกิดอุปทานส่วนเกินขึน้ ในตลาด
ขณะทีอ่ ปุ สงค์ของการบริโภคน�ำ้ ตาลทรายเติบโตเพียงปีละประมาณ 2%  อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2559 ส�ำนักวิจยั หลายแห่งคาดการณ์วา่ ตลาด
จะเข้าสู่ภาวะที่อุปสงค์สูงกว่าอุปทานและราคาน�้ำตาลทรายมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ลดลงมาแตะระดับ 10.13 เซนต์/ปอนด์
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 ก่อนจะปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 15.24 เซนต์/ปอนด์ในเดือนธันวาคม 2558
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2.3) อุตสาหกรรมน�้ำตาลทรายไทยกับอันดับที่ 2 ของโลก และ
มีทตี่ งั้ อยูใ่ นทวีปเอเชียทีม่ อี ปุ สงค์การบริโภคน�ำ้ ตาลทรายสูงกว่า
อุปทานปีละประมาณ 10 ล้านตัน ท�ำให้ไทยมีความได้เปรียบ
ประเทศคู่แข่งส�ำคัญคือ บราซิลและออสเตรเลีย ประกอบกับ
พันธกรณีภายใต้เขตการค้าเสรีกรอบการเจรจาต่างๆ ทัง้ ในระดับ
ทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับพหุภาคี  ซึ่งรัฐบาลไทยได้ร่วม
ลงนามโดยมีเป้าหมายเพือ่ ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการไทย เริ่มเข้าสู่กระบวนการของการบังคับใช้
มากขึ้นเป็นล�ำดับและคาดว่าจะเป็นกลไกส�ำคัญในการเพิ่ม
โอกาสให้กับน�้ำตาลทรายของไทย เขตการค้าเสรีกรอบส�ำคัญๆ
ประกอบด้วย
2.3.1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
        (ASEAN Economic Community)
ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free
Trade Area – AFTA) ที่ถือก�ำเนิดเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีเป้าหมาย
เพื่อสร้างให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นฐานการผลิตร่วม
ที่ ส� ำ คั ญ ของโลก โดยการเปิ ด เสรี ด ้ า นการค้ า การลดภาษี
การขจัดอุปสรรคข้อขัดขวางทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี และการปรับ
โครงสร้างภาษีศลุ กากรเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกทางการค้า  โดย
อาศัยกลไกทีส่ ำ� คัญคือ ความตกลงว่าด้วยการใช้อตั ราภาษีพเิ ศษ
ที่เท่ากันส�ำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (Agreement on the
Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for
the ASEAN Free Trade Area)  และในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการ
ทบทวนและปรับปรุงความตกลง CEPT โดยให้เป็นความตกลงที่
ครอบคลุมประเด็นทางการค้าทุกเรื่องเพื่อส่งเสริมให้อาเซียน
มี การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี น�ำไปสู่การเป็นตลาดเดียว
และฐานการผลิตร่วม และเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศ
สมาชิกในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2559 จึงได้มี
การจัดท�ำความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade
in Goods Agreement – ATIGA) ซึ่งวางหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่
เข้มงวดกว่า CEPT มีกรอบและหลักเกณฑ์การลดภาษีทแี่ น่นอน
และชัดเจน เพือ่ ป้องกันปัญหาการหลีกปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของ
ประเทศสมาชิก แต่ยงั มีความยืดหยุน่ ส�ำหรับประเทศสมาชิกใหม่
คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV)
ส�ำหรับประเทศไทย การเปิดตลาดถ้าท�ำได้ส�ำเร็จ  จะ
เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้ำตาลทราย
มากกว่าก่อให้เกิดความเสียหายเพราะข้อตกลงการเปิดตลาด

มีเป้าหมายที่จะสร้างอาเซียนให้เป็นฐานการผลิตส�ำคัญของ
ทวีปเอเชีย พร้อมไปกับการสร้างความกลมกลืนทางสังคมและ
วัฒนธรรม กล่าวได้วา่ ถ้าอาเซียนเป็นฐานการผลิตส�ำหรับสินค้า
จ�ำพวกอาหาร เครือ่ งดืม่ และสินค้าทีม่ นี ำ�้ ตาลเป็นส่วนประกอบ
จะช่วยให้อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายของภูมิภาคและ
ของไทยเติบโตขึ้น นอกจากนี้ การต่อยอดน�ำอ้อยและน�้ำตาลไป
ผลิตสินค้าพลังงานชีวมวล  เคมีและพลาสติกชีวภาพก็จะมีส่วน
ผลักดันให้ออ้ ยและน�ำ้ ตาลทรายเป็นสินค้าทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ มากยิง่ ขึน้
ปัจจัยเหล่านี้ จะช่วยผลักดันให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมอ้อย
และน�้ำตาลทรายเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสมาชิกเองในที่สุด
ประโยชน์ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งของการเปิดตลาด
ก็คือ เกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานงานน�้ำตาลในห่วงโซ่การ
ผลิตอ้อยและน�้ำตาลทรายต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เพื่อคงความสามารถในการแข่งขัน เกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องมี
ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและของภูมิภาค ต้อง
พยายามพัฒนาการผลิตอ้อยและการจัดการในไร่อ้อยเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้สูงทัดเทียมกับคู่แข่ง
ส�ำคัญอย่างบราซิลและออสเตรเลีย ขณะทีโ่ รงงานน�ำ้ ตาลทรายก็
ต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานของประเทศคูแ่ ข่งควบคูไ่ ป
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้
ยังต้องศึกษาติดตามความเคลือ่ นไหวของตลาดน�ำ้ ตาลทรายและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
อย่ า งไรก็ ต าม การเปิ ด ตลาดก็ มี เรื่ อ งท้ า ทายด้ ว ย
กล่าวคือ ไทยต้องมีการปรับโครงสร้างระบบอุตสาหกรรมอ้อย
และน�้ำตาลทราย ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและ
เป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศ ทั้งกลุ่มผู้บริโภค เกษตรกรชาว
ไร่อ้อย และโรงงานน�้ำตาลทรายด้วย ทั้งนี้การปรับโครงสร้าง
การจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายภายในประเทศเพื่อให้สอดคล้องการ
เปิดตลาดตามข้อตกลง ATIGA และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) อาจจะเพิม่ ความเสีย่ งให้กบั เกษตรกรและโรงงาน
น�้ำตาลเรื่องความผันผวนของราคาน�้ำตาลในตลาดโลก แต่เมื่อ
พิจารณาทิศทางความเคลื่อนไหวของราคาน�้ำตาลในตลาดโลก
แล้ว โอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดต�่ำลงมากเหมือนเช่นในอดีต
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากปัจจัยส�ำคัญคือ เศรษฐกิจของ
ภูมภิ าคเอเชียเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง อัตราการบริโภคน�ำ้ ตาลทราย
ของโลกยังปรับตัวเพิ่มขึ้นปีละ 2%  
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
2.3.2) เขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี
การลดภาษีสนิ ค้าน�ำ้ ตาลทรายดิบภายใต้พนั ธกรณีของ
เขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี เป็นประโยชน์กับ
ประเทศไทยมากเนือ่ งจากเกาหลีเป็นตลาดน�ำเข้าน�ำ้ ตาลทรายดิบ
ที่ส�ำคัญตลาดหนึ่งของเอเชีย และของไทย  แต่ละปี สาธารณรัฐ
เกาหลี จ ะน� ำ เข้ า น�้ ำ ตาลทรายดิ บ ประมาณ 1.6 ล้ า นตั น
น�้ำตาลทรายขาว ประมาณ 500 – 20,000 ตัน โดยในปี 2558
สาธารณรัฐเกาหลีนำ� เข้าน�ำ้ ตาลทรายจากไทยรวม 527,895 ตัน
การลดภาษีสนิ ค้าน�ำ้ ตาลทรายดิบจะท�ำให้ไทยได้เปรียบประเทศ
คู่แข่งอื่นๆ

ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นสร้ า งทั้ ง โอกาสและ
ความท้าทายกับอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายไทยในฐานะ
ผู้ส่งออกน�้ำตาลทรายอันดับที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 2
ของโลก ไทยต้องเร่งปรับตัวเพือ่ ช่วงชิงความได้เปรียบทีม่ าพร้อมกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ให้ได้

2.4) อุตสาหกรรมน�้ำตาลทรายในประเทศ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายของไทยอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน�ำ้ ตาลทราย พ.ศ. 2557 ซึง่ ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
อ้อยและน�้ำตาลทราย เป็นผู้ก�ำหนดปริมาณน�้ำตาลทรายส�ำหรับจ�ำหน่ายภายในประเทศ ในแต่ละปี คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
จะประมาณการบริโภคภายในประเทศและก�ำหนดเป็นโควตาให้ทุกโรงงานน�ำ้ ตาลทรายผลิตและจ�ำหน่าย   ขณะที่ราคาจ�ำหน่ายน�้ำตาล
ทรายภายในประเทศถูกควบคุมภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการปี พ.ศ. 2542 โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ประกาศราคา
จ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายภายในประเทศ
ในฤดูการผลิตปี 2557/58 ไทยมีโรงงานน�้ำตาลทรายรวม 51 โรงงาน มีก�ำลังหีบอ้อยรวม 110 ล้านตัน/ปี ผลิตน�้ำตาลทรายได้
11.3 ล้านตันเศษ มีระยะเวลาการหีบอ้อยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน  
กลุ่มบริษัทน�้ำตาลของไทย
กลุ่ม

จ�ำนวนโรงงาน

ผลผลิตน�้ำตาลทราย (ตัน)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

มิตรผล

6

2,304,306

20.32

ไทยรุ่งเรือง

7

1,595,595

14.07

ไทยเอกลักษณ์

3

991,570

8.74

เคเอสแอล

5

919,648

8.11

วังขนาย

4

565,676

4.99

น�้ำตาลโคราช

2

645,006

5.69

น�้ำตาลบ้านโป่ง

2

438,302

3.87

น�้ำตาลเอราวัณ

2

641,393

5.66

น�้ำตาลกุมภวาปี

2

407,521

3.59

น�้ำตาลชลบุรี

4

539,306

4.76

น�้ำตาลไทยกาญจนบุรี

2

328,395

2.90

อุตสาหกรรมมิตรเกษตร

2

250,458

2.21

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

1

231,408

2.04

อื่นๆ

9

1,480,495

13.06

รวม

51

11,339,085

100

ที่มา: บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
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ธุรกิจผลพลอยได้
ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ด�ำเนินการโดย BEC และ BPC
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  - ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ด�ำเนินการโดย BEC และ BPC
บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด (BEC)
BEC ด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล ก�ำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก และสามารถใช้ใบอ้อย
ไม้สับและแกลบเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ และจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จ�ำนวน 8
เมกะวัตต์ และใช้ภายในโรงงาน 1.9 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีใ่ กล้เคียงโรงงานน�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ เพือ่ ความสะดวกในการน�ำเอา
กากอ้อยที่ได้จากขบวนการผลิตน�้ำตาลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงและสะดวกในการขายไฟฟ้าและไอน�้ำให้กับ BSF
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด (BPC)
BPC จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 170 ล้านบาท โดย BEC ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ชีวมวล ก�ำลังการผลิตติดตั้งขนาด 9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก และสามารถใช้ใบอ้อย ไม้สับและแกลบเป็น
วัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยโรงไฟฟ้าจะอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า BEC และบริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์
เพื่อสะดวกในการขนส่งกากอ้อยที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจ�ำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ซึ่ง BPC ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. โดย กฟภ. ตกลงซื้อขายไฟฟ้าในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ทั้งนี้
BPC ได้เริ่มจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ.ในเดือนเมษายน ปี 2558
ทั้งนี้ BEC และ BPC ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ.  โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด

สัญญาเลขที่

VSPP-PEA 044/2554

VSPP-PEA 008/2556

วันที่ท�ำสัญญา

30 ธ.ค. 54

4 เม.ย. 56

ก�ำลังการผลิต

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์

ระยะเวลา

5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปีโดยอัตโนมัติ

20 ปี นับจากวันที่เริ่มจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์

ราคา

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าขายส่งให้ กฟภ. ของ ที่ระดับแรงดัน
11-33 กิโลโวลต์ เป็นไปตามประกาศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่า
ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่งเฉลี่ย (Ft) และมีส่วนเพิ่มราคารับ
ซื้อไฟฟ้า (Adder) 0.3 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะ
เวลา 7 ปีนับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ.

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าขายส่งให้ กฟภ. เป็น
ไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับกิจการ
พลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ใน
ช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feedin Tariff (FiT)

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยอีกสองแห่งเพื่อด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าชีวมวล เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจน�้ำตาลและ
ปริมาณกากอ้อยที่เพิ่มขึ้น โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ�ำกัด (“BPP”)
จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2558 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เรียกช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ถือหุ้นโดย BEC ร้อยละ
99.99  เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งจัดเป็นโรงไฟฟ้าแห่งที่
3 ของกลุ่มธุรกิจผลพลอยได้ด้านพลังงานของกลุ่มบริษัท ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจโดยอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จ�ำกัด (“BSP”)
จดทะเบียนจัดตัง้ ในปี 2558 ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 5,000,000 บาท เรียกช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน ถือหุน้ โดย BEC ร้อยละ 99.99  
เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยจัดเป็นโรงไฟฟ้าแห่งที่ 4 ของ
กลุ่มธุรกิจผลพลอยได้ด้านพลังงานของกลุ่มบริษัท มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจโรงไฟฟ้า
ชีวมวลของบริษัท  ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจ

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
ต้นทุนการผลิตที่ต�่ำและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ BEC และ BPC ได้ท�ำการผลิตไฟฟ้าชีวมวลโดยใช้กากอ้อย
ซึง่ เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน�ำ้ ตาลของ BSF ผลผลิตไฟฟ้าทีไ่ ด้จากการผลิตส่วนหนึง่ จะส่งกลับไปใช้ในโรงงานน�ำ้ ตาล และโรงไฟฟ้าอีกส่วน
จะด�ำเนินการขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ซึ่งการใช้กากอ้อยที่เป็นผลพลอยได้จาก BSF ถือเป็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ได้จากการผลิตน�้ำตาลให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท เนื่องจาก BEC และ BPC จะซื้อวัตถุดิบจาก BSF ในการใช้ผลิต
ไฟฟ้าซึ่งไม่มีค่าขนส่ง และสามารถน�ำไฟฟ้าที่ผลิตได้กลับไปใช้ในโรงงานน�้ำตาลต่อไป
ลักษณะลูกค้า ช่องทางการจ�ำหน่าย
BEC และ BPC ด�ำเนินการผลิต และจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าชีวมวล มีก�ำลังการผลิตติดตั้งรวมกันทั้งสิ้น 19.8 เมกะวัตต์ โดย
กระแสไฟฟ้า ขนาด 16 เมกะวัตต์ จะจ�ำหน่ายให้แก่ ลูกค้าภายนอก เพียงรายเดียว คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเมื่อ
วันที่ 30 ธันวาคม 2554 และ 4 เมษายน 2556 โดยกระแสไฟฟ้าส่วนทีเ่ หลืออีก 3.8 เมกะวัตต์จะเก็บไว้สำ� หรับการใช้งานภายในกลุม่ บริษทั
นโยบายราคา 
BEC และ BPC ขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในราคาที่มีการก�ำหนดไว้จากนโยบายของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
ตามหัวข้อราคาขายไฟฟ้า
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มกี ารพิจารณาจัดทาํ แผนพัฒนากาํ ลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
พ.ศ. 2558 – 2579 (แผน PDP2015) โดยเน้นการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ด้วยการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า การลด
การพึง่ พาก๊าซธรรมชาติ การเพิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดการจัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศเพิม่ ขึน้ การเพิม่ สัดส่วน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า ระบบจําหน่ายไฟฟ้า เพื่อรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทน และ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 – 2579 (PDP2015) เมื่อสิ้นแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าในปลายปี 2579
จะมีกําลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 70,335 เมกะวัตต์ โดยสรุปกําลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2558 – 2579 ได้ดังนี้
- กําลังผลิตไฟฟ้า ณ ธันวาคม 2557
- กําลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579
- กําลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2558 - 2579
- รวมกําลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2579

37,612 เมกะวัตต์
57,459 เมกะวัตต์
-24,736 เมกะวัตต์
70,335 เมกะวัตต์

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
สถานการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนมกราคมเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 19.00 น.
มีค่าเท่ากับ 25,312.30 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 410.00 เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 1.59

ที่มา: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

การจัดทําค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ สศช. ได้จัดทําประมาณการแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะ
ยาว (GDP) ปี 2557 - 2579 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.94 ต่อปี ใช้อัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยร้อยละ 0.03 ต่อปี และมีการประยุกต์ใช้แผน
อนุรักษ์พลังงาน (EEDP)โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ณ ปี 2579 เท่ากับ 89,672 ล้านหน่วย รวมทั้งได้พิจารณากรอบของแผน
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) สาํ หรับภาคการผลิตไฟฟ้าในปี 2579 ซึง่ จะมีกาํ ลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
เข้าระบบจํานวน 19,634.4 เมกะวัตต์
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่ใช้ในการจัดทําแผน PDP2015 เมื่อรวมผลของแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกแล้ว ในช่วงปี 2557 – 2579 ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ
2.67 ต่อปี ในปี 2579 ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิ (Energy) และพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ (Peak) ของประเทศมีค่า
ประมาณ 326,119 ล้านหน่วย และ 49,655 เมกะวัตต์
PDP2010 Rev3

PDP2015

เปลี่ยนแปลง (%)

พ.ศ.

พลังงานไฟฟ้าสูงสุด
(เมกะวัตต์)

พลังงานไฟฟ้า
(ล้านหน่วย)

พลังงานไฟฟ้าสูงสุด
(เมกะวัตต์)

พลังงานไฟฟ้า
(ล้านหน่วย)

พลังงานไฟฟ้าสูงสุด
(เมกะวัตต์)

พลังงานไฟฟ้า
(ล้านหน่วย)

2559

31,809

210,619

30,218

197,891

-1,591

-12,728

2569

46,003

304,548

40,791

267,629

-5,212

-36,919

2573

52,256

346,767

44,424

291,519

-7,832

-55,248

2579

-

-

49,655

326,119

-

-

ที่มา : แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 – 2579 (PDP2015)

โดยในช่วงทีผ่ า่ นมา ทัง้ ภาครัฐและฝ่ายงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจังมากขึน้ และส่งเสริม
ให้มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดและสามารถน�ำมา
ใช้ได้อย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ วัตถุดบิ ในการผลิตไฟฟ้ามีตน้ ทุนต�ำ 
่ การสนับสนุนด้านพลังงานหมุนเวียน สามารถลดการพึง่ พาการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานเชิงพาณิชย์ ซึง่ เป็นการลดค่าใช้จา่ ยในการน�ำเข้าเชือ้ เพลิงจากต่างประเทศ และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและช่วยแบ่งเบาภาระ
ด้านการลงทุนของรัฐในระบบการผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
การจัดหาวัตถุดิบ
BEC และ BPC ใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยปัจจุบัน กากอ้อย เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน�้ำตาลของ BSF
ได้น�ำเข้ามาสู่กระบวนการผลิต ซึ่งเพียงพอที่จะท�ำให้โรงไฟฟ้าชีวมวลสามารถผลิตได้ตามก�ำลังการผลิต อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าชีวมวล ได้
ออกแบบเพื่อรองรับวัตถุดิบอื่น ๆ เช่น ไม้สับ แกลบ และใบอ้อย ซึ่งถ้าในกรณีที่ปริมาณกากอ้อยที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า BEC
และ BPC สามารถใช้วัตถุดิบอื่น ๆ มาผลิตกระแสไฟฟ้าได้
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ธุรกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด�ำเนินการโดย KBF
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ   
บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด หรือ KBF จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 15 ล้านบาท KBF ได้เริ่ม
ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ เมื่อเดือนธันวาคม 2555 โดยใช้กากหม้อกรองซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิตน�้ำตาล
ของกลุ่มบริษัท เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
โรงงาน KBF ตั้งอยู่บนพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งกากหม้อกรอง
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปุ๋ยและประหยัดด้านค่าขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ของ KBF ที่จัดจ�ำหน่ายนั้นแบ่งเป็น ปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดเม็ด
และชนิดผง
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ของ KBF ประมาณร้อยละ 95 ได้จ�ำหน่ายผ่าน BRD เพื่อน�ำไปขายต่อโดยผ่านการส่งเสริมหรือ
การปล่อยเงินเกี๊ยวไปยังชาวไร่อ้อยเพื่อให้ชาวไร่อ้อยมีต้นทุนที่ถูกขึ้นในการปลูกอ้อย ได้ผลผลิตต่อไร่สูงและผลผลิตมีคุณภาพ ท�ำให้ชาวไร่
สามารถน�ำผลผลิตส่งโรงงานเพื่อหักช�ำระเงินเกี๊ยวที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว้แล้วได้ ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งชาวไร่อ้อยและบริษัท อีกประมาณร้อยละ 5
ของปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ จะจัดจ�ำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นช่องทางการขยายธุรกิจในอนาคต

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
KBF มีเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจโดยเน้นให้ชาวไร่ได้ใช้ปุ๋ยคุณภาพดี ราคาถูก เพื่อช่วยลดต้นทุนให้แก่ชาวไร่ และเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ ท�ำให้ชาวไร่มีรายได้ต่อผลผลิตมากขึ้น
• ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับพื้นที่แต่ละแปลง
จากการมุ่งเน้นถึงการเจริญเติบโตของอ้อย การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในอัตราสูง KBF จึงได้ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อวิจัยและ
พัฒนาปุ๋ย ท�ำให้บริษัทสามารถผลิตปุ๋ยได้ในหลากหลายสูตร สามารถควบคุมคุณภาพได้ทุกกระสอบ  มีต้นทุนต�่ำ  สามารถน�ำไปใช้กับพืช
เศรษฐกิจในชนิดต่าง ๆ ได้ ตลอดจนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยเป็นรายแปลง  ซึง่ ก่อนน�ำผลิตภัณฑ์ไปจ�ำหน่าย บริษทั
ท�ำการวิจัยและทดสอบใช้งานกับแปลงตัวอย่างเพื่อศึกษาถึงการตอบสนองอัตราการเติบโตของอ้อย เมื่อพบว่ามีประสิทธิภาพจึงแนะน�ำ
ให้ชาวไร่น�ำไปใช้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ผลดีต่อการเจริญเติบโตของอ้อยสูง มีคุณภาพตามมาตรฐาน
พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และมีต้นทุนต�่ำ ท�ำให้เป็นที่ยอมรับของชาวไร่
• มีศูนย์กระจายสินค้าทั่วถึงทุกเขตส่งเสริม
KBF ได้ร่วมกับ BRD จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าทั่วถึงทุกเขตส่งเสริม เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการที่ชาวไร่ที่จะรับการ
ส่งเสริมปุ๋ย ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งทางที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัทในเครือ เนื่องจากเมื่อชาวไร่มีความสะดวกในการเดิน
ทางมาซื้อและรับปุ๋ย ก็จะท�ำให้มีการปรับปรุงดินได้ถูกเวลา ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของอ้อยที่ดี
• การศึกษาดูงานแปลงอ้อย
KBF มีการศึกษาดูงานแปลงอ้อยที่ใช้ผลิตภัณท์จากโรงงานน�้ำตาลในธุรกิจเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของ KBF
38
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
ลักษณะลูกค้า ช่องทางการจ�ำหน่าย
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ KBF ส่วนใหญ่ร้อยละ 95 จะจ�ำหน่ายให้กับ BRD เพื่อน�ำไปขายต่อโดยผ่านการส่งเสริมหรือการปล่อย
เงินเกี๊ยวไปยังชาวไร่อ้อย โดยจะมีการจัดจ�ำหน่ายตามสถานที่ที่ใช้เป็นส�ำนักงานเขตส่งเสริมของบริษัท ดังนี้

เขตส่งเสริม

เขตพื้นที่ส�ำนักงาน

เขตส่งเสริม

เขตพื้นที่ส�ำนักงาน

1

บ.สาวเอ้ อ.คูเมือง

6

บ.นาสีนวล อ.ล�ำปลายมาศ

2

บ.หนองเครือ อ.เมือง

7

บ.หนองไผ่ อ.สตึก

3

บ.โนนเขวา อ.แคนดง

8

บ.เสม็ด อ.สตึก

4

บ.ละกอ อ.สตึก

9

บ.กระเดือง อ.นางรอง

5

อ.ล�ำทะเมนชัย

10

ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน

นโยบายราคา
เนื่องด้วยปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ BRD ให้การส่งเสริมแก่ชาวไร่ ดังนั้น การก�ำหนดราคาปุ๋ยแบ่งเป็น 2 กรณี
โดยปุย๋ เคมีสำ� เร็จรูปทีซ่ อื้ มาเพือ่ จ�ำหน่ายจะก�ำหนดราคาตามปุย๋ เคมีทจี่ ำ� หน่ายในท้องตลาด ในขณะทีร่ าคาปุย๋ อินทรียท์ ผี่ ลิตขึน้ เองจะก�ำหนด
ราคาโดยคิดเป็นส่วนเพิ่มจากต้นทุนการผลิต (Cost Plus Method) ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวไร่ได้ใช้ปุ๋ยคุณภาพดี สูตรตรงตามความต้องการใน
การเจริญเติบโตของอ้อย ราคาถูก เพื่อช่วยลดต้นทุนให้แก่ชาวไร่
แผนส่งเสริมการขาย
KBF ได้มีการส่งเสริมกิจกรรมระหว่างบริษัทกับบริษัทคู่ค้าคือ BRD โดยมีการก�ำหนดแผนงานร่วมกันระหว่างคู่ค้า และส่งเสริม
การขายในพื้นที่ร่วมกับคู่ค้ามากขึ้น ฝ่ายส่งเสริมการขายของ KBF จะท�ำงานร่วมกับคู่ค้าในแต่ละพื้นที่เพื่อศึกษาพื้นที่เพาะปลูก ปัญหาใน
พื้นที่ ร่วมกันแก้ไข ปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ KBF มีแผนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านทางเคเบิ้ล
ทีวีท้องถิ่น วิทยุชุมชน สิ่งพิมพ์ การตรวจติดตามแปลงอ้อยทุกระยะ เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้า การจดจ�ำในตราสินค้า รวมถึง
ความน่าเชื่อถือของสินค้า ตลอดจนการตอกย�้ำให้ชาวไร่มีความเชื่อมั่นในตัวสินค้ามากขึ้น
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมปุย๋ เคมีถอื เป็นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญต่อประเทศไทยซึง่ เป็นประเทศเกษตรกรรม เนือ่ งจากมีบทบาทส�ำคัญต่อ
การเพิม่ ผลผลิตภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ในขณะทีป่ ระเทศไทยกลับไม่สามารถผลิตปุย๋ เคมีได้เพียงพอกับความต้องการ เพราะต้นทุน
การผลิตสูง จึงต้องพึ่งพาการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
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ตารางปริมาณและมูลค่าการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรที่ส�ำคัญ ปี 2553 - 2557
(ปริมาณ : ตัน)
สูตรปุ๋ย

(มูลค่า : ล้านบาท)
2553

2554

2555

2556

2557

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

46-0-0

2,121,342

21,824

2,087,879

27,758

2,153,690

30,240

2,170,237

24,483

2,132,266

23,770

18-46-0

481,343

7,997

395,044

7,939

536,806

10,198

550,257

8,606

553,592

8,753

0-0-60

517,828

6,940

755,120

10,895

586,155

9,825

657,578

8,798

690,656

7,712

รวม

3,120,514

36,760

3,238,042

46,592

3,276,650

50,263

3,378,072

41,886

3,376,514

40,235

21-0-0

350,023

1,893

276,558

2,047

282,782

2,266

191,674

1,154

104,386

480

16-20-0

494,393

5,187

571,528

7,147

549,688

7,587

575,112

6,885

466,321

5,034

16-16-8

10,795

122

42,736

616

71,223

1,050

102,488

1,345

61,589

752

15-15-15

409,488

5,513

379,906

5,691

400,776

6,511

534,378

7,483

466,529

6,208

อื่น ๆ

787,495

11,736

1,070,410

16,807

1,002,157

16,269

857,167

13,505

939,681

13,393

รวม

2,052,194

24,451

2,341,138

32,308

2,306,626

33,683

2,260,819

30,372

2,038,506

25,868

รวม
ทั้งหมด

5,172,708

61,211

5,579,181

78,899

5,583,276

83,947

5,638,891

72,259

5,415,020

66,103

แม่ปุ๋ย

ที่มา : ฝ่ายปุ๋ยเคมี ส�ำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 7 พฤษภาคม 2558)

จากการทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด�ำเนินการให้องค์ความรูแ้ ก่ชาวไร่ในเรือ่ งการใช้ปยุ๋ เคมีและปุย๋ อินทรียใ์ ห้เกิดความสมดุล
ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพดิน และสนับสนุนให้ชาวไร่ผสมปุย๋ เคมีใช้เอง ให้มกี ารผลิตปุย๋ อินทรียจ์ ากวัสดุเหลือใช้ในไร่นาให้มากขึน้ รวมทัง้
ส่งเสริมให้มกี ารใช้ปยุ๋ แบบผสมผสาน คือใช้ปยุ๋ เคมีรว่ มกับปุย๋ อินทรียห์ รือปุย๋ ชีวภาพในอัตราทีเ่ หมาะสมในการผลิตพืชแต่ละชนิด ซึง่ การใช้
ปุย๋ แบบผสมผสานจะช่วยลดการใช้ปยุ๋ เคมีได้สว่ นหนึง่ และยังเป็นการช่วยเพิม่ อินทรียวัตถุในดินท�ำให้ดนิ มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
เพือ่ เป็นอีกหนึง่ มาตรการในการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่ชาวไร่ได้ทางหนึง่ เพราะปุย๋ เคมีเป็นหนึง่ ปัจจัยการผลิตทีส่ ำ� คัญทีส่ ง่ ผลต่อต้นทุน
การผลิตของชาวไร่ที่สูงขึ้น
ราคาปุ๋ย
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตแม่ปุ๋ยเคมีได้เองภายในประเทศ จ�ำเป็นต้องมีการน�ำเข้าจากประเทศผู้ผลิตปุ๋ยเคมี
แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการติดตามสถานการณ์ราคาปุย๋ ให้เกิดความเป็นธรรมต่อชาวไร่ไม่ให้ถกู เอารัดเอาเปรียบ
การจัดหา
KBF ใช้กากหม้อกรองซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน�้ำตาลของ BSF เพื่อน�ำมาเป็นวัตถุดิบผสมในการผลิตปุ๋ยเพื่อจ�ำหน่าย
กากหม้อกรองที่ได้นั้นจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบของปีการผลิตนั้น ๆ
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงอันเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

   
   

1. ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย น�้ำตาลทรายดิบ และน�้ำตาลทรายขาวสีร�ำ ซึ่งด�ำเนินการโดย บริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด
   (“BSF”)
2. ธุรกิจผลพลอยได้ของบริษัท ได้แก่
- ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งด�ำเนินการโดย บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด (“BEC”) และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด  
  (“BPC”) และ
- ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสารอินทรีย์ปรับปรุงดิน ซึ่งด�ำเนินการ โดย บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด (“KBF”)
3. ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งด�ำเนินการโดยบริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ�ำกัด (“BRD”)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ บริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (“BSF”)

1. ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย น�้ำตาลทรายดิบ และน�้ำตาลทรายขาวสีร�ำ  ซึ่งใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต แต่เนื่องจาก
บริษทั มิได้มไี ร่ออ้ ยเป็นของตัวเองทีเ่ พียงพอต่อการผลิต การจัดหาอ้อยเข้าหีบให้เพียงพอกับก�ำลังการผลิตจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อธุรกิจ และ
ผลประกอบการของบริษัท ปริมาณอ้อย จะจัดหาเข้าหีบในแต่ละฤดูการหีบอ้อยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักดังนี้
ก. ปัจจัยเสี่ยงเรื่องปริมาณพื้นที่ในการเพาะปลูกอ้อยที่เปลี่ยนแปลง  
ซึ่งอาจเกิดจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า หรืออาจเกิดจากนโยบายการส่งเสริมของ
ภาครัฐผ่านนโยบายส่งเสริมการจัดพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมหรือโซนนิ่ง อย่างไรก็ตามจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดในการน�ำร่อง
การเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวให้เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้บริษัทมีการส�ำรวจ และ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงหาสาเหตุ และได้แก้ไขในจุดปัญหาที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาในช่วงระหว่างปี 2554 ถึงปี 2558 ปริมาณการ
ปลูกอ้อยในจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มขึ้นโดยตลอด ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
2554/55

จังหวัด
บุรีรัมย์
รวมทั้ง
ประเทศ

2555/56

2556/57

2557/58

2558/59(F)

พื้นที่ปลูก
อ้อย (ไร่)

ผลผลิตเฉลีย่
(ตัน/ไร่)

พื้นที่ปลูก
อ้อย (ไร่)

ผลผลิตเฉลีย่
(ตัน/ไร่)

พื้นที่ปลูก
อ้อย (ไร่)

ผลผลิตเฉลีย่
(ตัน/ไร่)

พื้นที่ปลูก
อ้อย (ไร่)

ผลผลิตเฉลีย่
(ตัน/ไร่)

พื้นที่ปลูก
อ้อย (ไร่)

ผลผลิตเฉลีย่
(ตัน/ไร่)

185,356

N/A

188,946

11.09

200,112

11.29

200,941

11.09

210,941

11.09

8,998,286

N/A

9,487,320

11.32

10,078,025

11.24

10,530,927

11.08

11,033,731

11.10

ที่มา  :   ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย

ข. ปัจจัยเสี่ยงเรื่องสภาพภูมิอากาศ ปริมาณฝน ระบบชลประทาน ความสมบูรณ์ของดิน พันธุ์อ้อย และโรคของอ้อยอื่นๆ
ต่างส่งผลต่อปริมาณอ้อยที่จะปลูกได้ต่อไร่ หากปัจจัยต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะท�ำให้ปริมาณอ้อยต่อไร่ลดลงได้ จาก
สภาพภูมิอากาศและปริมาณน�้ำฝน บริษัทได้ให้การส่งเสริมการให้น�้ำอ้อยในช่วงที่แห้งแล้งผ่านระบบน�้ำหยดในไร่อ้อย โดยร่วม
กับกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย (กอน.) ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำร้อยละ 2 ต่อปี และผ่อนช�ำระในระยะยาว เพื่อให้ชาวไร่น�ำไปใช้
ติดตั้งระบบน�้ำหยดในไร่อ้อย
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ค. ปัจจัยความเสี่ยงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดิน
บริษัทมีนโยบายให้ความส�ำคัญในการปรับปรุงบ�ำรุงดิน ฟื้นฟูสภาพความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ปลูกอ้อย เช่น การตัดอ้อยสดคืน
อินทรียวัตถุกลับลงดิน การปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย และบริษัทผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาก
ผลพลอยได้จากการผลิตน�้ำตาล กากหม้อกรอง โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยจากเดิมก่อนหน้านี้อยู่ที่ 8 ถึง 9 ตันต่อไร่ในช่วงปี 2547
ถึง 2553 แต่ในช่วงปี 2554 ถึง 2558 ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 12 ถึง 13 ตันต่อไร่พื้นที่ปลูก
ง.ปัจจัยความเสี่ยงเรื่องพันธุ์อ้อย
บริษัทได้จัดสรรการใช้พันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก มีแปลงทดสอบพันธุ์อ้อยและคัดเลือกพันธุ์อ้อยใหม่ๆ เพื่อทดแทน
พันธุ์อ้อยที่เสื่อมสภาพ มีการใช้การจัดสัดส่วนพันธุ์อ้อยปลูก และใช้พันธุ์อ้อยที่ให้ผลตอบแทนชาวไร่สูงและสามารถผลิตน�้ำตาล
ต่อตันอ้อยได้มากขึ้น
จ.ปัจจัยเสี่ยงด้านการแย่งอ้อยในพื้นที่
หากโรงงานน�้ำตาลบริเวณใกล้เคียงเสนอราคารับซื้ออ้อยจากชาวไร่ที่ราคาสูงกว่าที่ BSF เสนอให้ ชาวไร่อ้อยอาจน�ำอ้อยไปขาย
ให้แก่โรงงานนั้นๆ แทนท�ำให้ BSF มีจ�ำนวนอ้อยเข้าหีบลดลง  BRD มีการบริหารการจัดการเรื่องการจัดหาอ้อยโดยการส่งเสริม
แบบมีสัญญาระหว่างบริษัทและชาวไร่ ทั้งในรูปเงินและปัจจัยอื่นๆ อาทิ ปุ๋ย สารเคมี พันธุ์อ้อย และเครื่องจักรเครื่องมือทาง
การเกษตร ในพื้นที่ส่งเสริมซึ่งมีรัศมีครอบคลุมระยะ 50 กิโลเมตรรอบโรงงาน เพื่อให้ชาวไร่ยกกรรมสิทธิ์อ้อยให้แก่โรงงานล่วง
หน้าก่อนถึงฤดูหีบอ้อย มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวไร่อ้อย โดยส่งนักส่งเสริมเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย 17 ทีมกระจาย
ลงพื้นที่แบบรายแปลง แนะน�ำพันธุ์อ้อยให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ปลูก บริหารจัดการตรวจสอบสภาพดินและน�้ำ และช่วย
ดูแลในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวและขายให้แก่ BSF ณ แปลงอ้อย ด้วยระบบออนไลน์และระบบ
ดาวเทียมส�ำรวจพิกัดพื้นที่ปลูกอ้อยเพื่อให้แปลงปลูกอ้อยทุกแปลงได้รับการตรวจติดตาม และให้การสนับสนุนตามความเป็น
จริง ท�ำให้ชาวไร่ได้อ้อยที่มีคุณภาพ มีผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่ของชาวไร่สูง มีรายได้ท่ีมั่นคง และเป็นพันธมิตรที่ดีของบริษัท
จากการบริหารจัดการดังกล่าวท�ำให้ที่ผ่านมา BSF ไม่เคยมีปัญหาในการจัดหาอ้อยให้ได้เพียงพอในฤดูการหีบอ้อย
นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดตั้งแนวเขตการแบ่งพื้นที่หรือการสร้างโซนนิ่ง ระหว่างพื้นที่ปลูกอ้อยและโรงงานน�้ำตาลด้วยกัน
ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา เพื่อป้องกันปัญหาการแย่งอ้อยระหว่างโรงงานน�้ำตาล
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2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน�้ำตาลในตลาดโลก
การซือ้ ขายน�ำ้ ตาลในตลาดโลกนัน้ น�ำ้ ตาลจัดเป็นสินค้าทางการเกษตรชนิดหนึง่ ทีม่ คี วามผันผวนด้านราคาค่อนข้างสูงเมือ่ เทียบกับ
สินค้าเกษตรอืน่ ๆ ซึง่ การผันผวนของราคาน�ำ้ ตาลในตลาดโลกนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยด้านอุปสงค์ และอุปทานของประเทศผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค ปริมาณ
น�ำเข้าและส่งออกในแต่ละประเทศ รวมถึงการเก็งก�ำไรจากนักเก็งก�ำไรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Market) อีกทั้งยังเกี่ยวพัน
กับสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออ�ำนวยต่อการเพาะปลูกของแต่ละประเทศที่มีนโยบายในการส่งเสริม การแทรกแซง การส่งออก การน�ำเข้าของ
กลุม่ อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว นอกจากนีป้ จั จุบนั ราคาน�ำ้ ตาลยังมีสว่ นหนึง่ ทีส่ มั พันธ์กบั ราคา
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงด้วย เนือ่ งจากน�ำ้ อ้อยรวมถึงกากน�ำ้ ตาลยังสามารถน�ำไปผลิตเป็นเอทานอลเพือ่ ใช้ผสมกับน�ำ้ มันเพือ่ ใช้เป็นเชือ้ เพลิงส�ำหรับ
รถยนต์ได้ ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาซื้อขายน�้ำตาลในตลาดโลกมีความผันผวนไปตามปัจจัยหลายประการดังที่ได้กล่าวมา
ภายใต้ พระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 โรงงานน�้ำตาลในประเทศไทยจะส่งออกน�้ำตาลไปจ�ำหน่าย
ในต่ า งประเทศได้ จะต้ อ งเป็ น การส่ ง ออกผ่ า นบริ ษั ท ตั ว แทนตามที่ ไ ด้ มี ก ารระบุ ไว้ เ ท่ า นั้ น โดยจะมี ก ารจั ด สรรโควตาส� ำ หรั บ
การบริโภคภายในและส�ำหรับส่งออก ซึ่งจะต้องจัดสรรตามสัดส่วนปริมาณน�้ำตาลที่ผลิตได้ในฤดูการผลิตนั้นๆ ส่งผลให้อัตราส่วนการ
ส่งออก และจ�ำหน่ายในประเทศของโรงงานน�้ำตาลในประเทศมีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการ
ส่งออกน�ำ้ ตาลคิดเป็นร้อยละ 77 และ 80 ของรายได้จากการจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทัง้ หมดตามล�ำดับ ซึง่ ราคาขายในการส่งออกจะใช้ราคาน�ำ้ ตาล
ในตลาดโลกเป็นหลัก ราคาน�้ำตาลในตลาดโลกจะเปลี่ยนแปลงไปตาม อุปสงค์ อุปทาน ของตลาดโลกโดยรวม รายได้ของบริษัทจึงได้รับ
ผลกระทบหากราคาน�้ำตาลในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลง โดยในปี 2558 ราคาน�้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กมีความเคลื่อนไหวอยู่
ที่เฉลี่ย 14.37 เซนต์ต่อปอนด์
ราคาเฉลี่ยน�้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11
ปีบัญชี
ราคาเฉลี่ย
(เซนต์/ปอนด์)

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

9.99

14.63

9.9

12.1

17.98 22.28 27.07 21.57 17.47 16.34 14.37

ราคาเฉลี่ยน�้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5
ปีบัญชี
ราคาเฉลี่ย
(เหรียญสหรัฐ/
เมตริกตัน)

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

279.63 421.66 309.55 351.59 487.39 616.49 706.07 587.74 496.58 439.30 419.37

ที่มา: Bloomberg และ CitiCommodities/Agricultural

อย่างไรก็ตามต้นทุนหลักในการผลิตน�้ำตาลคือ ราคาอ้อยซึ่งจะผันแปรตามรายได้ของบริษัท จากระบบการแบ่งปันผลประโยชน์
ที่รัฐบาลก�ำหนด โดยผ่านคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย 70:30 ดังนั้นหากราคาน�้ำตาลในตลาดโลกลดลง ต้นทุนค่าอ้อยที่จ่ายให้
ชาวไร่อ้อยก็จะลดลงด้วยในสัดส่วนร้อยละ 70 ตามการแบ่งปันผลประโยชน์ ดังนั้นจะช่วยลดผลกระทบจากราคาน�้ำตาลได้ระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ดี จากเดิมที่ผลประกอบการของบริษัทขึ้นอยู่กับธุรกิจน�้ำตาลและกากน�้ำตาลอย่างเดียว ดังนั้นความผันผวนของราคาน�้ำตาล
ตลาดโลกนั้นส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท และจากการที่กลุ่มบริษัทได้มีการลงทุนในโครงการต่อเนื่องจากน�้ำตาลและกากน�้ำตาล
ได้แก่ โรงงานไฟฟ้าจากกากอ้อย และโรงงานผลิตและจ�ำหน่ายสารอินทรีย์ปรับปรุงดิน ท�ำให้บริษัทคาดว่าผลประกอบการของบริษัทที่จะ
อ้างอิงกับราคาน�้ำตาลในตลาดโลกลดน้อยลง
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3. ความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสียจากการให้เงินสนับสนุนชาวไร่อ้อย (เงินเกี๊ยว)
BRD/BSF ได้ให้การสนับสนุนชาวไร่อ้อย โดยการปล่อยเงินเกี๊ยวอ้อยเป็นรายแปลงและปล่อยเงินเกี๊ยวตามกิจกรรมการเจริญ
เติบโตแต่ละช่วงอายุของอ้อย ณ แปลงอ้อย ด้วยระบบฐานข้อมูลและใช้ระบบพิกดั ดาวเทียมในการส�ำรวจพิกดั พืน้ ทีป่ ลูกอ้อย (GPS: Global
Position System) เพื่อให้พื้นที่แปลงปลูกอ้อยทุกแปลงได้รับการตรวจและติดตาม เพื่อให้การสนับสนุนสอดคล้องกับความเป็นจริง
การปล่อยเงินสนับสนุนให้ชาวไร่อ้อยจะเป็นในรูปแบบเช็คลงวันที่ล่วงหน้า เพื่อให้ชาวไร่อ้อยน�ำไปลงทุน เรื่องพันธุ์อ้อย ที่ดิน
ระบบชลประทาน อุปกรณ์การเกษตร และปุย๋ เป็นต้น โดยการปล่อยเงินเกีย๊ วจะเป็นเสมือนกับการจองอ้อยของชาวไร่ทไี่ ด้รบั การสนับสนุน
เงินเกีย๊ ว โดยชาวไร่ทไี่ ด้รบั เงินเกีย๊ วจะน�ำอ้อยมาขายให้โรงงาน ภายหลังจากทีอ่ อ้ ยโตขึน้ พร้อมตัดจะเป็นช่วงเดียวกับช่วงโรงงานน�ำ้ ตาลเริม่
เปิดหีบอ้อย เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยจะตัดอ้อยและส่งอ้อยให้กบั โรงงาน และโรงงานจะจ่ายค่าอ้อยให้ชาวไร่และหักเงินเกีย๊ ว ทีไ่ ด้จา่ ยล่วงหน้า
ไว้แล้ว จากการให้การสนับสนุนเงินเกี๊ยวดังกล่าวจะท�ำให้ บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องของค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญจากเงินเกี๊ยว หากชาวไร่
ไม่สามารถน�ำอ้อยมาเข้าหีบได้ตามที่ตกลงกันไว้ โดยอาจจะเกิดจาก ความแห้งแล้ง หรือโรคระบาด เป็นต้น ซึ่งถ้าหากค่าใช้จ่ายหนี้สงสัย
จะสูญสูงขึ้น จะท�ำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของ BSF โดยในระหว่างปี 2554 ถึงปี 2558 บริษัทมีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ
ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ชาวไร่ (เกี๊ยว)
ร้อยละของหนี้สงสัยจะสูญ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

6.41

-

20.33

1.05

3.44

560.61

975.21

1,135.29

880.68

989.21

1.14

-

1.79

0.11

0.34

ซึ่งอัตราการตั้งหนี้สงสัยจะสูญในระหว่างปี 2554 ถึงปี 2558 เฉลี่ยคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.66 ของลูกหนี้ชาวไร่ ณ วันสิ้นงวด
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญและบริหารความเสีย่ งดังกล่าว โดยในการพิจารณาการให้สนิ เชือ่ แก่ชาวไร่ จะมีการก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละแบ่งเกรด
ของชาวไร่ มีระบบการพิจารณาการให้เงินสินเชื่อ โดยจ่ายเงินเกี๊ยวตามงวดงานของชาวไร่ที่ปฏิบัติได้ในแต่ละงวดงาน รวมถึงก�ำหนด
หลักทรัพย์และบุคคลค�้ำประกัน นอกจากนี้ บริษัทยังติดตามดูแลชาวไร่อ้อยอย่างทั่วถึงโดยนักส่งเสริมการเกษตรและระบบดาวเทียมใน
การส�ำรวจพิกดั พืน้ ทีป่ ลูกอ้อย ซึง่ จะสามารถติดตามข้อมูลพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยรายแปลงได้อย่างแม่นย�ำ ทราบความคืบหน้าของงวดงาน ทราบถึง
ข้อมูลว่าอ้อยแปลงใดเกิดปัญหาอย่างไร ท�ำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนือ่ งจากบริษทั ฯรับรูร้ ายได้จากการส่งออกน�ำ้ ตาลเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 71 และร้อยละ
77 ของรายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำตาลทั้งหมด ดังนั้นรายได้ของบริษัทจะผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ดี บริษทั มีมาตรการในการป้องกันความเสีย่ งโดยเข้าท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทัง้ หมด โดยอัตราแลก
เปลีย่ นทีท่ ำ� สัญญาจะพยายามให้เท่ากับอัตราแลกเปลีย่ นที่ บริษทั อ้อยและน�ำ้ ตาลไทย จ�ำกัด (อนท.) ใช้ในการค�ำนวณราคาจ�ำหน่ายโควตา
ข. แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุจพินิจของผู้บริหารและในการพิจารณาถึงแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นด้วย อย่างไรก็ตามการป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงหากค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นเป็นระยะเวลานาน
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

5. ความเสี่ยงจากการควบคุมจากภาครัฐ
5.1 ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ
เนือ่ งจากอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมทีถ่ กู ควบคุมและก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการอ้อย
และน�ำ้ ตาลทราย ภายใต้พระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน�ำ้ ตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึง่ เป็นกฎหมายทีก่ ำ� กับดูแลระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย
ตั้งแต่การบริหารจัดการในไร่อ้อย การผลิตในโรงงานน�้ำตาล และการส่งออก การจัดสรรปริมาณการขายน�้ำตาลทรายตามโควตา
(โควตา ก. ขายในประเทศ โควตา ข. และ โควตา ค. ขายต่างประเทศ) ราคาจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขายปลีกภายในประเทศ ตลอดจนการ
แบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้ำตาลในอัตราส่วน 70:30
ระบบ 70: 30 ก�ำหนดโดยการน�ำราคาน�้ำตาลโควตา ข ที่ บริษัท อ้อยและน�้ำตาลไทย จ�ำกัด (อนท.) จ�ำหน่ายได้เป็นราคากลาง
ในการค�ำนวณรายได้จากการส่งออกน�้ำตาลทั้งหมดของประเทศ เพื่อมารวมกับรายได้น�้ำตาลที่จ�ำหน่ายในประเทศ และกากน�้ำตาล เป็น
รายได้ของอุตสาหกรรมน�้ำตาลทั้งหมด หลังจากนั้นจะมีการหักค่าใช้จ่ายการผลิตและจ�ำหน่าย เพื่อประมาณก�ำไรของอุตสาหกรรม หลัง
จากนั้นจะมีการแบ่งในอัตราส่วน 70:30 โดยส่วนร้อยละ 70 จะน�ำไปหารด้วยปริมาณอ้อยทั้งฤดูการผลิตเพื่อใช้ในการก�ำหนดราคาอ้อยที่
โรงงานจะรับซื้อ ดังนั้นระบบ 70:30 จะท�ำให้เกิดเสถียรภาพในอุตสาหกรรม ท�ำให้ผู้ผลิตน�้ำตาลในประเทศมีความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ
และราคาน�้ำตาลลดลง เนื่องจากราคาอ้อยจะแปรผันไปตามราคาน�้ำตาลที่จ�ำหน่ายได้
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้นในกรณีที่นโยบายการปรับราคาขายน�้ำตาลภายในประเทศ หรือหากเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
กฎระเบียบหรือนโยบายของพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั และบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลนี้
อย่างมีนัยส�ำคัญ
มีความเป็นไปได้เรื่องความเสี่ยงจากการผ่อนคลายการควบคุมเพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายมีความเป็นเสรีมาก
ยิ่งขึ้น ตามพันธกรณีที่ไทยมีกับประเทศต่างๆ ทั้งในกรอบ ASEAN Free Trade Area, FTA ระดับทวิภาคี และระดับภูมิภาคที่ก�ำลังเจรจา
(RCEP) ตลอดจนในกรอบพหุภาคี อย่าง องค์การการค้าโลก (WTO) การเปิดเสรีจะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายส�ำหรับอุตสาหกรรม
อ้อยและน�้ำตาลทรายทั้งระบบ เป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายเป็นอุตสาหกรรมเกษตร และเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม อีกทั้ง ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่งออกไปทั่วโลก ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนนโยบายของภาครัฐที่ผ่านมาใน
อดีต มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ และมีความอยู่รอดทั้งชาวไร่และโรงงานน�้ำตาล จึงท�ำให้เชื่อมั่นว่ากฎระเบียบต่างๆ ที่
อาจเปลี่ยนแปลงนั้น น่าจะเป็นนโยบายในเชิงบวกที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมถึงชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้ำตาลเอง
5.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้จากการขายน�้ำตาล
เนื่องจากฤดูการหีบอ้อยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน ดังนั้นบริษัทจะเริ่มทยอยขายน�้ำตาลตั้งแต่เดือน
ธันวาคม และมกราคม เป็นต้นไป และจะทยอยขายไปเรื่อยๆ จนสิ้นฤดูการผลิต อย่างไรก็ตาม การจ�ำหน่ายน�้ำตาลโควตา ก. ที่ขายใน
ประเทศไทยบริษัทจะทยอยขายน�้ำตาลภายใน 52 สัปดาห์ ส่วนโควตา ค. ที่บริษัทมีการจ�ำหน่ายไปต่างประเทศเองนั้น บริษัทจะพิจารณา
ช่วงการจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายตามระดับน�ำ้ ตาลทีม่ อี ยู่ ปริมาณผลผลิต ราคาน�ำ้ ตาลในโลกรวมถึงราคาขายทีท่ างบริษทั อ้อยและน�ำ้ ตาลไทย
จ�ำกัด (อนท.) ขายน�้ำตาลไปยังตลาดโลกผ่านโควตา ข. เพื่อเป็นมาตรฐานในการพิจารณาราคาขายโควตา ค.
อย่างไรก็ดีในแต่ละปีช่วงปริมาณการขายน�ำ้ ตาลไม่เท่ากัน ดังนั้นรายได้จากการขายน�้ำตาลของบริษัทแต่ละไตรมาสอาจจะเพิ่ม
หรือลดลงขึ้นอยู่กับปัจจัยดังกล่าวและปริมาณการขายในแต่ละไตรมาส
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6. ความเสี่ยงจากราคาต้นทุนวัตถุดิบ
ราคาอ้อยได้มีการก�ำหนดในแบบระบบจัดสรรผลประโยชน์ในการแบ่งปันรายได้จากการค้าน�้ำตาล 70:30 โดยชาวไร่อ้อยจะได้
ผลประโยชน์จากการขายน�้ำตาลร้อยละ 70 โดยราคาน�้ำตาลที่น�ำมาค�ำนวณราคาอ้อยที่จะต้องจ่ายชาวไร่อ้อยนั้นค�ำนวณมาจาก ราคา
ขายเฉลี่ยของบริษัท อ้อยและน�้ำตาลไทย จ�ำกัด (อนท.) ดังนั้น ถ้าหาก บริษัท อ้อยและน�้ำตาลไทย จ�ำกัด (อนท.) ขายน�้ำตาลได้ในราคา
สูงราคาวัตถุดิบก็จะสูงตามไปด้วย แต่ในทางกลับกันหาก อนท. ขายน�้ำตาลได้ในราคาต�่ำ ราคาวัตถุดิบก็จะลดลงตาม ซึ่งความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบ ก็จะส่งผลต่ออัตราก�ำไรของบริษัท
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ ง บริษทั ต้องขายน�ำ้ ตาลให้ได้ราคาสูงกว่า ราคาขายเฉลีย่ ของ อนท. เพือ่ ให้บริษทั ไม่ได้รบั ผลขาดทุน
จากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น โดย บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องราคาขายน�้ำตาล โดยให้มีทีมงานติดตามการขายของอนท. อย่างใกล้
ชิด เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการการขายน�้ำตาลให้ได้ราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของ อนท.
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจผลพลอยได้ของบริษัท
ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล
ด�ำเนินการโดย
บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด (BEC) และ
บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์ จ�ำกัด (BPC)

1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ปัจจุบนั บริษทั โรงงานน�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด หรือ BSF
เป็นผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ กากอ้อยซึง่ เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการ
ผลิตน�้ำตาล ให้แก่ BEC และBPC เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้น ในกรณีที่ฤดูการผลิตมีปริมาณอ้อยใน
ระดับต�่ำ  จะส่งผลต่อปริมาณกากอ้อยที่น�ำส่งโรงไฟฟ้า ท�ำให้
เกิดความเสี่ยงในการขาดเชื้อเพลิงในการผลิตและอาจส่งผลให้
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าหยุดชะงักได้ ในปัจจุบันปริมาณ
กากอ้อยจากกระบวนการผลิตน�้ำตาลของ บริษัทมีประมาณ  
ร้อยละ 26 ของปริมาณอ้อยตามน�้ำหนักของอ้อยที่เข้าหีบซึ่ง
ในฤดูการผลิตปี 2558/2559 บริษัทมีกากอ้อยหลังการผลิต
น�้ำตาลประมาณ 520,000 ตัน ซึ่งโรงงานน�้ำตาลใช้เป็นเชื้อ
เพลิงส�ำหรับการผลิตความร้อนในกระบวนการผลิตน�้ำตาลของ
บริษัทประมาณ 250,000 ตัน โดยบริษัทมีโรงไฟฟ้าขนาด 9.9
เมกะวัตต์จ�ำนวน 2 โรง   ซึ่งแต่ละโรงมีความต้องการเชื้อเพลิง
ประมาณ 430 ตันต่อวัน หรือเท่ากับ 130,000 ตันต่อปี ซึ่ง
ยังคงเพียงพอต่อการผลิต แต่ทั้งนี้ก�ำลังสร้างโรงไฟฟ้าขนาด
9.9 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโรง เป็นโรงที่ 3 จะท�ำให้มีก�ำลัง
การผลิตรวมทั้งหมด 29.7 เมกะวัตต์ ซึ่งจะมีความต้องการ
กากอ้อยเป็นเชือ้ เพลิงรวมเป็น 640,000 ตันต่อปี ซึง่ หากปริมาณ
อ้อยที่เข้าหีบน้อยกว่า 2,300,000 ตัน ก็อาจท�ำให้ปริมาณ
กากอ้อยไม่เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเต็มที่ได้

2. ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
การประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า อยู ่ ภ ายใต้
กฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง
การควบคุมมลพิษทั้งทางดิน น�้ำ  อากาศ ตลอดระยะเวลาการ
ด�ำเนินธุรกิจทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้ดำ� เนินมาตรการป้องกันผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ ระบบการระบายสสารออกจาก
โครงการ ระบบควบคุมมลสาร ระบบการจัดการน�้ำทิ้ง ระบบ
ก�ำจัดกากและของเสีย ประกอบกับมีพนื้ ทีส่ เี ขียวในโครงการโรง
ไฟฟ้าในพื้นที่ 25 ไร่ ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบการ
ด�ำเนินงานด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและลดมลภาวะด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ารใช้ ไ อน�้ ำ
ดักจับฝุน่ กลายเป็นดิน ระบบก�ำจัดฝุน่ แบบม่านน�ำ ้ (Wet Scrubber)
โดยในเดื อ นกรกฎาคม 2555 BEC ได้ รั บ รางวั ล
ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) ระดับที่ 2 และ ในเดือน
เดียวกันปี2558 BPC ได้รับรางวัลความมุ่งมั่นสีเขียว (Green
Commitment) ระดับที่ 1 จากโครงการโรงไฟฟ้าสีเขียว (Green
Industry Certificate) ที่แสดงถึงการมีการบริหารจัดการ
สิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวน
เพือ่ พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง จากส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ
นิคมอุตสาหกรรมจังหวัด

อย่างไรก็ดี เครื่องจักรของบริษัทสามารถใช้วัตถุดิบ
เชือ้ เพลิงชนิดอืน่ ทดแทนได้ เช่น ไม้สบั แกลบ นอกจากนีใ้ นฤดูการ ผลิต
2558/2559 ทางกลุ่มบริษัทน�้ำตาลบุรีรัมย์ ได้เพิ่มโครงการ
รับซือ้ ใบอ้อยจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยมากกว่า 20,000 ครอบครัว
เพือ่ น�ำใบ อ้อยใช้เป็นเชือ้ เพลิง เนือ่ งจากใบอ้อยจะมีคา่ ความชืน้
ต�่ำกว่ากากอ้อย   จึงท�ำให้น�ำมาเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ท�ำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงใน
การขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ แต่หากบริษทั
ต้องซือ้ เชือ้ เพลิงชนิดอืน่ มาใช้ทดแทน อาจจะท�ำให้ตน้ ทุนการผลิต
ไฟฟ้าของบริษัทสูงขึ้น ส่งผลต่อก�ำไรสุทธิของบริษัทได้
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ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์
ด�ำเนินการโดย
บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด (KBF)

1.ความเสี่ยงอันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค
ที่มีอยู่เดิม
บริษทั ปุย๋ ตรากุญแจ จ�ำกัด หรือ KBF เริม่ ด�ำเนินการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงดินเพิ่มธาตุอาหารในดิน
โดยเริ่มจัดตั้งเดือนธันวาคม 2555 โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น
ชาวไร่ และช่วงระยะเวลา 3-4 ปี ทีผ่ า่ นมาชาวไร่ยงั มีความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุและปรับสภาพดิน
ทีเ่ ป็นกรดด้วยโดโลไมท์มากขึน้ ซึง่ เป็นการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้ปุ๋ยเคมีและปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของดินค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามชาวไร่อ้อยยังคงพบปัญหาใน
การใส่ปยุ๋ อินทรียช์ นิดผงในพืน้ ทีจ่ ริงอยูม่ าก หลังจากทีท่ างบริษทั
ได้ท�ำการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มปริมาณ
อินทรียวัตถุ  ดังนั้น  บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด ร่วมกับ บริษัท
บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ�ำกัด จึงได้มุ่งเน้นให้เปลี่ยนแปลง
วิธีการใส่ปุ๋ยผงลงในพื้นที่จริง ด้วยการพัฒนาเครื่องจักร และ
ออกแบบการขนส่งบรรจุถงุ บิก๊ แบ็ค จากนัน้ ให้รถส�ำหรับคีบอ้อย
ยกถุงบิ๊กแบ็คใส่เครื่องใส่ปุ๋ย เพื่อให้ชาวไร่อ้อยสามารถน�ำปุ๋ยผง
เข้าพื้นที่เพาะปลูกให้ใกล้มากที่สุด
อย่างไรก็ตามทางบริษทั ยังมีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับปุย๋
อินทรีย์ และพาชมแปลงตัวอย่างทีใ่ ช้ปยุ๋ อินทรีย์ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูล
สนับสนุนทางวิชาการซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบริโภคของชาวไร่ในการน�ำไปใช้มากขึ้น

2. ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
การประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ายสารอินทรีย์
ปรับปรุงดินของ บริษทั ปุย๋ ตรากุญแจ จ�ำกัด อยูภ่ ายใต้กฎหมาย
และ พ.ร.บ.ปุย๋ พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิม่ เติมโดย พ.ร.บ. ปุย๋ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพเพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง
ประโยชน์ ของการเกษตรกรและภาคการเกษตรซึ่งกฎหมาย
และ พ.ร.บ. ดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางดิน น�้ำ  อากาศและสารพิษ การก�ำจัดขยะและของเสีย
สุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงานและการจัดการวัตถุที่
เป็ น อั น ตราย ซึ่ ง ข้ อ ก� ำ หนดดั ง กล่ า วมี ค วามซั บ ซ้ อ น มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และการบังคับใช้กฎหมายและ
พ.ร.บ.ดังกล่าว บางกรณีขึ้นอยู่กับการตีความของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ทีผ่ า่ นมา KBF ได้รบั ใบอนุญาตตัง้ โรงงาน และใบอนุญาต
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงได้มีมาตรการด�ำเนินการป้องกันผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมทั้งจากตัวพนักงาน และพื้นที่ใกล้เคียงต่างๆ
อาทิ การจัดท�ำห้องดักฝุน่ และมีระบบสเปรย์นำ 
�้ การจัดรถฉีดน�ำ้
บริเวณพืน้ ทีร่ อบโรงงาน การจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยให้
พนักงานเพือ่ ลดผลกระทบจากระดับเสียง เครือ่ งจักร การเข้าร่วม
กิจกรรม CSR เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบกับ
สถานที่ตั้งของโรงงานผลิตสารอินทรีย์ปรับปรุงดินตั้งห่างไกล
จากบริเวณชุมชน ท�ำให้ KBF มีความเชื่อมั่นว่า ความเสี่ยงเรื่อง
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต�่ำ
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ความเสี่ยงอื่นๆ

1. ความเสี่ยงจากการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นสูง

2. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่มี
อิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการบริหารงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทมี
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 2.18 และ 1.71 ตาม
ล�ำดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเป็น Holding Company
สัญญาเงินกู้ที่มีกับธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันจะท�ำสัญญากับ
บริษัทย่อยที่ด�ำเนินธุรกิจ เช่น BSF BEC และ BPC เป็นต้น
ซึ่งจะมีข้อก�ำหนดด้านการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น แยกรายบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ คิ ด รวมทั้ ง กลุ ่ ม บริ ษั ท ซึ่ ง ณ
31 ธันวาคม 2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ
BSF BEC และ BPC ยังคงเป็นไปตามข้อก�ำหนดของสัญญาเงิน
กู้ที่มีกับธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้จากที่บริษัทได้ระดมเงินทุนจาก
การออกหุ้นกู้ครบก�ำหนดอายุไถ่ถอน 2 ปี ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยท�ำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2557 อย่างไรก็ตามอัตราดังกล่าวก็ยังคง
อยูใ่ นกฎเกณฑ์ และบริษทั ได้มแี ผนบริหารความเสีย่ งในการเฝ้า
ติดตามในอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นรายไตรมาส
เพื่อรายงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับทราบ

กลุม่ ครอบครัวตัง้ ตรงเวชกิจและบริษทั ทุนบุรรี มั ย์ จ�ำกัด
ที่กลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกัน
ในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 74.32 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและ
ช�ำระแล้วหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ และกลุ่ม
ครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ ยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารและ
กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามของบริษทั ด้วย บริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้
รายย่อยอาจมีความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะมี
อิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง สามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานใน
บริษัทได้ รวมถึงสามารถควบคุมการอนุมัติมติประชุมผู้ถือหุ้นที่
ต้องการเสียงส่วนใหญ่ได้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ของบริษทั ทีก่ ำ� หนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ดี เพือ่ ความโปร่งใสในการบริหารจัดการและ
การตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนาจผูบ้ ริหารและกรรมการ ปัจจุบนั
ทางบริษัทได้ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบจาก
ภายนอก (Outsource) ทั้งนี้เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุล
การตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนน�ำเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ มิให้เกิดรายการทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้ง
และเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของบริษัท
และมีส�ำนักงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Unit)
ภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee) ดูแลเรื่องความเสี่ยงในการจัดท�ำแผนบริหาร
ความเสี่ยงของกิจการ
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 676,750,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 676,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท และมีทุนช�ำระแล้ว 676,750,000 บาท

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
รวม

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

2,701

676,750,000

100

0

0

0

2,701

676,750,000

100

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน) แบ่งเป็นกลุ่มครอบครัว ดังนี้
ชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1.

กลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ
บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จ�ำกัด
นายอนันต์  ตั้งตรงเวชกิจ
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายปิยวิทย์ ศรีสวัสดิ์
นางสุรีวรรณ ตั้งตรงเวชกิจ
นางสาวกรกนก ปุญญนิรันดร์

503,793,600
338,380,000
27,507,500
27,407,500
27,407,500
27,407,500
27,407,500
27,407,500
37,000
21,100
9,000

74.32
50.00
4.06
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
0.01
0.00
0.00

2.

กลุ่มครอบครัวเสรีวิวัฒนา
นางวราณี เสรีวิวัฒนา
นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา
นางสาวพิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา

40,526,200
17,326,200
13,200,000
5,000,000
5,000,000

5.99
2.56
1.95
0.74
0.74

3.

นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์

8,256,300

1.22

4.

นายณัฐพัฒน์ คหนุรักษ์

6,414,600

0.95
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

ชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

5.

นายไพโรจน์ ศิวะพรชัย

6,274,450

0.93

6.

กลุ่มครอบครัวชาติภิญโญ
นางสาวจุติรัตน์ ชาติภิญโญ
นายอุเทน ชาติภิญโญ

6,597,800
4,417,800
2,180,000

0.97
0.65
0.32

7.

นายดุสิต วงศ์สุทธิโรจน์

3,875,000

0.57

8.

นายอ�ำนาจ แกล้วกล้า

3,380,000

0.50

9.

นางสาวพรรณนิตา อนันตกูล

3,372,000

0.50

10.

นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน์

2,940,000

0.43

585,429,950

86.38

รวม

หมายเหตุ   บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ด�ำเนินกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีทุนจดทะเบียน
   339,380,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,393,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31
    ธันวาคม 2558 ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 นายอนันต์  ตั้งตรงเวชกิจ  

576,945

17.00

2 นางวันเพ็ญ  ปุญญนิรันดร์

563,371

16.60

3 นางจิรวรรณ  พงษ์พิชิตกุล

563,371

16.60

4 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ

563,371

16.60

5 นายสฤษดิ์   ตั้งตรงเวชกิจ

563,371

16.60

6 นายอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

563,371

16.60

3,393,800

100.00

รวม
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2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อย
2.1 บริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

10,490,000

99.904

2 นายอนันต์  ตั้งตรงเวชกิจ  

1,666

0.016

3 นางวันเพ็ญ  ปุญญนิรันดร์

1,666

0.016

4 นางจิรวรรณ  พงษ์พิชิตกุล

1,666

0.016

5 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ

1,666

0.016

6 นายสฤษดิ์   ตั้งตรงเวชกิจ

1,666

0.016

7 นายอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

1,666

0.016

8 นางภาคินี  ตั้งตรงเวชกิจ

4
10,500,000

0
100

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

708,794

100

2 นายอนันต์  ตั้งตรงเวชกิจ  

1

0

3 นางวันเพ็ญ  ปุญญนิรันดร์

1

0

4 นางจิรวรรณ  พงษ์พิชิตกุล

1

0

5 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ

1

0

6 นายสฤษดิ์   ตั้งตรงเวชกิจ

1

0

7 นายอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

1
708,800

0

1 บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รวม

2.2 บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ�ำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1 บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รวม

52
รายงานประจำป 2558

100

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
2.3 บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1,355,993

100

2 นายอนันต์  ตั้งตรงเวชกิจ  

1

0

3 นางวันเพ็ญ  ปุญญนิรันดร์

1

0

4 นางจิรวรรณ  พงษ์พิชิตกุล

1

0

5 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ

1

0

6 นายสฤษดิ์   ตั้งตรงเวชกิจ

1

0

7 นายอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

1

0

8 นางภาคินี  ตั้งตรงเวชกิจ

1
1,356,000

0
100

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด

1,699,994

100

2 นายอนันต์  ตั้งตรงเวชกิจ  

1

0

3 นางวันเพ็ญ  ปุญญนิรันดร์

1

0

4 นางจิรวรรณ  พงษ์พิชิตกุล

1

0

5 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ

1

0

6 นายสฤษดิ์   ตั้งตรงเวชกิจ

1

0

7 นายอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

1
1,700,000

0

1 บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รวม

2.4 บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รวม
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100

2.5 บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

149,994

100

2 นายอนันต์  ตั้งตรงเวชกิจ  

1

0

3 นางวันเพ็ญ  ปุญญนิรันดร์

1

0

4 นางจิรวรรณ  พงษ์พิชิตกุล

1

0

5 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ

1

0

6 นายสฤษดิ์   ตั้งตรงเวชกิจ

1

0

7 นายอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

1
150,000

0
100

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด

99,995

100

2 นายอนันต์  ตั้งตรงเวชกิจ  

1

0

3 นางจิรวรรณ  พงษ์พิชิตกุล

1

0

4 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ

1

0

5 นายสฤษดิ์   ตั้งตรงเวชกิจ

1

0

6 นายอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

1
100,000

0
100

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด

49,995

100

2 นายอนันต์  ตั้งตรงเวชกิจ  

1

0

3 นางจิรวรรณ  พงษ์พิชิตกุล

1

0

4 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ

1

0

5 นายสฤษดิ์   ตั้งตรงเวชกิจ

1

0

6 นายอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

1
50,000

0

1 บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รวม
2.6 บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ�ำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

รวม
2.7 บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จ�ำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

รวม
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100

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
2.8 บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

99,995

100

2 นายอนันต์  ตั้งตรงเวชกิจ  

1

0

3 นางจิรวรรณ  พงษ์พิชิตกุล

1

0

4 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ

1

0

5 นายสฤษดิ์   ตั้งตรงเวชกิจ

1

0

6 นายอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

1
100,000

0

1 บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รวม

100

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่มกี รณีทกี่ ลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่มขี อ้ ตกลงระหว่างกันในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหาร
งานของบริษัท

การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษทั มีการออกหลักทรัพย์ประเภทหุน้ กูภ้ ายในประเทศ โดยได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 เมือ่ วันที่
18 กันยายน 2558 ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการขยายก�ำลังการผลิตเพิ่มเป็น 23,000 ตันอ้อยต่อวัน และ
โครงการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยความคืบหน้า การออกหุ้นกู้ของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปได้ดังนี้
• หุ้นกู้ของบริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2560 เสนอขายให้กับกองทุนเปิด
  แอล เอช จ�ำนวน 250 ล้านบาท
• หุ้นกู้ของบริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2560 เสนอขายให้กับประชาชน
  ทั่วไป จ�ำนวน 600 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้ทั้งหมดรวม 850 ล้านบาท โดยคงเหลือจ�ำนวนเงินที่ออกหุ้นกู้ได้อีก
1,150 ล้านบาท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างให้ธรุ กิจของบริษทั เติบโตอย่างยัง่ ยืนควบคูก่ บั การพัฒนาสภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องเกษตรกรชาวไร่ออ้ ย
และชุมชนข้างเคียงให้ดีขึ้น ตลอดจนการท�ำให้บุคลากรในองค์กรตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนรวมในการด�ำเนิน
กิจกรรมดังกล่าว บริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) โดยยึดหลัก
แนวคิด “การพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน” ภายใต้กรอบปณิธาน

“ G C E C S โปร่งใส รับผิดชอบ สิ่งแวดล้อม ชุมชน ยั่งยืน ”
G – Governance “โปร่งใสในการประกอบธุรกิจ”

C - Commitment “มุ่งมั่นรับผิดชอบ”

E – Environment “รักษาสิ่งแวดล้อม”

C - Community “สู่จุดหมายพร้อมชุมชน”

S – Sustainable “อยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืน”
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

พันธกิจ
บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้ก�ำหนดพันธกิจส�ำคัญ
เพื่อด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ดังนี้
1. เสริมสร้างวิธีการด�ำเนินงานที่เป็นแบบอย่างของการพัฒนาธุรกิจ ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
    ขององค์กร
2.  สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่
    ต้นกระบวนการผลิตจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิต
3. เสริมสร้างและพัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตลอดจนพนักงาน โดยใช้โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  
    ที่ชุมชนและพนักงานเป็นผู้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติพัฒนาอย่างเหมาะสม
4. มุ่งสร้างเสริม พัฒนา บุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน การพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่
    ไปกับธุรกิจอย่างยั่งยืน
5. ให้ความส�ำคัญกับสิทธิส่วนบุคคลและปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยความเท่าเทียมกัน
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชนและสังคม
7. เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสิทธิการใช้แรงงานเด็ก

กลยุทธ์การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มี 5 ประการ ได้แก่
1. สร้างส�ำนึก จิตสาธารณะให้แก่พนักงานและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสาต่าง ๆ ของบริษัท
2. เน้นการท�ำกิจกรรมหรือโครงการ CSR กับชุมชนในเชิงลึกตามปรัชญา “น�้ำตาลสร้างในไร่”
3. จัดท�ำโครงการ CSR ร่วมกับสถาบันเอกชนหรือหน่วยงานราชการ องค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไรและชุมชนรอบๆ  บริเวณบริษทั
   ที่เป็นผู้น�ำทางด้านความคิดทางสังคม
4. น�ำผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตน�้ำตาลทราย มาจัดท�ำโครงการด้าน CSR ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัท และสังคม
   ซึ่งการด�ำเนินโครงการด้าน CSR ของบริษัทในปัจจุบัน มีความเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยได้ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
   และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันประกอบด้วย
1.  ภายในองค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น
2.  ภายนอกองค์กร ได้แก่ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ลูกค้า คู่ค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ คู่แข่งทางธุรกิจ และหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
โดยในครั้งนี้ บริษัทได้รวบรวมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดปี 2558 ในรายงานแห่งความยั่งยืน ตามแนบ
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·
(ÊÓ¹Ñ¡¡ÃÃÁ¡ÒÃ)

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

ÊÓ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

ÊÓ¹Ñ¡µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ
¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸

¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÍ§¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÍÒÇØâÊ
¡ÅØ‹Á¡ÒÃÅ§·Ø¹
ã¹»ÃÐà·È
´ŒÒ¹¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÍ§¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÍÒÇØâÊ
¡ÅØ‹Á¡ÒÃÅ§·Ø¹
ã¹»ÃÐà·È
´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÍ§¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÍÒÇØâÊ
¡ÅØ‹Á¡ÒÃÅ§·Ø¹
ã¹»ÃÐà·È
´ŒÒ¹¾Ò³ÔªÂ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÃÍ§¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÍÒÇØâÊ
¡ÅØ‹Á¡ÒÃÅ§·Ø¹µ‹Ò§»ÃÐà·È
• ´ŒÒ¹¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ
• ´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹
• ´ŒÒ¹¾Ñ²¹Ò
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â
• ´ŒÒ¹¾Ò³ÔªÂ
• ´ŒÒ¹âÅ¨ÔÊµÔ¡Ê
áÅÐ ´ŒÒ¹Í×่¹æ
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ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ
¡ÅØ‹Á¡ÒÃà§Ô¹
áÅÐ »¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

¼ÙŒª‹ÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÍÒÇØâÊ
¡ÅØ‹Á¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

¼ÙŒª‹ÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÍÒÇØâÊ
´ŒÒ¹µ‹Ò§»ÃÐà·È áÅÐ
¹âÂºÒÂÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

¼ÙŒª‹ÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÍÒÇØâÊ
´ŒÒ¹ºÃÔËÒÃ¡ÒÃà§Ô¹

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 3 ชุ ด
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มี
จ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายประจวบ ไชยสาส์น

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการ

3. นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์

กรรมการ

4. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

กรรมการ

5. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการ

6. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการ

7. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการ

8. นางสีนวล  ทัศน์พันธุ์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

9. นายศิริชัย สมบัติศิริ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ตั้งตรงเวชกิจ

2.  นางวันเพ็ญ

ปุญญนิรันดร์

4.  นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
ตั้งตรงเวชกิจ

6.  นายอดิศักดิ์

ตั้งตรงเวชกิจ

1. บริหารกิจการบริษทั ให้เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ
แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการด�ำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการ
บริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์
สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

3. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�ำเนิน
งาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และ
การสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกัน
การทุจริต รวมถึงก�ำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม ให้
มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ

3.  นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
5.  นายสฤษดิ์

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์
ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการ
เงิน และงบประมาณของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

โดยมีนางสาวพัชรี โคสนาม เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่ง
ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 8/2558 เมือ่
วันที่ 12  พฤศจิกายน  2558
1.  นายอนันต์

ในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี ทุ ก ครั้ ง ให้
กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้แบ่งออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจาก
ต�ำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้น อาจ
ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้

“กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราส�ำคัญของบริษัท”
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5. จัดให้มีรายงานประจ�ำปีของบริษัท และ/หรือของ
คณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
6. ก�ำกับดูแล และจัดให้มีกลไกในการก�ำกับดูแล ไม่
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
7. พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือพิจารณาและให้
ความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติ
การเข้าท�ำธุรกรรมทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อบริษทั และการเข้าท�ำรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน  ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ/หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
8. แต่ ง ตั้ ง กรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป็ น ประธาน
กรรมการ และแต่งตั้งกรรมการตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการ
9. ก�ำหนด และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ
ผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
10. สรรหาและแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท ในกรณี
ที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ
11. สรรหาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณา และแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท
12. การแต่งตัง้ หรือเสนอชือ่ บุคคลเป็นกรรมการ หรือ
ผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้
กรรมการหรือผูบ้ ริหารตามวรรคข้างต้นทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ หรือ
แต่งตั้งนั้น ต้องมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ตลอดจนไม่ มี ลั ก ษณะขาดความน่ า ไว้ ว างใจ ตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การก�ำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท
13. พิ จ ารณาการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ� ำ ปี และ
เงินปันผลระหว่างกาล ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
14. พิ จ ารณาและก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า
ตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
15. พิจารณาจ�ำนวนค่าตอบแทนของกรรมการ ตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติ
16. ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง พิจารณาและก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับ
สูงตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนด
17. แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย โดยสรรหาและแต่ง
ตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งก�ำหนดขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
19. แต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความ
สามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะ
กรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษัท
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

20. แต่งตั้ง และ/หรือมอบอ�ำนาจให้กรรมการ หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายคน มีอำ� นาจด�ำเนินการใด ๆ ทีอ่ ยู่
ภายในขอบอ�ำนาจของกรรมการตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็น
สมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน หรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจดังกล่าวได้

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท มีจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

21. ก�ำกับดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
แต่ละกลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
22. ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน
และน่าเชื่อถือ
23. ก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ และข้อ
บังคับภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ
24. มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใดตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ
บริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัท
หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษทั มีสว่ นได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท
หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษทั ไม่มอี ำ� นาจอนุมตั ิ
การด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการ
ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมัติ
ไว้แล้ว โดยอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท

ต�ำแหน่ง

1. นายประจวบ  ไชยสาส์น

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสีนวล  ทัศน์พันธุ์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายศิริชัย  สมบัติศิริ

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :  นางสีนวล  ทัศน์พันธุ์ และ นายศิริชัย สมบัติศิริ
เป็นกรรมการทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถ
ท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
โดยมี นางสาวพรทิพย์ วิญญูปกรณ์ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่
ต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด โดย
บุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียง
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับ การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
2. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูก
ต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก
และผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ทั้งราย
ไตรมาสและประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้
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ผูส้ อบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็น
และเป็นเรือ่ งส�ำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ก็ได้
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
ความเป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

9. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

4. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่าย
บริหารในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน หรือระบบงานเพื่อ
ลดความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่
ถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้ดี เพื่อให้บริษัทมีระบบการท�ำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

ก)  ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่
    ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการ
    ควบคุมภายในของบริษัท
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

5. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจ
สอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ
สอบภายใน

   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่
   เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
   ผลประโยชน์

6. สอบทานการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน
ของส�ำนักตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกฎบัตรส�ำนักตรวจสอบ
ภายใน

ฉ) จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
   และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
   แต่ละท่าน
ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

7. สอบทานและให้ความเห็นเกีย่ วกับ การบริหารความ
เสี่ยงในเรื่องความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

   ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
   (Charter)
ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร

8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ

    ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวม
ทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

    ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท�ำ
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท มีจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

2. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

   ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน

4. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

5. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่

    หลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
   ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกั บธุ ร กิ จ
   ของบริษัท  
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการ
ให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท�ำ
ตามวรรคหนึง่ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่
เป็นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอืน่ ใด เมือ่ เห็นว่าจ�ำเป็น ด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวเกณิกา ธนาเวทชญาสิริ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
แต่งตั้ง
2. กรรมการบริหารความเสีย่ งทีพ่ น้ ต�ำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งได้อีก หากได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
3. นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ
บริหารความเสี่ยงพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราช
   บญ
ั ญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และพระราช
  บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
• ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
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ขอบเขตอ� ำ นาจหน้าที่ข องคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. น�ำเสนอและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท
ในการก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และ ระดับความ
เสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้
2. น�ำเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท วิธีการ
จัดการ และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

10. ก�ำกับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสีย่ งของบริษทั โดยการติดตาม และสอบทานอย่าง
ต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหาร
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท มีจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

3.  สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง และด�ำเนิน
การเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียง
พอ เหมาะสม สามารถจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการ
แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละข้อมูลเกีย่ วกับความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในที่มีผลหรืออาจกระทบต่อบริษัท
5. ตัดสินใจและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับปัญหาส�ำคัญที่
เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
6.  สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
ในองค์กร
7. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินประจ�ำปีต่อคณะ
กรรมการบริษัท
8. สอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตร
อย่างสม�ำ่ เสมอเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเนือ้ หาในกฎบัตร
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท
9. พิจารณาสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการ
จัดการความเสีย่ งของบริษทั ตามทีห่ น่วยงานเจ้าของความเสีย่ ง
ได้ประเมินไว้รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ต�ำแหน่ง

1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

ประธานกรรมการบริหาร

2. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

กรรมการบริหาร

3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริหาร

4. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริหาร

5. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวพัชรี โคสนาม เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณา ก�ำหนด และให้ความเห็นเกีย่ วกับ วิสยั ทัศน์
ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการ
ด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท
เพื่อเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์
ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการ
เงิน และงบประมาณของบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัท
3. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร และนโยบายเกีย่ วกับการ
บริหารจัดการบริษทั รวมถึงนโยบายเกีย่ วกับการคัดเลือก การฝึก
อบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานที่มีต�ำแหน่งสูงกว่าผู้
จัดการฝ่ายของบริษัท โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ
ของบริษัท และ/หรือ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้มี
อ�ำนาจแทนบริษัทในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
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4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ
และมีอ�ำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทลงทุน หรือเข้า
ร่วมลงทุนกับบุคคล นิตบิ คุ คล หรือองค์กรทางธุรกิจอืน่ ใด ในรูป
แบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อด�ำเนินกิจการตาม
วัตถุประสงค์ของบริษทั ตลอดจนการพิจารณาและอนุมตั กิ ารใช้
จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าท�ำนิติกรรมสัญญา และ/
หรือ การด�ำเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าวจนเสร็จการ
ในจ�ำนวนเงินในแต่ละรายการตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50
ล้านบาท ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินงบประมาณประจ�ำปีทไี่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติการเข้าท�ำธุรกรรมทางการเงิน
กับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กูย้ มื ขอสินเชือ่ จ�ำน�ำ จ�ำนอง
ค�้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียน
กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษทั เพือ่ ประโยชน์ใน
การด�ำเนินกิจการของบริษทั ตลอดจนการเข้าท�ำนิตกิ รรมสัญญา
และ/หรือการด�ำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจน
เสร็จการ ในจ�ำนวนเงินในแต่ละรายการตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่
ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินงบประมาณประจ�ำปีที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาและอนุมัติการเข้าท�ำสัญญาหรือตราสาร
ทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายน�้ำตาลทรายล่วง
หน้า สัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท
7. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้า
ท�ำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการของบริษัท ที่มี
มูลค่าเกินกว่าจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ และ/หรือ ตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง หรือข้อบังคับของบริษทั ทีไ่ ด้กำ� หนดให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาและอนุมตั ิ

9. มอบอ�ำนาจให้กรรมการผูจ้ ดั การด�ำเนินกิจการของ
บริษัทตามขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนด ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของ
คณะกรรมการบริหาร
10. แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มีอ�ำนาจด�ำเนินการใดๆ
ที่ อ ยู ่ ภ ายในขอบอ� ำ นาจของคณะกรรมการบริ ห าร ตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจดังกล่าวได้
11. พิจารณาและอนุมัติคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ เพื่อ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจทราบถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบ และอ�ำนาจของตนเอง และเพือ่ ใช้เป็น
คู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีเอกสารอ้างอิง และเป็นไปตามขั้น
ตอนอย่างมีระบบ
12. มีอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่
ได้ รั บ มอบหมาย หรื อ ตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
ทั้ ง นี้ ในการด� ำ เนิ น การเรื่ อ งใดที่ ค ณะกรรมการ
บริ ห าร หรื อ ผู ้ รั บมอบอ� ำ นาจจากคณะกรรมการบริห าร มี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย และ/หรื อ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการ
บริหาร ไม่มีอ�ำนาจอนุมัติการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ไว้ แ ล้ ว โดยอยู ่ ภ ายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ข อง
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

8. พิจารณาและอนุมัติแนวนโยบายการบริหารงาน
และการด�ำเนินกิจการของบริษัท หรือการด�ำเนินการใด ๆ อัน
อาจมีผลผูกพันบริษัท
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัท มี
จ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการผู้จัดการ

2. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส
กลุ่มการลงทุนในประเทศ

3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส
กลุ่มการลงทุนในประเทศ

4. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส
กลุ่มการลงทุนในประเทศ

5. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส
กลุ่มการลงทุนต่างประเทศ

6. นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ

7. นายพิทักษ์ ชาวสวน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ

8. นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ด้านต่างประเทศ

9. นายอดุลย์ สุรวุฒิกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ด้านบริหารการเงิน

3. พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะในการเข้าท�ำนิตกิ รรม
สัญญา และ/หรือการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
งาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ�ำวันของบริษัท ที่
มีมูลค่าเกินกว่าจ�ำนวนเงินที่ได้ก�ำหนดไว้ รวมถึงให้ความเห็น
และเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะ
กรรมการบริหาร เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และหาข้อสรุปต่อไป
4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ
และมีอ�ำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทลงทุน หรือเข้า
ร่วมลงทุนกับบุคคล นิตบิ คุ คล หรือองค์กรทางธุรกิจอืน่ ใด ในรูป
แบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อด�ำเนินกิจการตาม
วัตถุประสงค์ของบริษทั ตลอดจนการพิจารณาและอนุมตั กิ ารใช้
จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าท�ำนิติกรรมสัญญา และ/
หรือการด�ำเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าวจนเสร็จการ
ในจ�ำนวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. รับผิดชอบดูแลเรื่องการด�ำเนินงาน และ/หรือ การ
บริหารงานตามปกติประจ�ำวัน (Day To Day Operation)  ของ
บริษัท รวมถึงการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนวิสยั ทัศน์
ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�ำเนิน
งาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท�ำ
นิติกรรมสัญญา และ/หรือการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ�ำวันของ
บริษทั ในจ�ำนวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
งบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาและอนุมัติการเข้าท�ำธุรกรรมทางการเงิน
กับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กูย้ มื ขอสินเชือ่ จ�ำน�ำ จ�ำนอง
ค�้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียน
กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษทั เพือ่ ประโยชน์ใน
การด�ำเนินกิจการของบริษทั ตลอดจนการเข้าท�ำนิตกิ รรมสัญญา
และ/หรือการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจน
เสร็จการ ในจ�ำนวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท
6. ก�ำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะ
เวลาการช�ำระเงิน การท�ำสัญญาซือ้ ขาย การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข
การค้า เป็นต้น ในจ�ำนวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 10 ล้าน
บาท แต่ไม่เกินงบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท
7. พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ก�ำหนด
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
ของพนักงานของบริษัท ที่มีต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายหรือต�่ำกว่า
ตามแนวนโยบายที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

8. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนิน
กิจการ และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ�ำวันของบริษัท

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
  รุ่นที่ 50/2013
• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)

9. แต่งตัง้ และ/หรือมอบหมายให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่
หรือหลายคน มีอำ� นาจด�ำเนินการใดๆ ทีอ่ ยูภ่ ายในขอบเขตอ�ำนาจ
ของกรรมการผูจ้ ดั การ ตามทีก่ รรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควร โดยที่
กรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อ�ำนาจดังกล่าวได้
10. มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่
ได้ รั บ มอบหมาย หรื อ ตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
ทัง้ นี้ ในการด�ำเนินการเรือ่ งใดทีก่ รรมการผูจ้ ดั การ หรือ
ผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการผู้จัดการ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัท
ย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับ
มอบอ�ำนาจจากกรรมการผูจ้ ดั การ ไม่มอี ำ� นาจอนุมตั กิ ารด�ำเนิน
การในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
นโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดย
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท

เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติ
แต่งตั้ง นางสาวพัชรี โคสนาม ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท
เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ม
เติม) โดยนางสาวพัชรี โคสนาม เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
ด้านการท�ำงานของเลขานุการบริษทั จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

  รุ่นที่ 25/2013
• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP)
  รุ่นที่ 10/2013
• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP)
  รุ่นที่ 5/2013
ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้
1. ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของ
บริษัทที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม ดูแลให้การด�ำเนินกิจการของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. รับผิดชอบในการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของ
บริษัท
3. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงาน
ประจ�ำปีของบริษทั หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย
กรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วน
ได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
6. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุนประกาศก�ำหนด
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย นับเฉพาะบริษัทย่อยที่มีนัยส�ำคัญ โดยมีรายได้รวมเกินกว่า  ร้อยละ 10 ของรายได้รวมตาม
งบก�ำไรขาดทุนรวมของปีบญ
ั ชีลา่ สุด ได้แก่ บริษทั โรงงานน�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (BSF) โดยรายละเอียดเกีย่ วกับการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ของบริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด มีดังนี้

โครงสร้างองค์กร บริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (“บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก”)
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ
นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ

¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÍ§¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ
ÊÒÂ¡ÒÃ¼ÅÔµ

นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÍ§¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ
ÊÒÂ§Ò¹¨Ñ´«×้Í
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ
ÊÒÂ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค

รองกรรมการผูจัดการสายงานการผลิต

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายปฏิบัติการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการผลิต

ผูจัดการฝายผลิต

ผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ

ผูจัดการฝายขายในประเทศ
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ผูจัดการฝายสินเชื่อ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (BSF)
คณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัท
โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด มีจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัท
โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด มีจ�ำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการผู้จัดการ

2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการรองผู้จัดการสายงาน
จัดซื้อและขายในประเทศ

3. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการรองผู้จัดการ
สายงานผลิต

4. นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค

รองกรรมการผู้จัดการ
สายปฏิบัติการ

5. นายยรรยง กิตติธัชพงศ์พร

คณะกรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการผลิต

6. นายนพอนันต์  พูลทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของ
บริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด มีจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบ
ด้วย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการผลิต

7. นายพิทักษ์  ชาวสวน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

1. นายอนันต์  ตั้งตรงเวชกิจ

ประธานกรรมการ

2. นางจิรวรรณ  พงษ์พิชิตกุล

กรรมการ

3. นางสาวจิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ
4. นายสฤษดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการ

5. นายอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล

ประธานกรรมการบริหาร
และ กรรมการผู้จัดการ

2. นางจิรวรรณ  พงษ์พิชิตกุล

กรรมการบริหาร

3. นางสาวจิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร
4. นายสฤษดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริหาร

5. นายอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทย่อย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวัน
ที่ 22 สิงหาคม 2557 มีมติกำ� หนดขอบเขตอ�ำนาจและหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

ต�ำแหน่ง

1. นายอนันต์  ตั้งตรงเวชกิจ

สายปฏิบัติการ

1. บริหารกิจการบริษัทย่อยให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่
ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยในการด�ำเนินกิจการของบริษัทย่อย คณะ
กรรมการของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริต และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั ย่อย
และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�ำเนิน
งาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทใหญ่

69
รายงานประจำป 2558

3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และ
การสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสีย่ ง และระบบป้องกันการ
ทุจริต รวมถึงก�ำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ

11. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอ�ำนาจให้กรรมการ หรือ
บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ หลายคน มี อ� ำ นาจด� ำ เนิ น การใด ๆ

4. ก�ำกับดูแล และจัดให้มีกลไกในการก�ำกับดูแล ไม่
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับบริษัท

12. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
ตลอดจนการได้ ม าหรื อ จ� ำ หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ และ/หรื อ
รายการทีม่ นี ยั ส�ำคัญให้แก่บริษทั ใหญ่ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง
และภายในก�ำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่ก�ำหนด

5. แต่ ง ตั้ ง กรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป็ น ประธาน
กรรมการ และแต่งตั้งกรรมการตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการ
6. ก�ำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ
ผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทย่อย
7. พิ จ ารณาและก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า
ตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
8. สรรหาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
เพื่ อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ พิ จ ารณาและแต่ ง ตั้ ง เป็ น
กรรมการบริษัท
9. พิจารณาจ�ำนวนค่าตอบแทนของกรรมการ ตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติ
10. ประเมิ น ผลงานของกรรมการผู ้ จั ด การและผู ้
บริหารระดับสูง พิจารณาและก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ระดับสูงตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนด

ที่อยู่ภายในขอบเขตอ�ำนาจของกรรมการตามที่คณะกรรมการ
บริษทั เห็นสมควร โดยทีค่ ณะกรรมการบริษทั อาจยกเลิก เพิกถอน
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจดังกล่าวได้

13. เปิดเผยและน�ำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยให้
ทราบถึงความสัมพันธ์และการท�ำธุรกรรมกับบริษทั หรือบริษทั ใหญ่
ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ภายใน
ก�ำหนดเวลาที่บริษัทใหญ่ก�ำหนด
14. รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากบริษทั ใหญ่ ตลอดจน
การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทใหญ่
ผ่ า นรายงานผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ เดื อ น และเข้ า ชี้ แจง
และ/หรือน�ำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทใหญ่ร้องขอ
15. เข้าชี้แจงและ/หรือน�ำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานให้แก่บริษทั ใหญ่เมือ่ ได้รบั การร้องขอ
ตามความเหมาะสม
16. เข้าชี้แจงและ/หรือน�ำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่
เกีย่ วข้องให้แก่บริษทั ใหญ่ ในกรณีทบี่ ริษทั ใหญ่ตรวจพบประเด็น       
ที่มีนัยส�ำคัญใด ๆ
17. มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใดตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ
บริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
ไม่มอี ำ� นาจอนุมตั กิ ารด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าว เว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั
ของบริษัทแม่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทย่อย

การก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติวงเงิน
บริษทั น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย มีการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมตั วิ งเงินส�ำหรับการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นธุรกรรมปกติ
ของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั เป็นผูม้ อบหมายอ�ำนาจในการอนุมตั ใิ ห้กรรมการผูไ้ ด้รบั มอบหมาย (ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการผู ้ จั ด การ ซึ่ ง เป็ น กรรมการของบริ ษั ท ) และกรรมการผู ้ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ผู ้ ม อบอ� ำ นาจต่ อ ให้ พ นั ก งานตามที่ เ ห็ น
เหมาะสมได้ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การอนุมัติ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการรองผู้จัดการ/
รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เกิน 100,000 บาท

20,000 - 100,000 บาท

อนุมัตินอกงบประมาณ

เกิน 100,000 บาท

ไม่เกิน 100,000 บาท

เกิน 1,000,000

ไม่เกิน 1,000,000

ไม่เกิน 500,000

เกิน 100,000 บาท

20,000 - 100,000 บาท

กรรมการผู้จัดการ

1. ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
และค่าใช้จ่ายทั่วไป
2. การจัดซื้อ
- การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวร
- การลงนามในเอกสารสั่งซื้อต่าง ๆ
3. การเงิน
- การเบิกเงินทดรองจ่ายต่อครั้ง
4. ทั่วไป
- การจ�ำหน่ายสินทรัพย์อื่น ๆ

วงเงินเกิน 1 แสนบาท

วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท

ไม่มีอ�ำนาจอนุมัติ

ไม่มีอ�ำนาจอนุมัติ

- การปรับปรุงอาคาร

วงเงินเกิน 5 แสนบาท

วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

ไม่มีอ�ำนาจอนุมัติ

ไม่มีอ�ำนาจอนุมัติ
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ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2558 ได้มมี ติกำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของ
บริษทั ในปี 2558 ซึง่ คณะกรรมการของบริษทั ได้รว่ มกันพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนจาก  ผลประกอบการของบริษทั รวมถึงการปฏิบตั งิ าน
และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษทั หรือ
ใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจ�ำ
(บาท/เดือน)

เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส)
(บาท)

ประธานกรรมการบริษัท

15,000

400,000

กรรมการบริษัท

10,000

150,000

ค่าตอบแทนประจ�ำ
(บาท/เดือน)

เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส)
(บาท)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

15,000

150,000

กรรมการตรวจสอบ

10,000

100,000

ค่าตอบแทนประจ�ำ
(บาท/เดือน)

เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส)
(บาท)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

15,000

400,000

กรรมการบริหารความเสี่ยง

10,000

150,000

ค่าตอบแทนประจ�ำ
(บาท/เดือน)

เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส)
(บาท)

ประธานกรรมการบริหาร

15,000

150,000

กรรมการบริหาร

10,000

100,000

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยดังนี้
ชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทน (บาท)
ปี 2557

ปี 2558

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
บริหารและประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความ
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
เสี่ยง และกรรมการบริหาร
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
เสี่ยง และกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
เสี่ยง และกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
นายอ�ำนวย ปะติเส
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
นางสีนวล ทัศน์พันธุ์
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
นายศิริชัย สมบัติศิริ
และกรรมการตรวจสอบ

880,000

910,000

743,750

930,000

260,000
630,000

270,000
710,000

630,000

710,000

630,000

710,000

620,000

710,000

535,000

-

122,500

490,000

350,000

490,000

รวม

5,521,250

5,930,000

นายประจวบ ไชยสาส์น

หมายเหตุ :

1. นายประจวบ

ไชยสาส์น

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555

2. นายอ�ำนวย

ปะติเส

ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2555
และ ได้ลาออกเมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2557

3. นายศิริชัย

สมบัติศิริ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556

4. นางสีนวล  

ทัศน์พันธุ์

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557
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บริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด
ในปี 2557  ถึงปี 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ดังนี้
ชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทน (บาท)

ต�ำแหน่ง

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
รวม

ปี 2557

ปี 2558

580,000
270,000
270,000
270,000
270,000
1,660,000

580,000
270,000
270,000
270,000
270,000
1,660,000

ในปี 2557  ถึงปี 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร ดังนี้
ชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทน (บาท)

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
รวม

ปี 2557

ปี 2558

330,000

330,000

220,000
220,000
220,000
220,000
1,210,000

220,000
220,000
220,000
220,000
1,210,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2557 และ ปี 2558  บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ ดังต่อไปนี้
BRR
จ�ำนวนผู้บริหาร (ราย)
จ�ำนวนเงินค่าตอบแทน (บาท)

BSF

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2558

8

9

5

6

20,767,459

22,691,592

11,801,695

14,661,000   

ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี 74
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อย

(ก) การจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี และเงินปันผลระหว่าง
กาล (หากมี) ของบริษัท

เพือ่ ให้บริษทั น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (มหาชน) สามารถ
ก�ำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทหลัก รวมถึง
การติดตามดูแลให้บริษัทหลักมีการปฏิบัติตามมาตรการและ
กลไกต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง
และเป็ น ไปตามนโยบายของบริ ษั ท น�้ ำ ตาลบุ รี รั ม ย์ จ� ำ กั ด
(มหาชน) ทั้ ง นี้ เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ใ นเงิ น ลงทุ น ของ
บริ ษั ท ในบริ ษั ท หลั ก ดั ง กล่ า ว และเกิ ด ประโยชน์ ต อบแทน
สู ง สุ ด แก่ บ ริ ษั ท ในภาพรวม บริ ษั ท น�้ ำ ตาลบุ รี รั ม ย์ จ� ำ กั ด
(มหาชน) ได้มกี ลไกการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั หลัก
ดังต่อไปนี้
1. บริษัทจะแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อย ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยให้
กรรมการและผูบ้ ริหารทีบ่ ริษทั เสนอชือ่ หรือแต่งตัง้ มีดลุ ยพินจิ ใน
การพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทั่วไปและการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย
และ/หรือบริษทั ร่วมจะเห็นสมควรเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั
ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามนั้น ต้องมีคุณสมบัติ บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความ
น่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการก�ำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
2. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(แล้วแต่กรณี)
(1) กรณีท่ีต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริ ษั ท ใหญ่ หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ใหญ่
(แล้วแต่กรณี) ก่อนที่บริษัทจะเข้าท�ำรายการ

(ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
(ค) การอนุมัติงบประมาณประจ�ำปีของบริษัท
รายการตั้ ง แต่ ข ้ อ (ง) ถึ ง ข้ อ (ฏ) นี้ เ ป็ น รายการ
ที่ ถื อ ว่ า มี ส าระส� ำ คั ญ และหากบริ ษั ท เข้ า ท� ำ รายการจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริ ษั ท โดยน� ำ หลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ต ามประกาศที่
เกี่ ย วข้ อ งของคณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง
การได้ ม าหรื อ จ� ำ หน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น และ/หรื อ การ
ท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น (แล้ ว แต่ ก รณี ) มาใช้ บั ง คั บ โดย
อนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนาดของรายการ
ที่บริษัทเข้าท�ำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่
ตามหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วแล้ ว อยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่ ต ้ อ งได้ รั บ การ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ด้วย
ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ
(ง) กรณีทบี่ ริษทั ตกลงเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือ
รายการทีเ่ กีย่ วกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั
(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการ
สละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบาง
ส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ช) การซือ้ หรือการรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ มาเป็น
ของบริษัท
(ซ) การเข้าท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่า
กิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่น
(ฌ) การให้เช่าหรือการให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สิน
ของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระส�ำคัญ
(ญ) การกูย้ มื เงิน การให้กยู้ มื เงิน การให้สนิ เชือ่ การค�ำ้
ประกัน การท�ำนิตกิ รรมผูกพันบริษทั ให้ตอ้ งรับภาระทางการเงิน
เพิม่ ขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอืน่ ใด
แก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัท
(ฎ) การเลิกกิจการของบริษัท
(ฏ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท
และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
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(2) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษทั ใหญ่ ก่อนบริษทั เข้าท�ำรายการ ทัง้ นีใ้ ห้นำ� หลักเกณฑ์ท่ี
ก�ำหนดไว้ตามประกาศทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนาดของ
รายการที่บริษัทเข้าท�ำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท
ใหญ่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วย

ของบริษัทหลัก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษทั ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิทธิของบริษทั ใหญ่ในการเสนอชือ่
หรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัทหลัก การออกเสียง
ลงคะแนนของกรรมการทีเ่ สนอชือ่ หรือแต่งตัง้ โดยบริษทั ใหญ่ใน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั หลัก การออกเสียงลงคะแนน
ของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหลัก และ/หรือ
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทหลัก เป็นต้น

(ก) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน
ของบริษัทหลัก

3. กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทย่อย
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ข) การเพิม่ ทุนโดยการออกหุน้ เพิม่ ทุนและการจัดสรร
หุน้ ของบริษทั หลัก รวมทัง้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั หลัก
ซึง่ ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ อื หุน้ อันจะเป็นผล
ให้สดั ส่วนการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ใหญ่ ทัง้ ทาง
ตรงและ/หรือทางอ้อมในทีป่ ระชุมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั หรือเป็นผลให้สดั ส่วนการใช้สทิ ธิออกเสียงลง
คะแนนของบริษทั ใหญ่ ทัง้ ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทหลัก

(ก) เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะทางการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ตลอดจนการ
ได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และ/หรือรายการทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
ให้แก่บริษทั ใหญ่ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในก�ำหนด
เวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่ก�ำหนด อนึ่ง ให้คณะกรรมการ
ของบริษัทพิจารณาการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส�ำคัญของบริษัท โดยน�ำ
หลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ตามประกาศทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมาใช้บังคับโดยอนุโลม

(ค) การด�ำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการ
ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ใหญ่ ทัง้ ทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักไม่ว่าในทอดใด ๆ
ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัท
หลัก หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ
บริษัทใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษทั ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของบริษทั ในการเข้าท�ำรายการอืน่ ใดทีม่ ใิ ช่
รายการธุรกิจปกติของบริษัทหลัก
(ง) การเลิกกิจการของบริษัทหลัก
(จ) รายการอื่ น ใดที่ ไ ม่ ใช่ ร ายการธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
บริษทั หลัก และเป็นรายการทีจ่ ะมีผลกระทบต่อบริษทั หลักอย่าง
มีนัยส�ำคัญ
(ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจส่ง
ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน

(ข) เปิดเผยและน�ำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัท ให้ทราบ
ถึงความสัมพันธ์และการท�ำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทใหญ่
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
หลี ก เลี่ ย งการท� ำ รายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทใหญ่ โดยคณะกรรมการของ
บริษทั มีหน้าทีแ่ จ้งเรือ่ งดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษทั ใหญ่
ทราบ ภายในก�ำหนดเวลาที่บริษัทใหญ่ก�ำหนด เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมตั ใิ ด ๆ ซึง่ การพิจารณานัน้
จะค�ำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษทั และบริษทั ใหญ่เป็นส�ำคัญ
ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติใน
เรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

อนึ่ง การกระท�ำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ
กรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของ
บริษทั ได้รบั ประโยชน์ทางการเงินอืน่ นอกเหนือจากทีพ่ งึ ได้ตาม
ปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทใหญ่ ได้รับความเสียหาย
ให้สนั นิษฐานว่าเป็นการกระท�ำทีข่ ดั หรือแย้งกับผลประโยชน์ของ
บริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
(ก) การท� ำ ธุ ร กรรมระหว่ า งบริ ษั ท กั บ กรรมการ
กรรมการบริหาร ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องโดยมิได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทหรือบริษัทใหญ่ที่ล่วงรู้มา
เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
หรือบริษัทใหญ่ในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทใหญ่กระท�ำ และ
เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบตั ทิ วั่ ไปตามทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
(ง) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทใหญ่
ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอืน่ ๆ ต่อบริษทั
ใหญ่ ผ่านรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือน และ เข้าชี้แจง
และ/หรือน�ำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวใน
กรณีที่บริษัทใหญ่ร้องขอ
(จ) เข้าชี้แจงและ/หรือน�ำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานให้แก่บริษทั ใหญ่เมือ่ ได้รบั การร้องขอ
ตามความเหมาะสม
(ฉ) เข้าชี้แจงและ/หรือน�ำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่
เกีย่ วข้องให้แก่บริษทั ใหญ่ ในกรณีทบี่ ริษทั ใหญ่ตรวจพบประเด็น
ที่มีนัยส�ำคัญใด ๆ
(ช) ดูแลรับผิดชอบให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ท�ำให้มั่นใจได้
ว่าการด�ำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทหลักจะเป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัทใหญ่ ข้อบังคับในหมวดนี้กฎหมายและประกาศเรื่อง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั จดทะเบียน รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่าง
แท้จริง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่า
บริษทั หลักมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การท�ำรายการ
ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ตามหลัก เกณฑ์ที่ก�ำหนดได้อย่างต่อ เนื่ อ งและ

น่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ใหญ่สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทหลักในการติดตามดูแลผล
การด�ำเนินงานและฐานะการเงิน การท�ำรายการระหว่างบริษัท
กับกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท และ
การท�ำรายการที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี   ้ ตอ้ งจัดให้มกี ลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าว
ในบริษัทหลัก โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการ
อิสระของบริษัทใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มี
การรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ใหญ่ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั มีการปฏิบตั ติ าม
ระบบงานที่จัดท�ำไว้อย่างสม�่ำเสมอ
4. ห้ามมิให้กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทหลัก รวมถึง
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ขอ้ มูล
ภายในของบริษทั หลักและบริษทั ใหญ่ ทัง้ ทีไ่ ด้มาจากการกระท�ำ
ตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่าง
มีนัยส�ำคัญต่อบริษัท และ/หรือ บริษัทใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5. กรรมการ กรรมการบริหาร ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ ี
ความเกีย่ วข้องของบริษทั หลัก จะกระท�ำธุรกรรมกับบริษทั ได้ตอ่
เมื่อธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
(แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่ค�ำนวณได้   โดยน�ำหลัก
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเรือ่ ง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และ/หรือ
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการท�ำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการ
ค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทหลัก (แล้วแต่
กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษั ท ใหญ่ หรื อ เป็ น ไปตามหลั ก การที่
คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ อนุมัติไว้แล้ว
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บุคลากร
1. จ�ำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงาน
ปี 2555

ปี 2556

รายเดือน

รายวัน

รวม

จ�ำนวนเงิน

รายเดือน

รายวัน

รวม

จ�ำนวนเงิน

(คน)

(คน)

(คน)

(ล้านบาท)

(คน)

(คน)

(คน)

(ล้านบาท)

BRR

91

46

137

40.57

99

68

167

50.93

BSF

237

537

774

73.72

265

632

897

130.28

BEC

58

14

72

8.62

69

3

72

15.51

KBF

23

45

68

2.84

22

41

63

10.38

BRD

128

67

195

31.17

129

55

184

39.94

BPC

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

537

709

1,246

156.91

584

799

1,383

247.04

ปี 2557

ปี 2558

รายเดือน

รายวัน

รวม

จ�ำนวนเงิน

รายเดือน

รายวัน

รวม

จ�ำนวนเงิน

(คน)

(คน)

(คน)

(ล้านบาท)

(คน)

(คน)

(คน)

(ล้านบาท)

BRR

112

74

186

61.52

129

72

201

76.71

BSF

300

739

1,039

155.56

277

790

1067

179.87

BEC

70

-

70

17.68

71

0

71

19.42

KBF

22

55

77

11.22

41

42

83

16.71

BRD

132

47

179

41.84

142

49

191

46.42

BPC

42

-

42

1.88

50

0

50

12.82

รวม

678

915

1,593

289.80

710

953

1,663

351.95
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

2. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั ได้แต่งตัง้ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด เป็นผูจ้ ดั การกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพของบริษทั และบริษทั ย่อย
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2556

3. การพัฒนาบุคลากรของบริษัท
บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• การร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาพนักงาน บริษัทได้ร่วมมือกับองค์กรภายนอก อาทิเช่น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ใน
การฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งถ้าหากพนักงานผ่านมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก็จะได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามอัตราขั้นต�่ำที่
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ ในแต่ละปีทุกแผนกจะมีงบประมาณส�ำหรับการส่งพนักงานออกไปอบรมกับบุคคลภายนอก
เพื่อพัฒนาและ/หรืออัพเดตความรู้ทางวิชาชีพ
• การให้ทนุ ศึกษาต่อ บริษทั ให้ทนุ ศึกษาต่อส�ำหรับพนักงานในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษาภายใต้เงือ่ นไขพนักงาน
จะกลับมาใช้ทุนกับบริษัท
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร
สัดส่วน
ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง

การถือหุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา

1. นายประจวบ  ไชยสาส์น - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต  
    - (อายุ 71 ปี)
    - ประธานกรรมการ
    - กรรมการอิสระ
    - ประธานกรรมการตรวจ
      สอบ

ประวัติการท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ในบริษัท
(%)
0.05

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์
จ�ำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation
  Program (DAP) รุ่นที่ 54/2549
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย (IOD)

บริษัท ไทยเอทานอล
พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล
จ�ำกัด

- กรรมการ

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จ�ำกัด
(มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายกสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

  รามค�ำแหง
- หลักสูตร Director Certification
  Program (DCP) รุ่นที่ 83/2550
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย (IOD)

2. นางสีนวล ทัศน์พันธุ์
    - (อายุ 70 ปี)
    - กรรมการอิสระ
    - กรรมการตรวจสอบ

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต   
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

- กรรมการบริษัท

บริษัท ปากซอง แคปปิตอล
จ�ำกัด

- กรรมการอิสระ

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์
จ�ำกัด (มหาชน)

- กรรมการตรวจสอบ

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- กรรมการอิสระ

บริษัท เดอะ สตีล

- กรรมการตรวจสอบ

จ�ำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร Director Accreditation  
  Program (DAP) รุ่นที่ 55/2549
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- กรรมการบริษัท

  บริษัทไทย (IOD)

  อ�ำนวยการ

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
- ผู้จัดการ

- หลักสูตร Director Certification     
  Program (DCP) รุ่นที่ 79/2550
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
  ไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee
  Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
  ไทย (IOD)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2974
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บริษัท ไท่ผิง เอทานอล
จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
สัดส่วน
ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง

การถือหุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา

ในบริษัท
(%)

ประวัติการท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง – ปัจจุบัน

3. นายศิริชัย สมบัติศิริ  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

    - (อายุ 62 ปี)

  สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม)

- กรรมการตรวจสอบ

    - กรรมการอิสระ

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รองผู้จัดการใหญ่

0.05

- กรรมการอิสระ

  กลุ่มลูกค้า ธุรกิจ

    - กรรมการตรวจสอบ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของ

  สาขาการเงิน (M.B.A. Finance)

  กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่

  University of Southern California

- กรรมการ

  ประเทศสหรัฐอเมริกา

- กรรมการอิสระ
- กรรมการ

- จบการศึกษาหลักสูตรพิเศษ

- กรรมการบริหาร

  Advanced Management Program  
  Harvard Business School
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Certificate, The Joint State Private
  Sector Regular Course National
  Defense College Class 15
- หลักสูตร Director Accreditation
  Program (DAP) รุ่นที่ 25/2547
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท  
  ไทย (IOD)
- Capital Market Academy
  Leadership Program รุ่นที่ 5
  Capital Market Academy
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์
จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท โอเอชทีแอล จ�ำกัด
(มหาชน)
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์
จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วน
ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง

การถือหุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา

4. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
    - (อายุ 51 ปี)

4.06

  (การตลาด)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์
จ�ำกัด (มหาชน)

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

    - ประธานกรรมการบริหาร
    - กรรมการ

ประวัติการท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ในบริษัท
(%)

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

- กรรมการผู้จัดการ
- ประธานกรรมการ

    - กรรมการบริหารความเสีย่ ง   (รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง)  
  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
    - กรรมการผู้จัดการ

- ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท โรงงานน�้ำตาล
บุรีรัมย์ จ�ำกัด

- กรรมการผู้จัดการ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

- ประธานกรรมการ

  เทคโนโลยีของน�้ำตาล รุ่นที่ 1

- ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและ
พัฒนาอ้อย จ�ำกัด

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

- หลักสูตร  Director Accreditation

- ประธานกรรมการ

  Program (DAP) รุ่น 99/2012

- ประธานกรรมการบริหาร

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ

  ไทย (IOD)

- ประธานกรรมการบริหาร

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15       

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน
จ�ำกัด
บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์
จ�ำกัด
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส
จ�ำกัด
บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์
เพาเวอร์ จ�ำกัด

  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
  รุ่นที่ 56 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
  (วปอ.)

- กรรมการบริษัท

สมาคมผู้ผลิตน�้ำตาล

- กรรมการบริษัท

บริษัท ค้าผลผลิตน�้ำตาล
จ�ำกัด

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท บี.อาร์.เอส. เทรน
เทอร์มินัล โลจิสติกส์ จ�ำกัด

- กรรมการบริษัท

บริษัท ทักษิณพัฒนา จ�ำกัด

- กรรมการบริษัท

บริษัท สุรีวรรณ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ�ำกัด

- กรรมการบริษัท

บริษัท เอ ทีม อินเตอร์
เทรด จ�ำกัด

- กรรมการบริษัท

บริษัท สีพันดอนบอลิเวน
พัฒนา จ�ำกัด

- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริษัท

บริษัท ทีพลัส
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

- ประธานกรรมการ

บริษัท บุรีรัมย์อะโกร
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

- ประธานกรรมการบริหาร
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
สัดส่วน
ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

การถือ
หุ้น

ประวัติการท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ในบริษัท
(%)

5. นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ - มัธยมศึกษาปีที่ 2
    - (อายุ 49 ปี)

4.05

- กรรมการ

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์
จ�ำกัด (มหาชน)

- กรรมการ

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด

  โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี

    - กรรมการ
- หลักสูตร  Director Accreditation  

- กรรมการบริหาร

  Program (DAP) รุ่น 98/2012

- กรรมการผู้จัดการ

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
  ไทย (IOD)

6. นางจิรวรรณ  พงษ์พิชิตกุล - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  

4.05

- กรรมการ

    - (อายุ 48 ปี)

  (พยาบาลและผดุงครรภ์)

- กรรมการบริหาร

   - กรรมการ

  มหาวิทยาลัยมหิดล

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์
จ�ำกัด (มหาชน)

- กรรมการรองผู้จัดการ

   - กรรมการบริหาร
   - กรรมการบริหารความเสี่ยง

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์

  กลุ่มการลงทุนในประเทศ

   - กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส

  มหาบัณฑิต (MPPM)

  ด้านธุรกิจการเกษตร

     กลุ่มการลงทุนในประเทศ

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- กรรมการ

     ด้านธุรกิจการเกษตร

- กรรมการบริหาร
- หลักสูตร  Director Accreditation  
  Program (DAP) รุ่น 98/2012

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัท โรงงานน�้ำตาล
บุรีรัมย์ จ�ำกัด
บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและ
พัฒนาอ้อย จ�ำกัด

- กรรมการผู้จัดการ

  บริษัทไทย (IOD)

- กรรมการ

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน
จ�ำกัด

- กรรมการ

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด

- กรรมการบริหาร
- กรรมการ

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์
จ�ำกัด
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์
พลัส จ�ำกัด
บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์
เพาเวอร์ จ�ำกัด

- กรรมการ
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บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอ็น
เนอร์ยี่ จ�ำกัด

สัดส่วน
ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง

การถือหุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ในบริษัท
(%)

7. น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

4.05

- กรรมการ

    - (อายุ 46 ปี)

  (การตลาด)

- กรรมการบริหาร

    - กรรมการ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส

    - กรรมการบริหาร
    - กรรมการบริหารความเสี่ยง

- หลักสูตร  Director Accreditation   

  กลุ่มการลงทุนในประเทศ

    - กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส   Program (DAP) รุ่น 98/2012  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
      กลุ่มการลงทุนในประเทศ
      ด้านพาณิชย์

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด
(มหาชน)

  ด้านพาณิชย์
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

  บริษัทไทย (IOD)

บริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์
จ�ำกัด

- กรรมการรองผู้จัดการ
  สายงานจัดซื้อ
- กรรมการ

บริษัท บุรีรัมย์วิจัย และ
พัฒนาอ้อย จ�ำกัด

- กรรมการ

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด

- กรรมการ

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด

- กรรมการ

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส
จ�ำกัด
บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์
เพาเวอร์ จ�ำกัด

- กรรมการ

บริษัท บุรีรัมย์อะโกร
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
สัดส่วน
ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง

การถือหุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา

ในบริษัท
(%)

8.  นายสฤษดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต   
    - (อายุ 45 ปี)
    - กรรมการ
    - กรรมการบริหาร
    - กรรมการบริหารความเสี่ยง

  (การจัดการ)

4.05

ประวัติการท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง – ปัจจุบัน
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด
(มหาชน)

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

    - กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส   (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง)   
      กลุ่มการลงทุนต่างประเทศ   มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- หลักสูตร  Director Accreditation  
  Program (DAP) รุ่น 98/2012

- กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส
  กลุ่มการลงทุนต่างประเทศ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการรองผู้จัดการ
  สายการผลิต
- กรรมการ

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- กรรมการบริหาร

  บริษัทไทย (IOD)

บริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์
จ�ำกัด

- กรรมการ

บริษัท บุรีรัมย์วิจัย และ
พัฒนาอ้อย จ�ำกัด
บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด

- กรรมการบริหาร
- กรรมการ

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด

- กรรมการ

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด

- กรรมการบริหาร

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส
จ�ำกัด
บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพา
เวอร์ จ�ำกัด

- กรรมการ

World International
Network Co., Ltd.

- กรรมการ

บริษัท บุรีรัมย์อะโกร

- กรรมการบริหาร
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการ
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เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
บริษัท สีพันดอนบอลิเวน
พัฒนา จ�ำกัด
บริษัท บุรีรัมย์ พรีเมียม ไบค์
จ�ำกัด

สัดส่วน
ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง

การถือหุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง – ปัจจุบัน

ในบริษัท
(%)

9. นายอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

4.05

- กรรมการ

    - (อายุ 43 ปี)

  (การตลาด)  

- กรรมการบริหาร

    - กรรมการ

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส

    - กรรมการบริหาร
    - กรรมการบริหารความเสี่ยง

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

  กลุ่มการลงทุนในประเทศ

    - กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส   (การจัดการ)
  มหาวิทยาลัยเบลล์วิวล์
      กลุ่มการลงทุนในประเทศ
      ด้านพลังงาน

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์
จ�ำกัด (มหาชน)

  ด้านพลังงาน
- กรรมการ

  ประเทศสหรัฐอเมริกา

- กรรมการบริหาร

บริษัท โรงงานน�้ำตาล
บุรีรัมย์ จ�ำกัด

- กรรมการ

บริษัท บุรีรัมย์วิจัย และ
พัฒนาอ้อย จ�ำกัด

  Program (DAP) รุ่น 98/2012   

- กรรมการ

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- กรรมการบริหาร

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน
จ�ำกัด

  บริษัทไทย (IOD)

- กรรมการผู้จัดการ

- หลักสูตร  Director Accreditation   

- กรรมการ

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด

- กรรมการ

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์
จ�ำกัด

- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส
จ�ำกัด
บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์
เพาเวอร์ จ�ำกัด

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บี.อาร์.เอส.
เทรนเทอร์มินัล โลจิสติกส์
จ�ำกัด

- รองประธานกรรมการ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
บุรีรัมย์  

-กรรมการ

บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอ็น
เนอร์ยี่ จ�ำกัด

-กรรมการบริหาร
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ
อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการส�ำคัญของหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับสิทธิพนื้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ การได้รบั ข้อมูลบริษทั อย่าง
เพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพือ่ การใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของบริษทั เป็นต้น คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
ดังนี้
1. จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น พร้ อ มทั้ ง
เอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่การประชุม
และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน

4. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่าง
เพียงพอ และด�ำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส โดยระหว่าง
การประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
ในการแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึง ซึ่งกรรมการ
และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดย
ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม

5. จัดท�ำบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

3. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงวิธีการ
ใช้สทิ ธิลงคะแนนและนับคะแนนตามทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจนในข้อ
บังคับของบริษัท

6. เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้
1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม
2. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาและลงคะแนนเสียง
ตามวาระที่ก�ำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ หรือเพิ่มวาระ
การประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนการตัดสิน
ใจ
3. ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้
และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น

4. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับ
วาระทีส่ ำ� คัญ เช่น การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การท�ำรายการได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ก�ำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการ
ใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดัง
กล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และก�ำหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารทุกคนที่มีหน้าที่รายงาน การถือครองหลักทรัพย์ตาม
กฎหมาย และมีหน้าทีจ่ ดั ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ไม่วา่ จะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง
ดังนัน้ บริษทั จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็นอย่างดี คณะกรรมการ
บริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

ลูกค้า

ให้ความส�ำคัญในการผลิต และจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม รวมทั้งรักษา
ความลับของลูกค้า โดยไม่น�ำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

พนักงาน

ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยมีการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ก�ำหนดนโยบายการดูแล
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน

คู่ค้า และคู่สัญญา

ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ
ตลอดจนปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่งทางการค้า
ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม โดยจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
ให้ความส�ำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนทีบ่ ริษทั ด�ำเนินธุรกิจอยูต่ ามโอกาส
รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความส�ำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงานก.ล.ต. ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ดังนี้
1. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการตามความเป็นจริง
ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทาน
หรือตรวจทานจากผูส้ อบบัญชีวา่ ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไป และผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนการ
เผยแพร่ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของ
บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ทราบข้อมูลของบริษัท
อย่างทั่วถึง

3. เปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งข้อมูลจ�ำนวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละคนเข้าร่วมประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ และผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มี
การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาเพื่อท�ำหน้าที่ติดต่อและให้
ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์
ท�ำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั การก�ำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวนรวม 9 ท่าน มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ซึ่งก�ำหนดให้ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง จ�ำนวน 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้แบ่งออก
โดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยแบ่ง
เป็นกรรมการจากฝ่ายบริหาร 6 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผูบ้ ริหาร 3 ท่าน ซึง่ เป็นกรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์
ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนดรวม 3 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ที่ก�ำหนดให้บริษัทจดทะเบียน
ต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มี
จ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

1 นายประจวบ  ไชยสาส์น

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

2
3
4
5
6
7
8
9
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นายอนันต์  ตั้งตรงเวชกิจ
นางวันเพ็ญ  ปุญญนิรันดร์
นางจิรวรรณ  พงษ์พิชิตกุล
นางสาวจิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ
นางสีนวล   ทัศน์พันธุ์
นายศิริชัย  สมบัติศิริ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่จัดการเรื่องการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น จัดท�ำ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ตลอดจนจั ด เก็ บ เอกสารตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด
รวมทัง้ สนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. บริหารกิจการบริษทั ให้เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ
แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการด�ำเนินกิจการของบริษัทคณะกรรมการ
บริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์
สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์
ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการ
เงิน และงบประมาณของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
3. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�ำเนิน
งาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และ
การสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกัน
การทุจริต รวมถึงก�ำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม ให้
มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ
5. จัดให้มีรายงานประจ�ำปีของบริษัท และ/หรือของ
คณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

6. ก�ำกับดูแล และจัดให้มีกลไกในการก�ำกับดูแล
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
กับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
7. พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือพิจารณาและให้
ความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติ
การเข้าท�ำธุรกรรมทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อบริษทั และการเข้าท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับของบริษัท บริษัท
ย่อย และบริษัทร่วม
8. แต่ ง ตั้ ง กรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป็ น ประธาน
กรรมการ และแต่งตั้งกรรมการตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการ
9. ก�ำหนด และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ
ผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
10. สรรหาและแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท
ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ
11. สรรหาบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณา
และแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
12. การแต่งตัง้ หรือเสนอชือ่ บุคคลเป็นกรรมการ หรือ
ผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วน
การถือหุน้ ของบริษทั ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ทัง้ นี้ กรรมการ
หรือผูบ้ ริหารตามวรรคข้างต้นทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ หรือแต่งตัง้ นัน้
ต้องมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจน
ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการก�ำหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

13. พิ จ ารณาการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ� ำ ปี และ
เงินปันผลระหว่างกาล ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

21. ก�ำกับดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
แต่ละกลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

14. พิ จ ารณาและก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า
ตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

22. ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน
และน่าเชื่อถือ

15. พิจารณาจ�ำนวนค่าตอบแทนของกรรมการ ตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติ
16. ประเมิ น ผลงานของกรรมการผู ้ จั ด การและ
ผูบ้ ริหารระดับสูง พิจารณาและก�ำหนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนด
17. แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย โดยสรรหาและแต่ง
ตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งก�ำหนดขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

23. ก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ และข้อ
บังคับภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ
24. มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใดตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ
บริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัท
หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษทั มีสว่ นได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือ
บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการบริษทั หรือ
ผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษทั ไม่มอี ำ� นาจอนุมตั กิ าร
ด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าว เว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท

19. แต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความ
สามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะ
กรรมการบริษัทเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษัท
20. แต่งตั้ง และ/หรือมอบอ�ำนาจให้กรรมการ หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายคน มีอำ� นาจด�ำเนินการใด ๆ ทีอ่ ยู่
ภายในขอบอ�ำนาจของกรรมการตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็น
สมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน หรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจดังกล่าวได้
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ได้แก่ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะ
กรรมการบริหาร ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
มีจำ� นวน 3 ท่าน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

1 นายประจวบ  ไชยสาสน์

ต�ำแหน่ง

5. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ
สอบภายใน

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

2 นางสีนวล  ทัศน์พันธุ์
3 นายศิริชัย  สมบัติศิริ

4. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่าย
บริหารในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน หรือระบบงานเพื่อ
ลดความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่
ถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้ดี เพื่อให้บริษัทมีระบบการท�ำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

6. สอบทานการควบคุมและติดตามการปฏิบตั งิ านของ
ส�ำนักตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกฎบัตรส�ำนักตรวจสอบ
ภายใน

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

7. สอบทานและให้ความเห็นเกีย่ วกับ การบริหารความ
เสี่ยงในเรื่องความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

1. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับ การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
2. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูก
ต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ภายนอก
และผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ทั้งราย
ไตรมาสและประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้
ผูส้ อบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็น
และเป็นเรือ่ งส�ำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ก็ได้
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
ความเป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั รวมทัง้
พิจารณาการเปิดเผย ข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
9. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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10. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงาน ดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
                เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการ
     ควบคุมภายในของบริษัท

    ประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของ
   บริษัท
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการ
ให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท�ำ
ตามวรรคหนึง่ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
    หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่
    เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

12. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่
เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท

ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

13. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

จ)  ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
    ผลประโยชน์
ฉ) จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
   และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
   แต่ละท่าน
ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
   ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
   (Charter)
ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร
   ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
   ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท�ำ  ดังต่อไป
นี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงิน และผล
การด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท มีจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

1 นายอนันต์  ตั้งตรงเวชกิจ

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

2 นางจิรวรรณ  พงษ์พิชิตกุล

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

3 นางสาวจิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

4 นายสฤษดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

5 นายอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่
   ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
   หลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

1. น�ำเสนอและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท
ในการก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความ
เสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้
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2. น�ำเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท วิธีการ
จัดการ และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

2.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของ
บริษัท มีจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

3.  สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง และด�ำเนินการ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ
เหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1
2
3
4
5

4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการ
แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละข้อมูลเกีย่ วกับความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในที่มีผลหรืออาจกระทบต่อบริษัท
5. ตัดสินใจและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับปัญหาส�ำคัญที่
เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

องค์กร

6. สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งใน

7. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินประจ�ำปีต่อคณะ
กรรมการบริษัท
8. สอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตร
อย่างสม�ำ่ เสมอเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเนือ้ หาในกฎบัตร
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท
9. พิจารณาสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการ
จัดการความเสีย่ งของบริษทั ตามทีห่ น่วยงานเจ้าของความเสีย่ ง
ได้ประเมินไว้รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณา ก�ำหนด และให้ความเห็นเกีย่ วกับ วิสยั ทัศน์
ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการ
ด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท
เพื่อเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์
ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน เป้าหมายทางการ
เงิน และงบประมาณของบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัท
3. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร และนโยบายเกีย่ วกับการ
บริหารจัดการบริษทั รวมถึงนโยบายเกีย่ วกับการคัดเลือก การฝึก
อบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานที่มีต�ำแหน่งสูงกว่าผู้
จัดการฝ่ายของบริษัท โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ
ของบริษัท และ/หรือผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้มี
อ�ำนาจแทนบริษัทในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

10. ก�ำกับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยการติดตามและสอบทานอย่าง
ต่อเนื่อง
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4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ
และมีอ�ำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทลงทุน หรือเข้า
ร่วมลงทุนกับบุคคล นิตบิ คุ คล หรือองค์กรทางธุรกิจอืน่ ใด ในรูป
แบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อด�ำเนินกิจการตาม
วัตถุประสงค์ของบริษทั ตลอดจนการพิจารณาและอนุมตั กิ ารใช้
จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าท�ำนิติกรรมสัญญา และ/
หรือ การด�ำเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าวจนเสร็จการ
ในจ�ำนวนเงินในแต่ละรายการตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50
ล้านบาท ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินงบประมาณประจ�ำปีทไี่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติการเข้าท�ำธุรกรรมทางการเงิน
กับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กูย้ มื ขอสินเชือ่ จ�ำน�ำ จ�ำนอง
ค�้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียน
กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษทั เพือ่ ประโยชน์ใน
การด�ำเนินกิจการของบริษทั ตลอดจนการเข้าท�ำนิตกิ รรมสัญญา
และ/หรือการด�ำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจน
เสร็จการ ในจ�ำนวนเงินในแต่ละรายการตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่
ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินงบประมาณประจ�ำปีที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาและอนุมัติการเข้าท�ำสัญญาหรือตราสาร
ทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายน�้ำตาลทราย
ล่วงหน้า สัญญาซือ้ ขายต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น เพือ่ ป้องกัน
ความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท
7. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้า
ท�ำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการของบริษัท ที่มี
มูลค่าเกินกว่าจ�ำนวนเงินที่ได้ก�ำหนดไว้ และ/หรือตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง หรือข้อบังคับของบริษทั ทีไ่ ด้กำ� หนดให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและ
อนุมัติ

9. มอบอ�ำนาจให้กรรมการผู้จัดการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทตามขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร
10. แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มีอ�ำนาจด�ำเนินการใด ๆ
ที่อยู่ภายในขอบอ�ำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจดังกล่าวได้
11. พิจารณาและอนุมัติคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ เพื่อ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจทราบถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบ และอ�ำนาจของตนเอง และเพือ่ ใช้เป็น
คู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีเอกสารอ้างอิง และเป็นไปตามขั้น
ตอนอย่างมีระบบ
12. มีอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่
ได้ รั บ มอบหมาย หรื อ ตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
ทั้ ง นี้ ในการด� ำ เนิ น การเรื่ อ งใดที่ ค ณะกรรมการ
บริ ห าร หรื อ ผู ้ รั บมอบอ� ำ นาจจากคณะกรรมการบริห าร มี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย และ/หรื อ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการ
บริหาร ไม่มีอ�ำนาจอนุมัติการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ไว้ แ ล้ ว โดยอยู ่ ภ ายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ข อง
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

8. พิจารณาและอนุมัติแนวนโยบายการบริหารงาน
และการด�ำเนินกิจการของบริษัท หรือการด�ำเนินการใด ๆ อัน
อาจมีผลผูกพันบริษัท
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3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั
รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้ก�ำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทด้วย
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแบ่งอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล และการบริหารงาน
ประจ�ำวันออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ และไม่ได้รว่ มบริหารงานปกติประจ�ำวัน
แต่ให้การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1) คณะกรรมการบริษทั ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
รวมทั้งมีการก�ำหนดวาระประจ�ำของแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน เช่น การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี เป็นต้น
4.2) คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน และทันเวลา โดยเลขานุการบริษัทจะดูแลให้กรรมการได้รับวาระการ
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาที่เพียงพอส�ำหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องที่ต้องให้ความ
เห็นและการออกเสียงลงคะแนน
4.3) มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
ในปี 2557 และ 2558 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
ชื่อกรรมการ

ปี 2557

ปี 2558

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

บริษัท

ตรวจสอบ

บริหารความเสี่ยง

บริษัท

ตรวจสอบ

บริหารความเสี่ยง

1. นายอนันต์  ตั้งตรงเวชกิจ

8/10

-

1/1

8/8

-

3/4

2. นางวันเพ็ญ  ปุญญนิรันดร์

9/10

-

-

7/8

-

-

3. นางจิรวรรณ  พงษ์พิชิตกุล

9/10

-

0/1

7/8

-

3/4

4. น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ

10/10

-

1/1

7/8

-

3/4

5. นายสฤษดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

10/10

-

1/1

7/8

-

4/4

6. นายอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

9/10

-

1/1

7/8

-

3/4

7. นายประจวบ  ไชยสาส์น

10/10

9/9

-

8/8

7/7

-

8. นายอ�ำนวย  ปะติเส

7/7

6/6

1/1

-

-

-

9. นายศิริชัย  สมบัติศิริ

8/10

8/9

-

6/8

7/7

-

10. นางสีนวล  ทัศน์พันธุ์

2/2

2/2

-

8/8

7/7

-
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5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ภายหลังจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจ�ำทุกปี โดยแบ่งออกเป็นการประเมินตนเองของกรรมการ และแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงานของคณะกรรมการในปีต่อ ๆ ไป

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร พิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษทั ได้รว่ มกันพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนจาก
ผลประกอบการของบริษัท การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภท
เดียวกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งจัดท�ำขึ้น
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน รวมทั้งผลการด�ำเนินงานของบริษัท

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้เกี่ยวข้องใน
ระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งกรรมการของบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute
of Directors Association: IOD)
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตาม
วิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั รวมถึงมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ซึง่ จะต้องได้รบั
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดงั นี้

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึง
คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท�ำงาน และความเหมาะสมด้าน
อื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมี
นโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่
ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคมพ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เลื อ กตั้ ง กรรมการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ
     1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
      ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
    กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด
     มากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวน
    กรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
    เลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
    เกินจ�ำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุม
     เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการในขณะนัน้
ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต�ำแหน่งในปีแรก และปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้
จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้น
จากต�ำแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อยบริษทั ร่วมผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมการถือ
หุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร
งานลูกจ้างพนักงานทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำหรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำ� นาจควบคุมของ
บริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานก.ล.ต. ทัง้ นี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการหรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ผู้มีอ�ำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อยบริษทั ร่วมผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุ ม ของบริ ษั ท ในลั ก ษณะที่อาจเป็น การขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้
ที่มีนัยหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อ
ส�ำนักงานก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการการเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กยู้ มื
ค�ำ้ ประกันการให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์
อื่นท�ำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้
ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัว
ตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จ�ำนวน
ใดจะต�่ำกว่าทั้งนี้การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วยเว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน
ที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อยหรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ  หรือ
ถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
10. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทบริษัทย่อย
บริษทั ร่วมบริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกันผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของผู้บริษัทและ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วน
ของส�ำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯบริษัทใหญ่
บริษทั ย่อยบริษทั ร่วมผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษทั สังกัดอยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานก.ล.ต.
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็น
กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ
3 ปีโดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนที่ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ลงวันที่ 15 ธันวาคมพ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท
และ/หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัทโดยมีจ�ำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการ
บริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

1. ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระดังกล่าวข้างต้นและ
(1) ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
       คณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการ
      ของบริษทั บริษทั ย่อยบริษทั ร่วมบริษทั ย่อยล�ำดับ
    เดียวกันผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
     ผู้บริษัทและ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นใน
การกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ
เป็ น อย่ า งดี และสามารถบริ ห ารงานให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
เป้าหมายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดไว้ได้ และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อย
     ล�ำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ
ท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อยหนึง่ คนทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะ
สามารถท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้
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จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ
ทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัท
จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทเห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมใน
การยึดหลักบรรษัทภิบาลเป็นหลักในการบริหารธุรกิจ เนือ่ งจาก
เป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งต่อสังคม และประเทศชาติเพื่อ
ประโยชน์อันยั่งยืนร่วมกันสืบไป การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 1/2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ทีป่ ระชุมจึงได้มี
มติอนุมตั หิ ลักจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ทิ างจริยธรรม
ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

3. การลดความเสี่ยง

หลักบรรษัทภิบาลที่ส�ำคัญที่คณะกรรมการบริษัท
ยึดถือ และเห็นควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
มีความรู้ ความเข้าใจในแนวนโยบายดังกล่าว ประกอบด้วย 6
ประการ ดังนี้

4. มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร

1. การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
มุ่งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า ผู้ถือหุ้นหรือ
เจ้าของกิจการ พนักงาน เจ้าหนี้ รัฐบาล และสังคมโดยรวมอย่าง
ยุตธิ รรม นอกจากนี้ บริษทั ต้องปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันระหว่าง
ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการทุกราย ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือ
รายเล็ก หรือชนชาติใด เพราะผู้ถือหุ้นทุกรายล้วนมีความส�ำคัญ
ต่อบริษัททั้งสิ้น

แม้ว่าบริษัทจะมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน และ
มีการวางแผนการปฏิบัติตลอดจนก�ำหนดกระบวนการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานไว้อย่างรัดกุมแล้ว แต่ก็ยังคงต้องมี
กระบวนการบริหารความเสีย่ งและการถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด�ำเนินธุรกิจ แล้วก�ำหนดระดับ
ความส�ำคัญของความเสี่ยง มาตรการควบคุม และขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างเข้มงวด เพื่อลดอัตราความเสียงให้เหลือน้อยที่สุด

มุ่งน�ำการปฏิบัติอันเป็นเลิศ ซึ่งใช้ได้ผลดีมาแล้วจากหน่วยงาน
อืน่ ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของบริษทั นอกจากนี้
ยังคงต้องส่งเสริมการปฏิบัติอันเป็นเลิศแก่บุคลากรทุกฝ่าย โดย
ผลักดันทุกหน่วยงานให้พยายามพัฒนาตนเองเพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็น
เลิศอยู่ตลอดเวลา
5. การให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
บริษัทควรตระหนักถึงการสร้างมูลค่าขององค์กรในระยะยาว
ไม่ ค� ำ นึ ง แต่ ผ ลงานระยะสั้ น รวมทั้ ง มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ อย่างไม่หยุดนิง่
อันหมายถึงความเพียรพยายามที่จะให้เจ้าของกิจการหรือผู้ถือ
หุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างสม�่ำเสมอและยั่งยืน

2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดจาก
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของบริษัทที่สามารถตรวจสอบ
ได้รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน และทันกาลให้แก่ผู้
ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่เปิดเผยต้องมีความสม�่ำเสมอ ได้รับการ
จัดท�ำและบันทึกด้วยหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
มาตรฐานสามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลจากแหล่งอื่นได้

6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและประเทศชาติ บริษัทควรคืน
ก�ำไรสูส่ งั คมผ่านกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ตลอดจนมี ส ่ ว นร่ ว มในการดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม และ
สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ทยี่ งั่ ยืนต่อประเทศ
ชาติอย่างเป็นรูปธรรม

102
รายงานประจำป 2558

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

ด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทจึงต้องมีหน้าที่ก�ำกับดูแลฝ่ายจัดการ และ
ฝ่ายจัดการต้องมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ
อีกชั้นหนึ่ง

     สังคมโดยรวมให้เจริญก้าวหน้าโดยไม่ก่อให้เกิด
        ความเสียหายต่องาน และภาพพจน์ของบริษัท
1.3 ข้อพึงปฏิบัติต่อบริษัท

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลที่ดี
ตามหลักบรรษัทภิบาลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็น
ควรส่งเสริมให้มขี อ้ พึงปฏิบตั ทิ างจริยธรรมส�ำหรับผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน เพือ่ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั อิ นั ดีงามต่อไป

ข้อพึงปฏิบตั ทิ างจริยธรรมของผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของบริษัท
1. ข้อพึงปฏิบัติทั่วไป
1.1 ข้อพึงปฏิบัติต่อตนเอง
1.1.1 พึงด�ำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต
       และเที่ยงธรรม มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
        (Honesty and integrity)
1.1.2  ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบรอบคอบ
      ทุ ่ ม เทก� ำ ลั ง กาย และก� ำ ลั ง ความคิ ด ในการ
        ท�ำงาน โดยถือประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ
1.1.3  ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความขยั น หมั่ น เพี ย ร
        รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพั ฒ นา และ
       ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
1.1.4  พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นทีย่ อมรับในสังคม
1.2 ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ลงทุน ผู้ใช้บริการ ผู้เกี่ยวข้อง และ
สาธารณชน

    

1.2.1 อ�ำนวยความสะดวก และปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อ
        ด้วยความเสมอภาคโดยไม่ชักช้า อย่างเต็มใจ
        และเต็มความสามารถ

  

1.2.2 ยินดีรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจาก
        บุคคลอื่น และพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง
        ตามสถานะแห่งตน
1.2.3 พึงเห็นคุณค่าของบุคคลอื่น ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย
        ความเสมอภาค และให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ
1.2.4 พึ ง มี ส ่ ว นร่ ว มในการสร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นา
103
รายงานประจำป 2558

1.3.1 ละเว้น หรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น
      ต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่
     เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท โดยตนเองไม่มี
           อำ� นาจหน้าทีห่ รือแสดงความเห็นต่อเรือ่ งอืน่ ใด
      ที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และการ
       ด�ำเนินงานของบริษัท
1.3.2 ต้องใช้เวลา อุปกรณ์เครื่องใช้ส�ำนักงาน และ
      ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
      อย่ า งเต็ ม ที่ และดู แ ลมิ ใ ห้ เ สื่ อ มเสี ย สู ญ หาย                                                   
            อกี ทั้งไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
      บุคคลอื่น
1.3.3 ไม่ใช้อำ� นาจหน้าทีข่ องตนเอง หรือยอมให้บคุ คล
        อื่นใช้อ�ำนาจหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยตรง หรือ
       โดยอ้อมแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
1.3.4 ไม่ เรี ย กร้ อ ง รั บ หรื อ ยิ น ยอมจะรับ เงินทอง
      สิ่งของมีค่า หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น
         หรือผูท้ มี่ ธี รุ กิจเกีย่ วข้องกับบริษทั ไม่วา่ โดยทาง
          ตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทาง
      การเงิน เช่น การร่วมทุนร่วมการค้า หรือก่อภาระ
      ผูกพันทางการเงินใด ๆ กับบุคคลดังกล่าว ใน
      โอกาสตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้
       ของขวัญ หากได้รับของขวัญมีมูลค่าเกินปกติ
     วิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจให้รายงานให้
        ผูบ้ ังคับบัญชาทราบ
1.3.5 ห้ามปฏิบตั งิ านอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับงานของบริษทั
         ในเวลาท�ำงาน โดยเฉพาะงานในลักษณะเดียวกัน
1.3.6 ห้ามใช้ขอ้ มูลของบริษทั ทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่
        เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผูอ้ นื่
        โดยมิชอบ
1.3.7 ห้ามแนะน�ำหรือให้ความเห็นต่อบุคคลอืน่ รวมทัง้
      ญาติสนิทเกี่ยวกับหลักทรัพย์ใด ๆ หรือท�ำการ
       ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ตนมีส่วนรับรู้ในข้อมูล
         ของหลักทรัพย์นนั้ จนกว่าข้อมูลของหลักทรัพย์
        นั้นจะเป็นที่เปิดเผยแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว
1.3.8 ห้ามเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท�ำหรือปกปิด
       การกระท�ำใด ๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์

         กับบริษัท หรืออาจท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติ
       หน้าที่ได้ด้วยความยุติธรรม หรือเข้าไปมีส่วน
           ร่วมในการปกปิดการกระท�ำใด ๆ ทีผ่ ดิ กฎหมาย
1.3.9 ต้ อ งรั ก ษาความลั บ ของบริ ษั ท โดยดู แ ล
        ระมัดระวังมิให้เอกสาร หรือข่าวสารอันเป็น
         ความลับของบริษทั รัว่ ไหล หรือตกไปถึงผูท้ ไี่ ม่
        เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
         แก่บริษัท

2.2 ข้อพึงปฏิบัติต่อเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น
ผู้บริหารจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจด�ำเนิน
การใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นทั้งราย
ใหญ่ และรายย่อย เพื่อผลประโยชน์โดยรวม ดังนี้
2.2.1 ด�ำเนินการภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจและผลประโยชน์
        ของบริษัท
2.2.2 ท�ำหน้าทีด่ ว้ ยความสามารถและความระมัดระวัง
        เยีย่ งผูท้ มี่ คี วามรูป้ ระสบการณ์ และความช�ำนาญ
        พึงกระท�ำ

1.3.10  ห้ามเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอืน่ และสือ่ มวลชน
         เกีย่ วกับกิจการของบริษทั ทีไ่ ด้รบั ทราบจากการ
        ปฏิ บั ติ หน้าที่ และข้อมูลอื่น ใดที่อาจส่งผล
         กระทบต่อชื่อเสียงด�ำเนินงานของบริษัท รวม
       ถึงข้อมูลในเรื่องที่บริษัทยังไม่มีนโยบาย หรือ
         แนวทางด�ำเนินการในเรื่องนั้น ๆ อย่างแน่ชัด

2.2.3 จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สนิ ใด ๆ ของบริษทั สูญค่า
        หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
2.2.4 รายงานผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ และ
        ครบถ้วน ตามความเป็นจริง และรายงานแนวโน้ม
        ทัง้ ด้านบวก และด้านลบของบริษทั บนพืน้ ฐาน
        ของความสมเหตุสมผลและความน่าเชือ่ ถือ และ
        มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ

1.3.11 ห้ามเปิดเผยหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีอันถือได้
          ว่าเป็นเรือ่ งทีพ่ งึ ปกปิดของบริษทั ต่อบุคคลอืน่
                                               ไม่วา่ ด้วยวิธกี ารใดเช่นการส่งข้อมูลผ่านInternet
         E-mail การส่งผ่านเครื่องโทรสาร ฯลฯ

2.2.5 ไม่เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นความลับของบริษทั
       ต่อผู้อื่นโดยมิชอบโดยเฉพาะต่อคู่แข่งขัน
2.2.6 จัดหาข้อมูลและค�ำอธิบายข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ
        การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร
ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของบริษัท นอก
จากข้อพึงปฏิบัติทั่วไปที่พึงยึดถือปฏิบัติแล้ว ผู้บริหารควรมีข้อ
พึงปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

2.2.7 ไม่ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศภายในที่มี
        ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์
        ซึ่งยังมิได้เปิดเผยผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อประโยชน์
        ของตนเอง หรือบุคคลอื่น

2.1 ข้อพึงปฏิบัติต่อบริษัท
2.1.1 ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการเผยแพร่ขอ้ พึงปฏิบตั ิ
       ทางจริยธรรม และท�ำให้มนั่ ใจว่าพนักงานทุกคน
          ในบริษัทเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติดังกล่าว

2.3 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า
2.3.1 มีความรับผิดชอบในการก�ำหนดคุณภาพการให้
      บริการลูกค้าตามมาตรฐานที่ลูกค้าพึงพอใจ
       และดูแลรักษาให้อยูใ่ นมาตรฐานนัน้ ตลอดเวลา

2.1.2 รับผิดชอบต่อการถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ
         ทางจริยธรรมของบริษัท

2.3.2 รับผิดชอบดูแลให้มรี ะบบการเปิดเผยสารสนเทศ
      เกีย่ วกับหลักทรัพย์ และความเสีย่ งต่าง ๆ ทีล่ กู ค้า
     อาจไม่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองอย่างครบถ้วน
       ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

2.1.3   เอาใจใส่ขนั้ ตอนทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการปฏิบตั ติ าม
            ข้อพึงปฏิบตั ทิ างจริยธรรม ของบุคคลในบริษทั
2.1.4 บริ ห ารงานโดยให้ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยให้ น ้ อ ยที่ สุ ด
           และเหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยต้อง
        รักษาคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานตลอด
         เวลา

2.3.3 จัดให้มรี ะบบการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเกีย่ ว
         กับคุณภาพการให้บริการของบริษทั และด�ำเนิน
        การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

2.3.4 ให้ความส�ำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็น
      ความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�ำ่ เสมอ และ
      ไม่นำ� สารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพือ่ ผลประโยชน์
         ของตนเองหรือผู้อื่น

2.5.2  ไม่กล่าวหาบริษทั ทีเ่ ป็นคูแ่ ข่งทางธุรกิจหรือการ
        บริการของบริษัทคู่แข่งด้วยความไม่สุจริต และ
        ปราศจากข้อมูลความจริง
2.5.3 ไม่เข้าถึงสารสนเทศทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งด้วย
          วิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือด้วยวิธกี ารอืน่ ทีไ่ ม่เหมาะสม
         เช่น จากการสอบถามพนักงานของบริษทั คูแ่ ข่ง

2.4 ข้อพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ และคู่ค้า
2.4.1  ผูบ้ ริหารควรท�ำให้มนั่ ในว่ามีวธิ กี ารปฏิบตั ทิ ดี่ ใี น
        การซื้อสินค้าจากคู่ค้าของบริษัท ดังนี้
- ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่จา่ ยสินบนแก่คคู่ า้ และรายงาน
บริษัทคู่ค้าถึงการให้สินบนหรือวิธีการตั้งใจจะให้
  สินบนของพนักงานบริษทั คูค่ า้ แก่พนักงานของบริษทั

2.6 ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน
ผู้บริหารของบริษัทต้อง

- ยุติการค้ากับบริษัทคู่ค้าที่มีการติดสินบนพนักงาน
  บริษัท

2.6.1 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างให้เกียรติโดยเท่าเทียม
      กัน เอาใจใส่ในรายละเอียดของวัฒนธรรมของ
      บริษัทเกี่ยวกับวิถีความเป็นอยู่ และเคารพต่อ
        ความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของบุคคล

- ท�ำให้มั่นใจว่าไม่มีการติดสินบนกับพนักงานของ
  บริษัทคู่ค้าของบริษัท

2.6.2 ให้ความส�ำคัญกับการฝึกฝนอบรมและพัฒนา
         ความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ

2.4.2 ผู้บริหารของบริษัทจะก�ำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจ
      ว่ า ภาระหนี้ สิ น กั บ คู ่ ค ้ า เป็ น ไปตามเงื่ อ นไข
        ทางการค้า รวมถึงการให้กู้ยืมเงิน ดังนี้

2.6.3 จัดหาหลักเกณฑ์การท�ำงานที่ปลอดภัยต่อชีวิต
        และทรัพย์สนิ ของพนักงาน รวมถึงความเพียงพอ
         ของเครื่องมือเครื่องใช้และความเหมาะสมใน
        การควบคุมดูแล

- รั ก ษา และปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ มี ต ่ อ เจ้ า หนี้ โ ดย
  เคร่งครัด ทั้งในแง่ของการช�ำระคืน การดูแลหลัก
ทรัพย์ค�้ำประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงิน
ทุนทีไ่ ด้จากการกูย้ มื เงินไปในทางทีข่ ดั กับวัตถุประสงค์
  ในข้อตกลงที่ท�ำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
- บริหารบริษัทไปในทางทีไ่ ม่ให้เกิดความเสีย่ งเพิ่มขึ้น
  แก่เจ้าหนี้ของบริษัทโดยไม่มีเหตุอันสมควร
- รายงานฐานะการเงินของบริษทั แก่เจ้าหนีด้ ว้ ยความ
  ซื่อสัตย์
- พิจารณาถึงผลประโยชน์ของเจ้าหนี้กรณีที่มีการ
  ขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้
- รายงานเจ้าหนีล้ ว่ งหน้าหากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อ
  ผูกพันในสัญญา และร่วมกันหา  แนวทางแก้ไขปัญหา
  ดังกล่าว

2.6.4  ไม่หา้ มพนักงานปฏิบตั อิ าชีพอืน่ ทีไ่ ม่ได้เป็นการ
        แข่งขันกับบริษัทโดยไม่มีเหตุผลอันควร
2.6.5 ในการแต่งตั้ง การโยกย้าย หรือการเลื่อน
       ต�ำแหน่งพนักงานของบริษทั รวมถึงการให้รางวัล
      และลงโทษ ต้องกระท�ำด้วยความสุจริตใจโดย
        พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความ
        เหมาะสมของพนักงาน ดังนี้
- ไม่ลงโทษพนักงานโดยการกลั่นแกล้ง
- ให้โอกาสพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพในการท�ำงานแต่อาจ
ถูกจ�ำกัดโอกาสจากการมีประวัติการกระท�ำที่ไม่มี
  จริยธรรมหรือจากการลงโทษทางสังคม
- รับทราบถึงความพยายาม และความตั้งใจในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานด้วยความยุตธิ รรม และให้
  ผลตอบแทนต่าง ๆ ที่เพียงพอ
2.6.6 รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
       พนักงานที่มีความรู้ในสายงานที่ท�ำอยู่

2.5 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางธุรกิจ
ผู้บริหารของบริษัทต้อง
2.5.1 ประพฤติป ฏิบัติภ ายใต้ก รอบกติก าของการ
                    แข่งขันที่ดี
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2.6.7 ปกป้องพนักงานจากการถูกท�ำร้ายทางร่างกาย
        จิตใจ และอารมณ์

2.6.8 ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่าง ๆ
        ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3.4 ไม่ น� ำ ผลงานของบุ ค คลอื่ น มาแอบอ้ า งเป็ น ผลงานของ
ตนเอง

2.6.9 เผยแพร่ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงาน
         ทุกคน และย�้ำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติ
        และบทบาทที่พนักงานสามารถปฏิบัติได้

3.5 พึงหลีกเลี่ยงการให้ของขวัญมีค่า แก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับ
ของขวัญมีค่าจากผู้ใต้บังคับบัญชา

2.6.10 ไม่บริหารงานในทางที่เสี่ยงต่อความมั่นคงใน
                       หน้าทีก่ ารงานของพนักงาน โดยไม่สมเหตุสมผล
2.6.11 เปิ ด โอกาสให้พนัก งานสามารถแจ้งเรื่องที่
        บริษัทกระท�ำผิดกฎหมายได้
2.7 ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ผู้บริหารจะด�ำเนินการธุรกิจของบริษัท โดย
2.7.1 ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ สภาพธุ ร กิ จ โดยรวม
                             ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และประโยชน์
        สาธารณะ
2.7.2 ไม่ประหยัดค่าใช้จา่ ยโดยปราศจากการพิจารณา
        ถึงความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมโดยรวม
2.7.3 มีส่วนร่วมในโครงการซึ่งช่วยยกระดับชุมชนที่
        บริษัทด�ำเนินกิจการอยู่
3. ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน
ในการปฏิบตั งิ านในฐานะของพนักงานนอกจากข้อพึง
ปฏิบัติทั่วไปข้างต้นที่ยึดถือแล้ว พนักงานต้องปฏิบัติต่อผู้บังคับ
บัญชา และผู้ร่วมงาน ตามข้อพึงปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
3.1 เสริมสร้างการท�ำงานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ งานของบริ ษั ท โดย
ส่วนรวม
3.2 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้
บังคับบัญชาโดยเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

ตามทีก่ ลุม่ บริษทั ในเครือน�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ (ต่อไปเรียกว่า
“กลุ่มบริษัท”) ได้ให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน่ และด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ
ธุรกิจ และปฏิบัติตามกฎหมายมาโดยตลอด และ กลุ่มน�้ำตาล
บุรรี มั ย์ได้มกี ารก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
ตลอดจนได้ด�ำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจของความส�ำคัญของนโยบายดังกล่าวกับบุคลากรใน
กลุม่ เพือ่ ให้บคุ คลากรมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และ
ผลักดันนโยบายของบริษัทให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ  
ส�ำหรับแนวทางในการปฏิบตั งิ านตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มฯ
ด�ำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่น
ในทุกรูปแบบ และก�ำหนดให้มีการสอบทาน การปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ นีอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ ตลอดจนมี
การทบทวนแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.3 ปฏิบตั ติ อ่ ผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบตั ติ อ่
เพื่อนร่วมงานด้วยความมีน�้ำใจ และเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่น
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2. ก�ำหนดหลักการส�ำหรับการให้ หรือรับของขวัญ
หรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณการปฏิบัติ
หน้าที่ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดย กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ
การเลี้ยง อาหารและความบันเทิงต่าง ๆ หรือประโยชน์อื่นใด
ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบน และการ
ทุจริต หากเป็นการรับของขวัญ มูลค่าการรับแยกตามแต่ละ
ระดับต�ำแหน่งงานดังนี้
ระดับพนักงาน
- กรรมการบริษัท

มูลค่าสูงสุด (บาท)
20,000.00

- กรรมการผู้จัดการ
- รองกรรมการผู้จัดการ
10,000.00

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

8,000.00

- พนักงานระดับ 8
- หั ว หน้ า ระดั บ /แผนก/
พนักงานระดับ6-7

5,000.00

5. มีการก�ำหนดบทลงโทษ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของกลุ่มบริษัทในกรณีที่มีหลักฐานว่ามีการกระท�ำ
อั น เป็นการด�ำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุน ให้มี
การทุจริตคอรัปชัน่ เกิดขึน้ โดยบริษทั จะด�ำเนินการทางวินยั เพือ่
พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็นหนังสือ ลด
ค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง ไปจนถึงด�ำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น
6. กลุ่มบริษัทได้ก�ำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีพบเหตุการณ์
การกระท�ำที่ส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงานของกลุม่ บริษทั โดยผูแ้ จ้งเบาะแสสามารถแจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆมาใน
ช่องทางการติดต่อทางกล่องรับความคิดเห็นโดยผู้เปิดกล่องรับ
ความคิดเห็นจะเป็นผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ผู้จัดการฝ่าย

การกระท�ำที่อาจส่งผลระทบต่อความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของกลุม่ บริษทั หรือมีการกระท�ำอันส่อไปในทางทีส่ นับสนุนการ
ทุจริตคอรัปชัน่ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีใ่ นการรายงาน
สิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้มีการด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลา

ทัง้ นีไ้ ม่ควรรับเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดและต้อง
ตระหนักอยู่เสมอว่าการกระท�ำหรือไม่กระท�ำใด ๆ ต้องอยู่ภาย
ใต้เงื่อนไขที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. ด� ำ เนิ น การให้ มี ร ะบบการตรวจสอบภายใน
ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี การเก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
และด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นบั ญ ชี แ ละการเงิ น ที่ มี
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไป
เพือ่ วัตถุประสงค์ทไี่ ด้รบั อนุมตั แิ ละเพือ่ การด�ำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส
4. คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ
และสอบทานให้กลุม่ บริษทั มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเพียง
พอสอดคล้องกับนโยบายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หาก
คณะกรรมการตรวจสอบได้พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ

โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแสให้
กับพนักงานบริษัทช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้
• ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
• การประชุมโดยแผนกบุคคลแจ้งไปยังผูจ้ ดั การแต่ละ
แผนกต่างๆเพือ่ แจ้งกับเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน
• การแจ้งไปยัง E-Mail ของพนักงานของบริษัท เพื่อ
ให้รับทราบช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ
7. กลุม่ บริษทั ได้จดั ท�ำกลไกทีจ่ ะคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแส โดยมี
ก�ำหนดให้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส เช่น ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ เป็นต้น เป็นความลับ ทีจ่ ะรูเ้ ฉพาะคณะกรรมการตรวจ
สอบและผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายในเท่านั้น
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารและพนักงานในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
(1)
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างของบริษทั น�ำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั
ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือ่ ประโยชน์
แก่บคุ คลอืน่ ใด ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รบั
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
(2)
ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้
ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัด
ท�ำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนคูส่ มรส และบุตรทีย่ งั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์          
พ.ศ. 2535
(3)
ก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ำ� รง
ต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องระงับการซื้อ และ/หรือการขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผล
การด�ำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นสาระ
ส�ำคัญ ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษทั
จะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

(4)
ก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ำ� รง
ต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็นระดับผู้
จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่สมรสและของ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้
จัดท�ำและน�ำส่งภายใน 30 วันท�ำการภายหลังเข้ารับต�ำแหน่ง
และรายงานทุกครัง้ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3
วันท�ำการ ตามทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ก�ำหนด พร้อมทั้งจัดส่งส�ำเนารายงานนี้ให้แก่
เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูท้ ฝี่ า่ ฝืนนโยบายการใช้
ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้ว
แต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระท�ำและความ
ร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด ในการตรวจสอบบัญชี
และให้ค�ำปรึกษามาโดยตลอด ซึ่งในปี 2556 กลุ่มบริษัทช�ำระค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจ�ำนวน 2,685,000 บาท ให้แก่ บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องช�ำระให้กับผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทช�ำระค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจ�ำนวน 2,910,000 บาท ให้แก่ บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จ�ำกัด นอกจากนั้น เพื่อการปรับปรุงกระบวนการปิดบัญชีและจัดท�ำรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัท
จึงได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด ด�ำเนินการเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จ�ำกัด ได้รบั ทราบถึง  การด�ำเนินงานด้านบัญชีของบริษทั มาเป็นระยะเวลานาน ซึง่ จะสามารถเข้าใจและปรับปรุงเรือ่ งดังกล่าวได้
โดยมีค่าบริการจ�ำนวน 1,111,000 บาท นอกเหนือจากค่าบริการดังกล่าว บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องช�ำระให้กับผู้สอบบัญชี ส�ำนักงาน
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ส�ำหรับปี 2558 กลุ่มบริษัทช�ำระค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,430,000 บาท โดยมีจ�ำนวนค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 180,000 บาท จากจ�ำนวนเดิม 3,250,000 บาทนั้น เนื่องจากขนาด
ของธุรกิจเติบโตขึ้นจากการที่มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องช�ำระให้กับผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิภายหลัง การหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก�ำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�ำหนดข้างต้นได้
โดยขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจ�ำเป็นในการขยายการด�ำเนินงานของบริษัท และใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ
บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลแต่ ล ะปี ใ นอั ต ราไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของก� ำ ไรสุ ท ธิ ภ ายหลั ง
การหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทั ย่อยอาจก�ำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตั ราน้อยกว่า
อัตราทีก่ ำ� หนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษทั และความจ�ำเป็นในการขยายการด�ำเนินงาน
ของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ เพื่อให้รักษา   
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ พนักงานและผูม้ สี ว่ นร่วมต่างๆ กับกลุม่ ธุรกิจของบริษทั การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน
การด�ำเนินงาน  การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ  เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
องค์กรก�ำหนด
ส�ำหรับการตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การส�ำนักตรวจสอบ
ภายในประจ�ำบริษัทฯ ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีคุณสมบัติตามข้อมูลและประวัติในเอกสารแนบ 3 แสดงไว้
ในแบบ 56-1

การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ส�ำนักบริหาร           
ความเสี่ยงไปปฏิบัติ ส�ำนักบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ำหนดและออกแบบระบบงาน รวมทั้งระบุปัจจัยความเสี่ยง         
ซึ่งการวางแผนการด�ำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานโดยค�ำนึงถึงปัจจัยเสี่ยง จะช่วยให้ส�ำนักบริหารความเสี่ยงสามารถออกแบบระบบ      
ที่มีจุดควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
โดยรายละเอียดปัจจัยความเสี่ยงได้มีการระบุไว้แล้ว โดยการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะน�ำหลักการตาม COSO-ERM  
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : Enterprise Risk Management)  
ซึ่งมีองค์ประกอบหลักส�ำคัญๆ 8 ประการ ได้แก่
(1)  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

(Internal Environment)

(2)  ก�ำหนดวัตถุประสงค์

(Objective Setting)

(3)  การบ่งชี้เหตุการณ์

(Event Identification)

(4)  การประเมินความเสี่ยง

(Risk Assessment)

(5)  การตอบสนองความเสี่ยง

(Risk Response)

(6)  กิจกรรมการควบคุม

(Control Activities)

(7)  สารสนเทศและการสื่อสาร

(Information and Communication)

(8)  การติดตามประเมินผล

(Monitoring)

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ตระหนักถึงการบริหารความเสีย่ งจึงได้แต่งตัง้ ให้มสี ำ� นักบริหารความเสีย่ ง เพือ่ เป็นหน่วยงาน
ที่ท�ำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงตามหลัก COSO-ERM และสร้างการตระหนักรู้ให้พนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กรได้ตระหนักรู้
ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับการก�ำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและส่วนงานต่างๆ
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รายการระหว่างกัน
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ประกอบด้วย ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ ผูบ้ ริหารของบริษทั   บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ หมายถึงบริษทั ทีอ่ าจมีบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้
ล�ำดับที่

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

1.

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

เป็นกรรมการของบริษัทและถือหุ้นบริษัทร้อยละ 4.06

2.

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

เป็นกรรมการของบริษัทและถือหุ้นบริษัทร้อยละ 4.05

3.

นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

เป็นกรรมการของบริษัทและถือหุ้นบริษัทร้อยละ 4.05

4.

นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

เป็นกรรมการของบริษัทและถือหุ้นบริษัทร้อยละ 4.05

5.

นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

เป็นกรรมการของบริษัทและถือหุ้นบริษัทร้อยละ 4.05

6.

นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์

เป็นกรรมการของบริษัทและถือหุ้นบริษัทร้อยละ 4.05

7.

นายประสิทธิ์ ปุญญนิรันดร์

เป็นคู่สมรสของคุณวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์

8.

พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล

เป็นคู่สมรสของคุณจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

9.

นายปอนด์  รัตนพันธ์ศักดิ์

เป็นคู่สมรสของคุณจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

10.

นางภาคินี  ตั้งตรงเวชกิจ

เป็นคู่สมรสของคุณสฤษดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

11.

นายภาคภูมิ พงษ์พิชิตกุล

เป็นบุตรของนางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

12.

น.ส.จิดาภา พงษ์พิชิตกุล

เป็นบุตรสาวของนางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

13.

บริษัท บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินัล โลจิสติกส์ จ�ำกัด

มีบคุ คลล�ำดับที่ 1-6 เป็นผูถ้ อื หุน้ และมีกรรมการร่วมกับบริษทั 2
ท่านคือ คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และคุณอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

14.

บริษัท ค้าผลผลิตน�้ำตาล จ�ำกัด

มีกรรมการร่วมกับบริษทั 1 ท่านคือ คุณอนันต์ ตัง้ ตรงเวชกิจและ
บริษัทถือหุ้นอยู่อยู่ร้อยละ 4.26

15.

บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จ�ำกัด

มีกรรมการร่วมกับบริษทั 6 ท่านคือ บุคคลล�ำดับที่ 1-6 และบริษทั
ทุนบุรีรัมย์ จ�ำกัด ถือหุ้นบริษัทอยู่ร้อยละ 50.00

112
รายงานประจำป 2558

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1. บจ. ค้าผลผลิตน�้ำตาล

ปี 2558

ลักษณะรายการ

มูลค่า (บาท)

รายการกับบริษัท
- รายได้จากการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
  (ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนส่งออก            
  ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนซื้อขาย
เครื่องมือทางการเงิน ค่าด�ำเนินการส่ง  
  สินค้าที่ท่าเรือ ค่าด�ำเนินเอกสารส่งออก
  และพิธีการทางศุลกากร)

เหตุผลและความจ�ำเป็นของรายการ

- บริษทั แต่งตัง้ บจ.ค้าผลผลิตน�ำ้ ตาล ซึง่ เป็นบริษทั ที่ กอน. อนุญาต
2,066,154,468.93 ให้เป็นบริษทั ส่งออกน�ำ้ ตาลได้ ตาม พรบ. อ้อยและน�ำ้ ตาล ให้เป็น
ตัวแทนด�ำเนินการจัดส่งน�ำ้ ตาลออกไปยังต่างประเทศให้แก่บริษทั
6,687,452.22
- บจ.ค้าผลผลิตน�้ำตาล เกิดจากการรวมตัวของบริษัทโรงงาน
น�้ำตาล 22 โรง โดยแต่ละบริษัทถือหุ้นใน บจ.ค้าผลผลิตน�้ำตาล
ตามสัดส่วนปริมาณการส่งออกของแต่ละบริษัท นอกจากนั้น
กรรมการของ   บจ.ค้าผลผลิตน�้ำตาล ประกอบด้วย ตัวแทน
ผู้ถือหุ้นบริษัทละ 1 ท่าน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแต่ละบริษัท
6,657,202.93 - การส่งออกน�ำ้ ตาล นัน้ บริษทั ฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการติดต่อลูกค้าเอง
104,660.91 ส่วน บจ. ค้าผลผลิตน�้ำตาลให้บริการเรื่องการจัดการสินค้าและ
ด�ำเนินการเรื่องเอกสารเกี่ยวกับส่งออกเท่านั้น

- ลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่น
- เจ้าหนี้การค้า

- ค่าบริการการจัดการสินค้าและการส่งออกทีบ่ ริษทั จ่ายให้ บจ.ค้า
ผลผลิตน�ำ้ ตาล เป็นอัตรากลางอัตราเดียว ซึง่ บจ.ค้าผลผลิตน�ำ้ ตาล
คิดจากผู้รับบริการทุกรายเท่ากัน
- บจ.ค้าผลผลิตน�้ำตาล เป็นผู้เข้าท�ำสัญญาสินเชื่อเพื่อการส่งออก
กับธนาคารพาณิชย์ให้แก่บริษัทในนามของ บจ.ค้าผลผลิตน�้ำตาล
เพื่อรับการสนับสนุนทางการเงิน บจ.ค้าผลผลิตน�้ำตาล จะโอน
เงินที่ได้รับตามวงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออกจากธนาคารพาณิชย์
ให้บริษัท โดยบริษัทฯ ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ บจ.ค้าผลผลิต
น�้ำตาล เพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯจ่าย
ให้บจ.ค้าผลผลิตน�้ำตาล ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นอัตราเดียวกับ
อัตราดอกเบี้ยที่บจ.ค้าผลผลิตน�้ำตาลจ่ายให้กับธนาคารพาณิชย์
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การแต่งตัง้ บจ.ค้าผลผลิตน�ำ้ ตาลเป็นตัวแทนการส่งออกและการ
รับเงินสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งออกจากธนาคารพาณิชย์ผ่าน
บจ.ค้าผลผลิตน�้ำตาลนั้น เป็นไปตามความจ�ำเป็นทางธุรกิจเพื่อ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- อัตราค่าบริการจากการเป็นตัวแทนการส่งออกและอัตราดอกเบีย้
ระหว่างกันเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ปี 2558

ลักษณะรายการ

เหตุผลและความจ�ำเป็นของรายการ

มูลค่า (บาท)

2. กรรมการ 6 ท่าน คือ        กรรมการ 6 ท่านเป็นผู้ค�้ำประกันสินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ 15 คันและเครื่องจักรที่
คุณอนันต์  ตั้งตรงเวชกิจ
ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุของกลุ่มบริษัท
คุณอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ
รวม 6 คัน กับธนาคารพาณิชย์และบริษทั
คุณสฤษดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ
เช่าซื้อรวม 21 แห่งยอดค�้ำประกันรวม
16,871,387.23  บาท
คุณจิรวรรณ  พงษ์พิชิตกุล

- การเช่าซื้อดังกล่าวเป็นไปเพื่อการบริหารงานและด�ำเนินงาน
ของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การค�ำ้ ประกันสินเชือ่ เป็นเงือ่ นไขปกติของบริษัทผู้ให้เช่าซือ้ เป็น
ความจ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจปกติของกิจการ และไม่มกี ารคิดค่า
ธรรมเนียมการค�ำ้ ประกัน บริษทั และบริษทั ย่อยไม่เสียผลประโยชน์
จากการด�ำเนินการดังกล่าว

คุณจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และ
คุณวัญเพ็ญ  ปุญญนิรนั ดร์

3. บริษทั บุรรี มั ย์เพาเวอร์ จ�ำกัด BPC ได้ซื้อที่ดินจ�ำนวน 13ไร่ 3 งาน 11
ตารางวา จากกรรมการทั้ง 1 ท่าน   
คุณอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

4,133,250.00 เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 และน�ำไปเป็น
หลักประกันเงินกูย้ มื ของบริษทั ต่อไป และราคาทีซ่ อื้ ขายเป็นราคา
ใกล้เคียงทีม่ กี ารซือ้ ขาย ทัง้ นีร้ ายการดังกล่าวได้รบั อนุมตั ใิ ห้ดำ� เนิน
การเมื่อการประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2 / 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การซื้อที่ดินเป็นการซื้อมาเพื่อประกอบใช้ในแผนเพิ่มก�ำลังการ
ผลิตอันเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และราคาที่ท�ำการซื้อขายก็เป็น
ราคาที่เหมาะสมใกล้เคียงกับราคาตลาด

4. กรรมการ 5 ท่าน คือ         การค�้ำประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทและ
บริษัทย่อยกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
คุณอนันต์  ตั้งตรงเวชกิจ
มูลค่าการค�ำ้ ประกัน  1,339.40 ล้าน บาท
คุณอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

- วงเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและเป็นเงินกู้
เพื่อซื้อทรัพย์สินในการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย โดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันแต่อย่างใด

คุณสฤษดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณจิรวรรณ  พงษ์พิชิตกุล

- การค�้ำประกันสินเชื่อเป็นเงื่อนไขปกติของธนาคารพาณิชย์ เป็น
ความจ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจปกติของกิจการ และไม่มกี ารคิดค่า
ธรรมเนียมการค�ำ้ ประกัน บริษทั และบริษทั ย่อยไม่เสียผลประโยชน์
จากการด�ำเนินการดังกล่าว

และคุณจิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ

114
รายงานประจำป 2558

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ปี 2558

ลักษณะรายการ

มูลค่า (บาท)

5. กรรมการ 6 ท่าน คือ

ลูกหนี้ชาวไร่ – เงินเกี๊ยว

คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

ในปีการผลิต 2557/2558 , 2558/2559
และปีการลิต 2559/2560 บจ.โรงงาน
น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ ได้ให้เงินเกีย๊ วแก่กรรมการ
ของบริษัทและญาติสนิท โดยมีก�ำหนด
จ่ายช�ำระคืนเมื่อน�ำอ้อยส่งโรงงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

คุณอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
คุณสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
คุณจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

คุณจิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ
และคุณวัญเพ็ญ  ปุญญนิรันดร์    - เงินกู้ยืมต้นงวด
และญาติสนิทของกรรมการ 5    - กู้ยืมเพิ่มระหว่างงวด
ท่าน คือ
   - รวมเงินกู้ยืมทั้งสิ้น
พ.ต.อ. ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล
คุณปอนด์  รัตนพันธ์ศักดิ์
คุณภาคินี  ตั้งตรงเวชกิจ
คุณภาคภูมิ  พงษ์พิชิตกุล
คุณจิดาภา  พงษ์พิชิตกุล

เหตุผลและความจ�ำเป็นของรายการ

- การให้เงินกู้ยืมชาวไร่อ้อยเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนชาวไร่อ้อยใน
การปลูกอ้อยเพื่อมาจ�ำหน่ายแก่โรงงานน�้ำตาลหรือที่เรียกกันว่า
เงินเกีย๊ ว เป็นการด�ำเนินงานตามปกติของโรงงานน�ำ้ ตาลทัว่ ไป ซึง่
เงื่อนไขการให้เงินเกี๊ยวกับกรรมการและญาติสนิท ก็เป็นไปตาม
เงื่อนไขเดียวกับชาวไร่รายอื่น ๆ
- การรับซื้ออ้อยนั้นเป็นธุรกิจปกติของบริษัท และราคาที่ซื้อจาก
กรรมการและญาติสนิทของกรรมการก็เป็นราคาเดียวกันกับที่รับ
19,882,757.33 ซื้อจากชาวไร่อ้อยรายอื่น ๆ
52,451,751.08 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
72,334,508.41

- การให้เงินเกีย๊ วและการซือ้ อ้อยเป็นการด�ำเนินงานตามปกติของ
(13,242,684.03) ธุรกิจโรงงานน�้ำตาล ซึ่งราคาและเงื่อนไขที่เป็นไปตามที่ตกลงกับ
59,091,824.38 บุคคลทั่วไป

   - จ่ายช�ำระระหว่างงวด
   - ลูกหนี้เงินเกี๊ยวคงเหลือ

872,455.69

   - ลูกหนี้อื่น
   - มูลค่าอ้อยที่ซื้อ
   - มูลค่าปุย๋ และปัจจัยการผลิตทีจ่ ำ� หน่าย

11,588,989.22
2,199,219.40
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

6. บจ. บี.อาร์.เอส
เทรนเทอร์มินัล โลจิสติกส์

ปี 2558

ลักษณะรายการ

บริษัทว่าจ้างบจ บี.อาร์.เอส เทรนเทอร์
มินัล โลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าให้กับ
บริษัท บจ. บี.อาร์.เอส เทรนเทอร์มินัล
โลจิสติกส์ เช่าพื้นที่ของบริษัท เพื่อใช้
เป็นส�ำนักงาน
- ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
- ค่าเช่าโกดัง
- ค่าเช่าส�ำนักงาน
- รายได้ค่าปรับน�้ำตาลหาย
- เจ้าหนี้การค้า ณ สิ้นงวด
- เจ้าหนี้อื่น ณ สิ้นงวด

เหตุผลและความจ�ำเป็นของรายการ

มูลค่า (บาท)

-  บริษัทมีความจ�ำเป็นต้องส่งสินค้าของบริษัทไปให้กับลูกค้า จึง
ได้ว่าจ้าง BRS ส่งสินค้าให้กับบริษัท

45,338,065.95

- เพื่อความสะดวกในการดูแลการขนส่งสินค้าของบริษัท จึงให้
BRS เช่าพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ของบริษทั เป็นส�ำนักงาน โดยมีการคิดอัตรา
ค่าเช่าใกล้เคียงราคาอัตราค่าเช่าพื้นที่ในอาคารเดียวกัน

ู
2,398,110.40 -  ส�ำหรับรายได้คา่ ปรับน�ำ้ ตาลหายจะคิดจากปริมาณน�ำ้ ตาลทีส่ ญ
เสียไประหว่างขนส่งโดยคิดในราคากิโลกรัมละ 20 บาท โดยบริษทั
240,000.00 ต้องบันทึกน�้ำตาลที่สูญเสียระหว่างขนส่งเป็นการขายน�้ำตาลใน
45,385.50 ราคาขายปลีกซึ่งเท่ากับ 19 บาทต่อกิโลกรัม และในส่วนที่เหลือ
974,947.48 อีก 1 บาทต่อกิโลกรัม เป็นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการให้ชดเชยการ
ด�ำเนินงานด้านเอกสารต่าง ๆ
7,835,722.00
- เนื่องจากธุรกิจของ บจ. บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินัล คือ ธุรกิจ
ขนส่งทางรถไฟ และโกดังซึ่งมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากสัญญาเช่า
เป็นสัญญาระยะสั้น หากยกเลิกสัญญา สินทรัพย์ทั้งหมดจะตก
เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย นอกจากนี้การขนส่งและการ
ใช้โกดังส�ำหรับเก็บของกลุ่มบริษัท ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ BRS เท่านั้น
นอกจากนี้ BRS สามารถด�ำเนินธุรกิจเองได้โดยไม่ต้องพึ่ง BRR
ดังนั้น ผู้บริหารจึงไม่น�ำ BRS เข้ามาในจากกลุ่ม BRR
- ส�ำหรับการว่าจ้าง BRS ในอนาคตจะด�ำเนินการให้มีการเสนอ
และเปรียบเทียบราคาจากผู้รับจ้างไม่น้อยกว่า 4 ราย และต้อง
รายงานผลการเปรียบเทียบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
นอกจากนี้บริษัทจะไม่ว่าจ้าง BRS ขนส่งน�้ำตาลเกินกว่าร้อยละ
30 ของปริมาณน�้ำตาลส่งออกของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทไม่ได้น�ำ  BRS เข้ามารวมในกลุ่ม เนื่องจากธุรกิจไม่ได้มี
ความจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัทนอกจากนี้ธุรกิจของ
BRS มีความไม่แน่นอนสูงซึ่งการไม่น�ำ BRS เข้ามาร่วมอยู่ในกลุ่ม
เป็นการลดความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
- การว่าจ้างบุคคลอื่นให้ขนส่งสินค้าเป็นกิจกรรมปกติของบริษัท
และมีความจ�ำเป็นทางธุรกิจ ราคาว่าจ้างบจ. บี.อาร์.เอส เทรน
เทอร์มินัล โลจิสติกส์ ก็เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับการว่าจ้าง
บุคคลอื่น
- ส�ำหรับการให้เช่าพื้นที่นั้นก็เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทอัตราค่าเช่าเป็นราคาทีเ่ ทียบเคียงได้กับราคาค่าเช่าในพื้นที่
ใกล้เคียง
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ปี 2558

ลักษณะรายการ

มูลค่า (บาท)

7. กรรมการ  1 ท่าน คือ

การเช่าทรัพย์สิน

คุณอดิศักดิ์  ตั้งตรงเวชกิจ

บริษทั บุรรี มั ย์พลังงาน จ�ำกัดได้ทำ� สัญญา
เช่าที่ดินจ�ำนวน 30 ไร่ - งาน 37 ตาราง
วาจาก กรรมการของบริษัท
ค่าเช่า

เหตุผลและความจ�ำเป็นของรายการ

- บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินระยะเวลา
25 ปี เพื่อใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากกากอ้อย ซึ่งเป็นผลพลอยได้
จากการผลิตน�้ำตาลโดยมีราคาค่าเช่าอยู่ที่ 10 บาทต่อตารางวา
ต่อปี โดยจ่ายช�ำระ 2 ครั้งต่อปี โดยในปี 2558 บริษัทมีการจ่าย
ช�ำระค่าเช่าในเดือนมกราคม และได้บันทึกเป็นค่าเช่าของครึ่งปี
147,925.00 หลังที่จ่ายช�ำระล่วงหน้าในเดือนมิถุนายนเป็นค่าใช้จ่ายในงวดหก
เดือนแรกปี 2558 แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การเช่าที่ดินระยะยาวเพื่อใช้ส�ำหรับก่อสร้างโรงงานถือเป็นส่วน
หนึง่ ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยอัตราค่าเช่านัน้ ก็ใกล้เคียงกับอัตราค่า
เช่าที่ดินในพื้นที่ใกล้เคียง
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มาตรการการท�ำรายการระหว่างกัน

การสอบทานรายการที่เกิดขึ้น

กรณีที่เป็นรายการธุรกรรมปกติ เช่น รายการซื้อขาย
สินค้า วัตถุดิบ ให้บริการ หรือให้เงินสนับสนุนการปลูกอ้อย  
(เงินเกีย๊ ว) เป็นต้น บริษทั หรือบริษทั ย่อยสามารถท�ำธุรกรรมกับ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งได้ หากธุรกรรมดังกล่าวนัน้ มีขอ้ ตกลง
ทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชน
พึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดสรุป
รายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส
ที่เกิดรายการ
ทัง้ นี้ บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายการท�ำธุรกรรมประเภท
เงินเกีย๊ วกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งให้มกี ารควบคุมดูแลดังนี้
1. การก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจอนุมัติ

ให้ผตู้ รวจสอบภายในจะด�ำเนินการตรวจสอบรายการโดย
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการโดยให้นำ� รายชือ่
บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง เปรี ย บเที ย บกั บ บั ญ ชี เ งิ น เกี๊ ย ว
รายบุคคล
2. น�ำรายชื่อที่ตรวจพบ ไปตรวจสอบว่า การเบิก
เงินเกีย๊ วมีลกั ษณะรายการ เอกสารประกอบ ราคา เงือ่ นไข และ
ขั้นตอนการอนุมัติตามนโยบายของบริษัทหรือไม่
3. จัดท�ำสรุปผลการตรวจสอบน�ำเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ส�ำหรับการท�ำรายการว่าจ้างขนส่งน�้ำตาลกับบริษัท
บี.อาร์.เอส.เทรนเทอร์มนิ ลั โลจิสติกส์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการดังนี้

2. การสอบทานรายการที่เกิดขึ้น

1. ต้องมีการจัดให้มีการเสนอราคาจากผู้ให้บริการ
ไม่น้อยกว่า 4 ราย

การก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจอนุมัติ

2. ต้ อ งมี ก ารก� ำ หนดขอบเขตของการให้ บ ริ ก าร
ที่ชัดเจน เช่น สถานที่ต้นทางปลายทาง ปีการผลิต หรือบริการ
เสริมอื่น เป็นต้น

ลักษณะเงินเกี๊ยวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิต
ได้แก่ ค่าปลูก ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีการเกษตร ค่าเช่าที่ดิน  
ค่าอ้อย ค่าระบบน�ำ้ หยด ค่าทีด่ นิ เพือ่ การปลูกอ้อย  ค่าเครือ่ งจักร
กลการเกษตร รถไถ รถตัดอ้อย รถบรรทุก เป็นต้น
ผู้บริหารจะไม่มีอ�ำนาจอนุมัติเงินเกี๊ยวที่ไม่ได้เป็นไป
เพื่ อ สนั บ สนุ น การปลู ก อ้ อ ย โดยที่ ก ารซื้ อ อ้ อ ยไม่ นั บ เป็ น
การสนับสนุนการปลูก การให้เงินเกีย๊ วทีน่ อกเหนือเป็นค่าใช้จา่ ย
หรือสนับสนุนการปลูกอ้อย จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้
อนุมัติ โดยขึ้นอยู่กับขนาดของรายการ โดยน�ำหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ตามประกาศทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาใช้บังคับ

ที่ชัดเจน

3. จัดให้มกี ารท�ำสัญญาทีร่ ะบุราคาและเงือ่ นไขต่าง ๆ

4. ให้สรุปเหตุผลในการเลือกผู้ให้บริการแต่ละราย
เปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับเลือกเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ
5. บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถว่าจ้าง BRS ให้
ขนส่งน�้ำตาลได้เกินกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณน�้ำตาลที่บริษัท
และบริษัทย่อยส่งออก อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับปี 2558 บริษัทได้
ว่าจ้าง BRS ขนส่งเป็นไม่เกินร้อยละ 40 เนื่องจากมีอัตรา
ค่าบริการบรรทุกถูกกว่าผู้รับจ้างทั่วไป
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

กรณีรายการธุรกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการ
ธุรกรรมปกติ บริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการเข้า
ท�ำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดย
พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการค้าขายปกติ
ในตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคล
ภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล
ทั้งนี้การเข้าท�ำรายการธุรกรรมอื่น ๆ ระหว่างบริษัท
หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะ
ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการทีม่ สี ว่ น
ได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่กรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว
บริษทั จะจัดให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการ
ดังกล่าว เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง
หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
ของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน นอกจากนี้บริษัทจะมีการเปิด
เผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม สารสนเทศต่าง ๆ
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษทั หรือบริษทั ย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการ
ระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปกติ ได้แก่ การรับซื้ออ้อย การให้เงินสนันสนุนการปลูกอ้อย
เป็นต้น โดยมีการก�ำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่าง
ชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ในลักษณะ
ที่วิญญูชนพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึง
ถึงประโยชน์ของบริษทั เป็นส�ำคัญ รวมทัง้ มีคณะกรรมการตรวจ
สอบให้ความเห็นในการท�ำรายการดังกล่าว
การค�้ำประกันตามสัญญากู้ยืมเงินที่เกิดขึ้น ระหว่าง
บริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะคงมีอยู่
ต่อไป เนื่องจากความจ�ำเป็นในการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน เพื่อใช้ซื้อวัตถุดิบและให้เงินสนับสนุนการปลูกอ้อย
กับเกษตกร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึง่ เป็นเงือ่ นไข
ปกติของธนาคารพาณิชย์ในการให้สนิ เชือ่ ธุรกิจ โดยทีบ่ ริษทั หรือ
บริษัทย่อยจะไม่มีค่าใช้จ่ายจากการรับการค�้ำประกันดังกล่าว
การกู ้ ยื ม เงิ น จากบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง จะ
เกิดขึ้นตามความจ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะให้มี
การจัดท�ำสัญญากูย้ มื เงิน และก�ำหนดเงือ่ นไขทีช่ ดั เจน โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของบริษทั เป็นส�ำคัญ นอกจากนีบ้ ริษทั หรือบริษทั ย่อย
ไม่มนี โยบายให้เงินกูย้ มื และหรือการค�ำ้ ประกันหนีใ้ ด ๆ นอกเหนือ
จากเงินสนันสนุนการปลูกอ้อย ให้กบั บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั
จะต้องปฏิบตั ติ ามให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกีย่ วโยงกัน
และการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
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รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

1. แผนการบริหารความเสี่ยงประจ�ำปี 2558

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความส�ำคัญการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ และ
ประสบความส�ำเร็จ จึงได้ก�ำหนดเป็นนโยบายและได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้แก่ นายอนันต์ ตัง้ ตรงเวชกิจ
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง 4 ท่าน คือ นางจิรวรรณ พงษ์พชิ ติ กุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ และ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้ให้เจ้าของแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง (Risk Owner) เข้ารายงานความคืบหน้าในแผน
บริหารจัดการความเสีย่ งในแต่ละแผนงาน และผลการด�ำเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
2. บริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้เสนอแนะแก้ไขให้กบั เจ้าของ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Owner) เพื่อให้การจัดการ
ความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ติดตามก�ำกับดูแลแผนการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มี
การประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่านมีดังนี้
รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง

1
2
3
4
5

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จัดให้มสี ำ� นักบริหารความเสีย่ ง
ขึน้ เพือ่ คอยติดตามแผนการจัดการบริหารความเสีย่ ง และจัดให้
มีการประชุมทุกไตรมาส เพื่อรายงานความคืบหน้าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง
4. จัดตั้งคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง

จ�ำนวนครั้ง

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเล็ ง เห็ น และตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงมี
การอนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานความเสี่ยงระดับองค์กร
เพื่อให้เกิดการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตาม
และรายงานแผนบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างการตระหนักรูเ้ รือ่ งความเสีย่ งให้กบั พนักงานทุกคน
ในองค์กร

3/4
3/4
3/4
4/4
3/4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�ำหนดนโยบาย
การบริหารความเสีย่ งตลอดจนกิจกรรมการควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม การปฏิ บั ติ ง านหลั ก ที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ ต่ อ
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และรายงานการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ได้ โดยมีวาระส�ำคัญในการประชุม
ประจ�ำปี 2558 ดังนี้

จากข้ า งต้ น คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น
ผู้ก�ำกับดูแล เพื่อให้แนวทางการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์ในระยะยาวแก่บริษัทและกลุ่ม
ธุรกิจ และเกิดความมั่นใจในการด�ำเนินธุรกิจ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งคาดว่า กิจกรรมบริหารความเสีย่ งทีบ่ ริษทั และ
กลุ่มธุรกิจ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและน�ำพาให้บริษัทและกลุ่ม
ธุรกิจ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินตามแผนธุรกิจ
ที่ก�ำหนด ถือเป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งมูลค่าขององค์กร
เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทและ
กลุ่มธุรกิจต่อไป
120

รายงานประจำป 2558

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
โดยมีการพิจารณาพร้อมให้ความเห็นสรุปเรื่องส�ำคัญดังนี้

เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั การแต่งตัง้ ตามมติของ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ให้มบี ทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในการสอบทานรายงาน ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน
3 ท่าน ได้แก่
1. นายประจวบ ไชยสาส์น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

•  สอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
งบการเงินประจ�ำปี การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน และรายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ประจ�ำปี
2558 ซึง่ ได้ผา่ นการสอบทานและตรวจสอบข้อมูลโดยผูส้ อบบัญชี
ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเพียงพอ เชื่อถือได้
และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. นายศิริชัย สมบัติศิริ
กรรมการตรวจสอบ

•   สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบ
    การควบคุมภายใน

3. นางสีนวล ทัศน์พันธุ์
กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
ร่วมกับฝ่ายจัดการ หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
จ�ำนวน 7 ครั้ง ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
แต่ละท่านมีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

1 นายประจวบ ไชยสาส์น
2 นายศิริชัย สมบัติศิริ
3 นางสีนวล ทัศน์พนั ธุ์

จ�ำนวนครั้ง

7/7
7/7

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุม
ภายในร่วมกับผูส้ อบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่า
บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ โดยสร้างความเชือ่
มั่นได้ว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายบริษัทฯ
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณา
เห็นชอบให้นำ� แนวปฏิบตั ดิ า้ นการควบคุมภายใน COSO-Internal
Control Integrated Framework 2013 มาใช้เป็นแนวทางใน
การประเมินระบบการควบคุมภายในส�ำหรับปี 2558 และมุง่ เน้น
เสริมสร้างบริษัทฯ ให้มีการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้น

7/7
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•  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

•  สอบทานการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ไม่พบประเด็นใดทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญทีแ่ สดงว่าบริษทั ฯ มี
การปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
•  สอบทานความเหมาะสมผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข อง
บริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด ได้ปฏิบตั งิ าน
เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี มีความ
เป็นอิสระ รวมทั้งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและเห็ น ควรที่ เ สนอให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชี
ประจ�ำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ความ
ส�ำคัญในการบริหารงานตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ตลอดจนได้สอบทานให้บริษทั มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
•  สอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทาน
เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรตามแนว COSO-ERM
จากส�ำนักบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะ
สั้นและระยะยาว ทั้งนี้บริษัทฯได้เปิดเผยปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญ
ต่างๆ ไว้ภายใต้หัวข้อปัจจัยเสี่ยงในรายงานประจ�ำปี 2558

•  สอบทานการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเห็นว่าเป็น
รายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป มีการเปิดเผย
รายการที่เกี่ยวโยงกันในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามข้อก�ำหนดและแนวทาง
ปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(นายประจวบ ไชยสาส์น)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

123
รายงานประจำป 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทของบริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย และ ของเฉพาะบริษทั น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ และ
หมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนอ
งบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหาร
พิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญหรือไม่

ของงบการเงิ น ไม่ ว ่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาด
ในการประเมิ น ความเสี่ ย งดั ง กล่ า ว ผู ้ ส อบบั ญ ชี พิ จ ารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนอ
งบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธี
การตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบั ญชี ที่ผู ้ บริ ห ารใช้ และความสมเหตุ ส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมิน
การน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริ ษั ท ข้ า งต้ น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น รวม และฐานะการเงิ น
เฉพาะบริษทั ของ บริษทั น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
และของเฉพาะบริษทั น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 และผลการด�ำเนินงานรวม และผลการด�ำเนินงาน
เฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั
ส�ำหรับปีสนิ้ สุด วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มา
ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงิน และการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ใน งบการเงิ น วิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ ลื อ กใช้ ขึ้ น อยู ่ กั บ
ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
124
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม

         งบการเงินเฉพาะบริษัท

               พ.ศ. 2558              พ.ศ. 2557
     หมายเหตุ
         บาท
          บาท

   พ.ศ. 2558            พ.ศ. 2557   
          บาท                     บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			

8

213,924,458

348,532,521

11,598,663

223,683,992

9, 30

227,944,568

302,873,569

163,766,044

255,203,318

ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ				

10

908,499,263

770,792,360

10,900,000

15,641,446

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ				

11

715,206,897

610,541,403

-

-

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ		

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย		
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี		

30

-		

-		

74,000,000

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				

12

48,705,481

73,368,417

9,474,900

17,261,650

2,114,280,667

2,106,108,270

269,739,607

511,790,406

495,875

572,695

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ			

14

1,903,650

1,980,470

เงินลงทุนในบริษัทย่อย				

13

-		

-		

1,280,477,600

1,270,478,100

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย			

30

-		

-		

3,317,568,630

2,183,190,318

ลูกหนี้อื่น - ส�ำนักงานกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย

15

155,848,895

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ			

16

4,264,589,304

3,051,997,385

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ			

17

17,214,881

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ		

18

-

-

11,564,851

22,238,783

12,008,156

-

-

201,974,349

211,382,601

11,146,337

12,145,179

6,293,592

2,192,630

-		

-

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

4,647,824,671

3,279,561,242

4,621,253,293

3,488,625,075

รวมสินทรัพย์

6,762,105,338

5,385,669,512

4,890,992,900

4,000,415,481

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น				

-		

กรรมการ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึง 66 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม

         งบการเงินเฉพาะบริษัท

               พ.ศ. 2558              พ.ศ. 2557
     หมายเหตุ
         บาท
          บาท

   พ.ศ. 2558            พ.ศ. 2557   
          บาท                     บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี				

20

8,344

34,435,771

19, 30

512,263,048

488,659,795

145,203,832

243,334,327

20

1,481,960,256

2,174,930,649

1,365,000,000

1,270,000,000

20

304,304,422

159,878,070

-

-

20

10,566,953

10,150,845		

-

10,656

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย					

12,872,312

4,308,534

6,762,888

366,326

หนี้สินหมุนเวียนอื่น				

21

26,908,051

31,489,127

6,127,810

6,694,068

รวมหนี้สินหมุนเวียน

   

  2,348,883,386

2,903,852,791

1,523,094,530

1,520,405,377

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ		

20

1,390,186,734

หุ้นกู้					

20

850,000,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ			

20

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน			

22

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		

-		

-

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี		
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี		

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

  

452,901,495		

-		

-

-

850,000,000		

-

14,069,629

9,673,567

-		

-

32,793,290

30,837,042

11,969,450

11,748,599

2,287,049,653

493,412,104

861,969,450

11,748,599

4,635,933,039

3,397,264,895

2,385,063,980

1,532,153,976

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึง 66 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม

         งบการเงินเฉพาะบริษัท

               พ.ศ. 2558              พ.ศ. 2557
     หมายเหตุ
         บาท
          บาท

   พ.ศ. 2558            พ.ศ. 2557   
          บาท                     บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 676,750,000 หุ้น
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท				

676,750,000

676,750,000

676,750,000

676,750,000

676,750,000

676,750,000

676,750,000

676,750,000

954,665,813

954,665,813

954,665,813

954,665,813

25,669,147

18,096,416

25,669,147

9,439,650

468,904,450
(408,912)

338,971,884
(347,456)

849,252,872
(408,912)

827,753,498
(347,456)

2,125,580,498

1,988,136,657

2,505,928,920

2,468,261,505

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 676,750,000 หุ้น
มูลค่าช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวนหุ้นละ 1 บาท		

23

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ				
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- ส�ำรองตามกฎหมาย			

25

ยังไม่ได้จัดสรร					
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม				

591,801

267,960		

-		

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

2,126,172,299

1988,404,617

2,505,928,920

2,468,261,505

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

6,762,105,338

5,385,669,512

4,890,992,900

4,000,415,481

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึง 66 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม

         งบการเงินเฉพาะบริษัท

               พ.ศ. 2558              พ.ศ. 2557
     หมายเหตุ
         บาท
          บาท

   พ.ศ. 2558            พ.ศ. 2557   
          บาท                     บาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ			

4,226,648,347

3,920,315,008		

-		

-

ต้นทุนขายและการให้บริการ				

(3,321,645,151)

(3,089,683,579)		

-		

-

ก�ำไรขั้นต้น

    905,003,196

830,631,429		

-		

-

รายได้อื่น					

26

69,206,838

33,713,301

377,859,858

ค่าใช้จ่ายในการขาย					

(175,727,418)

(160,268,155)		

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					

(346,944,873)

(300,595,379)

(126,141,609)

(124,062,311)

ต้นทุนทางการเงิน					

(125,488,835)

(117,018,179)

(60,016,574)

(48,556,910)

    326,048,908

286,463,017

191,701,675

151,777,219

(53,701,744)

(50,153,736)

(19,305,702)

(3,862,318)

    272,347,164

236,309,281

172,395,973

147,914,901

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึง 66 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-		

324,396,440
-

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม

         งบการเงินเฉพาะบริษัท

               พ.ศ. 2558              พ.ศ. 2557
     หมายเหตุ
         บาท
          บาท
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี (ต่อ)

   พ.ศ. 2558            พ.ศ. 2557   
          บาท                     บาท

    272,347,164

236,309,281

172,395,973

147,914,901

1,113,642

6,382,692

853,623

3,065,944

ผลประโยชน์พนักงาน				

(222,728)

(1,276,538)

(170,725)

(613,189)

						

890,914

5,106,154

682,898

2,452,755

(76,820)

70,520

(76,820)

70,520

  ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน			
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย		
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ของเงินลงทุนเผื่อขาย				
						

-

15,364		

-

(61,456)

70,520

(61,456)

70,520

          829,458

5,176,674

621,442

2,523,275

                                            273,176,622

241,485,955

173,017,415

150,438,176

235,967,740

172,395,973

147,914,901

ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

15,364		

ก�ำไรแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				

271,964,585

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม			

382,579

						

272,347,164

236,309,281

172,395,973

147,914,901

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				

272,793,841

241,142,890

173,017,415

150,438,176

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม			

382,781

						

273,176,622

341,541		

-		

-

ก�ำไรแบ่งปันก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
343,065		
241,485,955

-		
173,017,415

150,438,176

ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				

29

0.40		

0.44		

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึง 66 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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0.25		

0.28

131

รายงานประจำป 2558
676,750,000

507,567,500
23 169,182,500
24
25
954,665,813

11,504,750
943,161,063
18,096,416

1,857,898
16,238,518
-

25,669,147

18,096,416
7,572,731
-

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึง 66 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเพิม่ หุน้ สามัญ
เงินปันผลจ่าย
ส�ำรองตามกฎหมาย
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมเพิม่ ขึน้
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

954,665,813

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
676,750,000

954,665,813
-

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558                     676,750,000
เงินปันผลจ่าย
24
ส�ำรองตามกฎหมาย
25
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมเพิม่ ขึน้
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
-

338,971,884

114,138,032
(16,238,518)
241,072,370

468,904,450

338,971,884
(135,350,000)
(7,572,731)
272,855,297

(347,456)

(417,976)
70,520

(408,912)

(347,456)
(61,456)

1,988,136,657

634,650,204
1,112,343,563
241,142,890

2,125,580,498

1,988,136,657
(135,350,000)
272,793,841

267,960 1,988,404,617

24,709 634,674,913
- 1,112,343,563
(100,264)
(100,264)
450
450
343,065 241,485,955

591,801 2,126,172,299

267,960 1,988,404,617
(60,440) (135,410,440)
1,500
1,500
382,781
273,176,62

                                                              หมายเหตุ             บาท                บาท                บาท                  บาท                      บาท                     บาท                   บาท                 บาท

                                                                                ช�ำระแล้ว    มูลค่าหุ้นสามัญ           กฎหมาย      ยังไม่ได้จัดสรร       เงินลงทุนเผื่อขาย        ของบริษัทใหญ่       อ�ำนาจควบคุม                 รวม                                                    

                                                                            ทุนที่ออกและ           ส่วนเกิน         ส�ำรองตาม                          การปรับมูลค่ายุตธิ รรม  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น     ส่วนได้เสียที่ไม่มี    

                                                                                                                          จัดสรรแล้ว                          ของส่วนของผู้ถือหุ้น

                                                                                                                                  ก�ำไรสะสม                        องค์ประกอบอื่น

                                                                                                                                                            งบการเงินรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
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954,665,813

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557                                   676,750,000

23
25

11,504,750
943,161,063
-

507,567,500
169,182,500
-

954,665,813

954,665,813
-

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเพิม่ หุน้ สามัญ
ส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

676,750,000
676,750,000

24
25

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เงินปันผลจ่าย
ส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

9,439,650

1,857,898
7,581,752
-

25,669,147

9,439,650
16,229,497
-

827,753,498

684,967,594
(7,581,752)
150,367,656

849,252,872

827,753,498
(135,350,000)
(16,229,497)
173,078,871

(347,456)

(417,976)
70,520

(408,912)

(347,456)
(61,456)

2,468,261,505

1,205,479,766
1,112,343,563
150,438,176

2,505,928,920

2,468,261,505
(135,350,000)
173,017,415

                                                                     หมายเหตุ                    บาท                    บาท                  บาท                       บาท                     บาท                    บาท

                                                                                               ช�ำระแล้ว           มูลค่าสามัญ               กฎหมาย         ยังไม่ได้จัดสรร     เงินลงทุนเผื่อขาย                    รวม                                                    

                                                                                          ทุนที่ออกและ                ส่วนเกิน             ส�ำรองตาม การปรับมูลค่ายุตธิ รรม     

                                                                                                                                                 จัดสรรแล้ว                           ของส่วนของผู้ถือหุ้น

                                                                                                                                                        ก�ำไรสะสม                          องค์ประกอบอื่น

                                                                                                                                                 งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม

         งบการเงินเฉพาะบริษัท

               พ.ศ. 2558              พ.ศ. 2557
     หมายเหตุ
         บาท
          บาท

   พ.ศ. 2558            พ.ศ. 2557   
          บาท                     บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				

326,048,908

286,463,017

191,701,675

151,777,219

- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย			

160,525,162

93,128,031

2,567,000

3,540,819

- ดอกเบี้ยรับ				

26

(24,707,039)

(3,850,748)

(163,170,588)

(70,065,260)

- เงินปันผลรับ				

26

(153,510)

(153,510)

(96,059,620)

(141,049,735)

- ก�ำไรกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		

10

(29,018,371)

(721,606)

(30,456,578)

(58,999)

- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ		

11

1,084,254

- ก�ำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		

26

(6,764,172)

(495,325)

(502,489)

(495,325)

- ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		

720,490

7,586,465

486,927

7,461,231

- ต้นทุนทางการเงิน					

125,488,835

117,018,179

60,016,574

48,556,910

3,369,970

4,672,515

1,165,554

1,530,466

556,594,527

504,216,886

(34,251,545)

1,197,326

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น				

74,929,001

(209,460,775)

191,013,111

(54,696,930)

- ลูกหนี้ชาวไร่					

(108,688,532)

254,770,044

35,198,024

12,021,171

- สินค้าคงเหลือ					

(105,749,748)

55,003,961		

รายการปรับปรุงก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

- ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		

22

569,868		

-		

-

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน					
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

			

24,662,936

- ลูกหนี้อื่น - ส�ำนักงานกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย		

(155,848,895)		

(33,775,226)
-		

7,786,750
-		

8,419,098
-

(4,100,962)

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น				

18,240,099

(352,700,133)

(103,252,413)

(2,536,259)

- หนี้สินหมุนเวียนอื่น					

(4,581,076)

(3,390,123)

(566,258)

2,129,147

(300,080)

(163,350)

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน			

295,157,270

215,097,292

95,836,589

(32,586,966)

- จ่ายภาษีเงินได้					

(35,937,078)

(53,651,722)

(12,065,659)

(2,290,466)

- จ่ายดอกเบี้ย					

(120,125,682)

(118,360,125)

(54,894,656)

(50,804,641)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน		

139,094,510

43,085,445

28,876,274

(85,682,073)

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึง 66 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-

-

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น				

- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		

596,008		

-		

(91,080)		

879,481

-

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม

         งบการเงินเฉพาะบริษัท

               พ.ศ. 2558              พ.ศ. 2557
     หมายเหตุ
         บาท
          บาท

   พ.ศ. 2558            พ.ศ. 2557   
          บาท                     บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ						

24,707,039

เงินปันผลรับ					

153,510

3,850,748
153,510		

159,654,370

เงินสดให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			

-		

-

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย				

-		

-

57,094,574

-		
(1,208,378,312)

-

(1,731,789,499)

(9,999,500)		

-

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			

19,393,014

514,954

8,275,430

514,954

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			

(1,339,342,135)

(1,309,322,802)

(152,935)

(1,486,239)

ดอกเบี้ยที่บันทึกรวมเป็นต้นทุนของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				

(35,340,141)

(50,010,310)		

-		

-

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน			

(1,330,428,713)

(1,354,813,900)

(1,050,600,947)

(1,675,666,210)

694,359,624

95,000,000

870,000,000

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

20

(727,397,820)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

20

1,709,277,400		

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้			

20

850,000,000		

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

20

(627,565,809)

เงินสดจ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ		

20

(12,178,691)

-		
(164,244,553)		
(15,636,762)

-		

-

850,000,000		

-

-		

-

(10,656)

(1,179,778)

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญจากส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม					

1,500

เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น					
จ่ายเงินปันผล				

24

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม		

1,112,344,013		

-

1,112,343,563

(999,400)		

-

(999,400)

(135,350,000)		

-

(60,440)		

-		

(135,350,000)		

-

-		

-

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน			

1,056,726,140

1,625,822,922

809,639,344

1,980,164,385

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(134,608,063)

314,094,467

(212,085,329)

218,816,102

คงเหลือต้นปี					

348,532,521

34,438,054

223,683,992

4,867,890

คงเหลือปลายปี					

213,924,458

348,532,521

11,598,663

223,683,992

รายการที่ไม่กระทบเงินสด
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

16,990,862

5,100,646		

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 12 ถึง 66 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-		

-

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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1. ข้อมูลทั่วไป

3 นโยบายการบัญชี

บริษทั น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”)เป็น
บริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นและด�ำเนินกิจการในประเทศไทย
และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนี้

นโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญซึง่ ใช้ในการจัดท�ำงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้

ส�ำนักงานใหญ่ : ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 237 หมู่ 2 ต�ำบลหินเหล็กไฟ อ�ำเภอ
คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
ส�ำนักงานสาขาที่ 1 : ตั้งอยู่เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคาร
พญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียก
บริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท”
การประกอบการธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายและกากน�ำ้ ตาล
2) ธุรกิจจ�ำหน่ายวัสดุการเกษตร
3) ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
4) ธุรกิจอื่นๆ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559

2. สถานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุม่ บริษทั และบริษทั
มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 235 ล้าน
บาท และ 1,253 ล้านบาท ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท
ได้มีการเปิดวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ
เพิม่ เติม เพือ่ น�ำมาช�ำระหนีส้ นิ หมุนเวียนดังกล่าว โดยกลุม่ บริษทั
คาดว่าจะสามารถช�ำระได้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2559 และกลุ่มบริษัทสามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในอีก
12 เดือนข้างหน้านับจากวันที่ในรายงานนี้ และสามารถปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตได้ ดัง
นั้นงบการเงินนี้จึงได้จัดท�ำขึ้นตามข้อสมมติฐานทางการบัญชีที่
ว่ากลุ่มบริษัท จะด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

3.1 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ได้จดั ท�ำขึน้
ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อ
ก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราช
บัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ได้จดั ท�ำขึน้
โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงินยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในล�ำดับ
ต่อไป
การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปในประเทศไทย ก�ำหนดให้ใช้ประมาณการทาง
บัญชี ที่ส�ำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดท�ำขึ้นตาม
กระบวนการในการน�ำนโยบายการบัญชีของกลุม่ บริษทั ไปถือปฏิบตั ิ
รวมทั้งก�ำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเรื่องการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและ
ประมาณการที่มีนัยส�ำคัญต่องบการเงินรวมตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุฯ ข้อ 5
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ฉบับภาษา
อังกฤษจัดท�ำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษา
แตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 มีดังนี้

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)		
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน

เรือ่ ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)		
เรื่อง สินค้าคงเหลือ

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)		
เรื่อง งบกระแสเงินสด

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)		
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุนแรง

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)		
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)		
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)		
เรื่อง ภาษีเงินได้
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)		
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)		
เรื่อง สัญญาเช่า
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)		
เรื่อง รายได้
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ ที่อาจเกิดขึ้น
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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• มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 2
(ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
(ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การรวมธุรกิจ

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
(ปรับปรุง 2557)

• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การด�ำเนินงาน ที่ยกเลิก

เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2557)

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 6
(ปรับปรุง 2557)

เรือ่ ง รายได้-รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา
• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 8
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10

เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน

เรื่อง งบการเงินรวม

การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การร่วมการงาน
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12

เรื่ อ ง การประเมิ น ว่ า ข้ อ ตกลงประกอบด้ ว ย
สัญญาเช่าหรือไม่

เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2557)

เรื่ อ ง สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้ เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อ ถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

เรื่ อ ง ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล - กรณี ที่ ไ ม่ มี
ความเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งเฉพาะเจาะจงกั บ กิ จ กรรม
ด�ำเนินงาน

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง ย้ อ นหลั ง ภายใต้ ม าตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 29 (ปรั บ ปรุ ง 2557)
เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุนแรง

• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)

• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ข้อตกลงสัมปท�ำนบริการ

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตาม
รูปแบบกฎหมาย

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
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• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14
เรื่อง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 13 มี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และลดความซ�้ำซ้อนของค�ำนิยาม
ของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม โดยการก� ำ หนดนิ ย ามและแหล่ ง ข้ อ มู ล
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับใช้ใน
มาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่ง
ผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท ยกเว้นเรื่องการเปิด
เผยข้อมูล
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผล
บังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่
ได้น�ำมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ มีดังนี้

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สินค้าคงเหลือ

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง งบกระแสเงินสด

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับ
เหมืองผิวดิน
กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญต่อ งบการเงินที่น�ำเสนอ ยกเว้นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การ
เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญได้แก่ การเพิ่มเติมข้อก�ำหนดให้กิจการจัด
กลุ่มรายการ ที่แสดงอยู่ใน “ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” โดยใช้
เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปใน
ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลังได้หรือไม่ มาตรฐานที่ปรับปรุงนี้
ไม่ได้ระบุว่ารายการใดจะแสดงอยู่ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
แต่ให้อ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มบริษัทได้จัดประเภทรายการใหม่ในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จให้สอดคล้องกับมาตรฐานฉบับนี้แล้ว
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• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ภาษีเงินได้
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญาเช่า
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง รายได้
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 		
(ปรับปรุง 2558)

เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 		
(ปรับปรุง 2558)

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การรวมธุรกิจ

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 		
(ปรับปรุง 2558)

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง สัญญาประกัน

เรือ่ ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 		
(ปรับปรุง 2558)

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และ
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก

เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 		
(ปรับปรุง 2558)

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

เรื่อง การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 		
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุนแรง

เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 		
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง งบการเงินรวม

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 		
(ปรับปรุง 2558)

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

เรื่อง การร่วมการงาน

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 		
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 		
(ปรับปรุง 2558)

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)

• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 		
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ
เกีย่ วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน

เรื่อง เกษตรกรรม
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 		
(ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 		
(ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 		
(ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตาม
รูปแบบกฎหมาย
• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 		
(ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 		
(ปรับปรุง 2558)
เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
โฆษณา
• การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 		
(ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

เรือ่ ง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ข้อตกลงสัมปท�ำนบริการ
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อก�ำหนดเงินทุนขัน้ ต�ำ่ และปฏิสมั พันธ์ของรายการ
เหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ
รือ้ ถอน การบูรณะและหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับ
เหมืองผิวดิน

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 21

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง เงินที่น�ำส่งรัฐ
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กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 โดย
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วว่ามาตรฐานการายงาน
ทางการเงินเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อ
งบการเงินที่น�ำเสนอ

3.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายโดยกลุ่มบริษัทรับรู้
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ อื้ การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
ของสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายทีร่ บั รูภ้ ายหลังวันทีซ่ อื้ ซึง่ จัด
ประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ให้รบั รูผ้ ลก�ำไรขาดทุนทีเ่ กิดขึน้
ในก�ำไรหรือขาดทุน หรือในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สิง่ ตอบแทน
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่มี
การวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายช�ำระในภายหลังไว้ใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

(1) บริษัทย่อย
บริษทั ย่อยหมายถึงกิจการ (ซึง่ รวมถึงกิจการเฉพาะกิจ)
ทีก่ ลุม่ บริษทั ควบคุม กลุม่ บริษทั ควบคุมกิจการเมือ่ กลุม่ บริษทั มี
การเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้อง
กับผู้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถท�ำให้เกิดผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนจากการใช้อ�ำนาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม กลุ่ม
บริษทั รวมงบการเงินของบริษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั
ทีก่ ลุม่ บริษทั มีอำ� นาจในการควบคุมบริษทั ย่อย กลุม่ บริษทั จะไม่
น�ำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจาก
วันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติ
ตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ส�ำหรับการซื้อบริษัทย่อย ต้อง
วัดด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทผี่ ซู้ อื้ โอนให้และหนีส้ นิ ทีก่ อ่
ขึน้ เพือ่ จ่ายช�ำระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ กู ซือ้ และส่วนได้เสียใน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกโดยกลุม่ บริษทั รวมถึงมูลค่ายุตธิ รรมของ
สินทรัพย์ หรือหนีส้ นิ ทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายช�ำระ ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการซือ้ จะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดขึน้ และวัดมูลค่าเริม่ แรก
ของสินทรัพย์ทไี่ ด้มาทีร่ ะบุได้ และหนีส้ นิ และหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิด
ขึ้นในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวม
ธุรกิจแต่ละครัง้ กลุม่ บริษทั วัดมูลค่าของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพย์
สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ
ในการรวมธุรกิจที่ด�ำเนินการส�ำเร็จจากการทยอยซื้อ
ผูซ้ อื้ ต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียทีผ่ ซู้ อื้ ถืออยูใ่ นผูถ้ กู ซือ้ ก่อนหน้าการ
รวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลก�ำไร
หรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการวัดมูลค่าใหม่นนั้ ในก�ำไรหรือขาดทุน

กรณีที่มูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้
เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมในผูถ้ กู ซือ้ และมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันซือ้
ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของผูถ้ กู ซือ้ ทีผ่ ซู้ อื้ ถืออยู่
ก่อนการรวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์
ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา ผู้ซื้อต้องรับรู้ค่าความนิยม
หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่
ไม่มอี ำ� นาจควบคุมในผูถ้ กู ซือ้ และมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันซือ้ ธุรกิจ
ของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อน
การรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
ของบริษัทย่อยเนื่องจากมีการต่อรองราคาซื้อ จะรับรู้ส่วนต่าง
โดยตรงไปยังก�ำไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ
และรายการก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่ม
บริษัท นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท
ในงบการเงินเฉพาะบริษัท เงินลงทุนในบริษัทย่อย
จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมี
การปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก
สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั ต้นทุนนัน้ จะรวมถึงส่วนแบ่งต้นทุน
ทางตรง
รายชือ่ ของบริษทั ย่อยหลักของกลุม่ บริษทั และผลกระ
ทบทางการเงินจากการซือ้ และการจ�ำหน่ายบริษทั ย่อยได้แสดงไว้
ในหมายเหตุฯ ข้อ 13
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
(2) รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
กลุ ่ ม บริษัทปฏิบัติต ่อรายการกับ ส่ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี
อ�ำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ กลุม่ บริษทั
ส�ำหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ผลต่างระหว่าง
สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ
หุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และ
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
จะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการรับรู้รายการก�ำไรหรือขาดทุนของรายการที่
ไม่เป็นตัวเงินไว้ในรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของก�ำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้
ไว้ในรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามหาก
มีการรับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ใน
รายการก�ำไรขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมด
ของก�ำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในรายการก�ำไรขาดทุนด้วย

3.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(3) การจ�ำหน่ายบริษัทย่อย
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในหุ้นที่
เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้ราคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่าจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือ
เป็นมูลค่าตามบัญชีเริม่ แรกของมูลค่าของเงินลงทุนทีเ่ หลือ ของ
บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน ส�ำหรับทุก
จ�ำนวนที่เคยรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กั บ กิ จการนั้ น จะถูก จัด ประเภทใหม่เสมือนว่ากลุ่ มกิ จ การมี
การจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สิน ที่เกี่ยวข้องนั้นโดยตรง

3.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนอ
งบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่ม
บริษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักที่บริษัทด�ำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน) งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทแสดงในสกุลเงินบาท
ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้นำ� เสนองบ
การเงินของบริษัท
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็น
สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่
รายการก�ำไรและรายการขาดทุนทีเ่ กิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระ
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้
ในก�ำไรหรือขาดทุน

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
บริ ษั ท เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดรวมถึ ง เงิ น สด
ในมื อ เงิ น ฝากธนาคารประเภทจ่ า ยคื น เมื่ อ ทวงถามและ
เงินลงทุนระยะสัน้ อืน่ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ มีอายุไม่เกินสามเดือน
นับจากวันที่ได้มา ส่วนเงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของ
หนีส้ นิ หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะบริษัท

3.6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ชาวไร่
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้
และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ
วันสิน้ ปี ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
จากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนโดย
ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ลูกหนีช้ าวไร่แสดงตามมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั กลุม่ บริษทั
มีนโยบายในการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญโดยพิจารณาจากระยะ
เวลาทีค่ า้ งช�ำระหนีข้ องลูกหนี้ ประวัตกิ ารช�ำระหนี้ หลักประกัน
และการคาดการณ์เกีย่ วกับการรับช�ำระหนีใ้ นอนาคตของลูกหนี้
แต่ละราย โดยกลุม่ บริษทั จะตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเต็มจ�ำนวน
(หลังหักมูลค่าประเมินของหลักประกันของลูกหนี้) ลูกหนี้จะ
ถูกตัดจ�ำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
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3.7 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าซื้อมาเพื่อ
ขาย สินค้าส�ำเร็จรูปและวัสดุโรงงานค�ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง
น�้ำหนัก
ต้นทุนของการซือ้ ประกอบด้วย ราคาซือ้ และค่าใช้จา่ ย
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและ
ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงือ่ นไข ส่วนลดจาก
การรับประกันสินค้าและเงินทีไ่ ด้รบั คืนจากการซือ้ สินค้า ต้นทุน
ของสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต

(2) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มี
ตลาดซือ้ ขายคล่องรองรับ เงินลงทุนทัง้ 2 ประเภทรับรูม้ ลู ค่าเริม่
แรกด้วยราคาทุน ซึง่ หมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีใ่ ห้
ไปเพือ่ ให้ได้มาซึง่ เงินลงทุนนัน้ รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยในการท�ำรายการ
เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อ้างอิงจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันท�ำการสุดท้ายของวัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้อล่าสุดจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการก�ำไรและขาดทุนทีย่ งั
ไม่เกิดขึน้ จริงของเงินลงทุนเผือ่ ขายรับรูใ้ นส่วนของก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนทัว่ ไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่า
จะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นเพื่อให้สินค้านั้น
ส�ำเร็จรูป รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีค่า
เผื่อลดมูลค่าส�ำหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพตาม
ความจ�ำเป็น

กลุ่มบริษัทจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของ
เงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ใน
งบก�ำไรขาดทุน

3.8 เงินลงทุนอื่น

ในการจ� ำ หน่ า ยเงิ น ลงทุ น ผลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า
ยุตธิ รรมของผลตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการจ�ำหน่ายเมือ่ เปรียบ
เทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ใน
ก�ำไรหรือขาดทุน กรณีทจี่ ำ� หน่ายเงินลงทุนทีถ่ อื ไว้ในตราสารหนี้
หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนทีจ่ ำ� หน่ายจะก�ำหนดโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของ
ราคาตามบัญชีจากจ�ำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย เป็น 2 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเผื่อขาย
และ 2. เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย
ขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำ� หนดการจัดประเภททีเ่ หมาะ
สมส�ำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภท
อย่างสม�่ำเสมอ
(1) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่
ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจ�ำนงที่จะถือไว้ในช่วงเวลา
น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดง
รวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมี
ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งขายเพือ่ เพิม่ เงินทุนด�ำเนินงานจึงจะแสดงรวม
ไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์รบั รูเ้ ริม่ แรกด้วยราคาทุน และ
ต่อมาแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ
ด้อยค่า ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อสินทรัพย์นั้น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์หรือรับรูแ้ ยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึง่ ตามความเหมาะ
สมเมือ่ ต้นทุนนัน้ เกิดขึน้ และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตแก่กลุ่มบริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะมีการตัดรายการชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยน
แทนออกด้วยมูลค่าตามบัญชีคงเหลือของชิน้ ส่วนนัน้ ส�ำหรับค่า
ซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาอื่นๆ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าว
เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ ทาง
การเกษตร
เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และเครือ่ งใช้สำ� นักงาน
ยานพาหนะ

จ�ำนวนปี
10 - 30 ปี
5 - 40 ปี
5 - 30 ปี
5 ปี

ผลก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการจ�ำหน่ายทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้
รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และจะรับรูบ้ ญ
ั ชีผลก�ำไรหรือขาดทุนอืน่ สุทธิในก�ำไรหรือขาดทุน

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
3.10.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทซี่ อื้ มาจะบันทึกเป็น
รายจ่ า ยฝ่ า ยทุ น โดยค� ำ นวณจากต้ น ทุ น ในการได้ ม า และ
การด�ำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้ สามารถน�ำมาใช้งาน
ได้ตามประสงค์ ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ในระยะเวลา 5 ปี
3.10.2 สิทธิในการใช้สายส่งไฟฟ้า
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้รบั สิทธิในการใช้สายส่งไฟฟ้า ได้บนั ทึก
เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนและตั ด จ� ำ หน่ า ยตลอดอายุ ก ารให้
ประโยชน์เป็นเวลา 20 ปี

3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

5 ปี
5 - 10 ปี

ทีด่ นิ ไม่มคี ดิ ค่าเสือ่ มราคา ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์
อื่นค�ำนวณด้วยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้
ประโยชน์ทไี่ ด้ประมาณการไว้ของสินทรัพย์แต่ละชนิด ดังต่อไปนี้
ทุ ก สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ มี
การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนทันที

สินทรัพย์ทมี่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น
เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาต) ซึ่งไม่มีการตัดจ�ำหน่ายจะ
ถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�ำทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการ
ตัดจ�ำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมาย
ถึงจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
เทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ
ที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมิน
การด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือ
จากเครื่องหมายการค้าและใบอนุญาตซึ่งรับรู้รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับ
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
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3.12 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็น
ผู้เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับ
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่
สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภาย
ใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจาก
ผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในงบก�ำไรหรือขาดทุนโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับ
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมด
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า
จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้
สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้
สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว
ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในงบก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของ
สัญญาเช่าเพือ่ ท�ำให้อตั ราดอกเบีย้ แต่ละงวดเป็นอัตราคงทีส่ ำ� หรับ
ยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะ
น้อยกว่า

3.13 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็น
ผู้ให้เช่า
สินทรัพย์ทใี่ ห้เช่าตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นลูก
หนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินที่
จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้น
กับมูลค่าปัจจุบนั ของลูกหนีบ้ นั ทึกเป็นรายได้ทางการเงินค้างรับ
รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
โดยใช้วธิ เี งินลงทุนสุทธิซงึ่ สะท้อนอัตราผลตอบแทนคงทีท่ กุ งวด
ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกจะรวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าลูกหนีส้ ญ
ั ญาเช่า
ทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอด
อายุของสัญญาเช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรวมแสดง
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
กลุ่มบริษัทซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่ง
ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการให้เช่า

3.14 เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั หักด้วยต้นทุนการจัดท�ำรายการทีเ่ กิดขึน้ เงิน
กูย้ มื และหุน้ กูว้ ดั มูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่าย
ตามวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทน (สุทธิ
จากต้นทุนการจัดท�ำรายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่
จ่ายคืนเพือ่ ช�ำระหนีน้ นั้ จะรับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนตลอดช่วงเวลา
การกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมทีจ่ า่ ยไปเพือ่ ให้ได้เงินกูม้ าจะรับรูเ้ ป็นต้น
ทุนการจัดท�ำรายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้
วงเงินกูบ้ างส่วนหรือทัง้ หมด ในกรณีนคี้ า่ ธรรมเนียมจะรอการรับรู้
จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไป
ได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส�ำหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะ
ตัดจ�ำหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่ม
บริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช�ำระหนี้ออกไปอีก
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
3.14.1 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การ
ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต้องน�ำมารวม
เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้า
เงือ่ นไขคือสินทรัพย์ทจี่ ำ� เป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียม
สินทรัพย์นนั้ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อม
ทีจ่ ะขาย การรวมต้นทุนการกูย้ มื เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ตอ้ ง
สิ้นสุดลงเมื่อการด�ำเนินการส่วนใหญ่ ที่จ�ำเป็นในการเตรียม
สินทรัพย์ทเี่ ข้าเงือ่ นไขให้อยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามประสงค์
หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง
รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนาเงินกู้ยืมที่กู้มา
โดยเฉพาะ ทีย่ งั ไม่ได้นำ� ไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย์ทเี่ ข้าเงือ่ นไข
ไปลงทุนเป็นการชั่วคราวก่อน ต้องน�ำมาหักจากต้นทุนการกู้ยืม
ที่สามารถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วย
• ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาว รวมทั้งภาษีที่
เกี่ยวข้องที่ผู้กู้ต้องรับภาระ
• จ�ำนวนที่ตัดบัญชีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการจัดการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

3.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับงวดประกอบด้วย ภาษี
เงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิน
ได้จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
กับรายการทีร่ บั รูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือรายการทีร่ บั รู้
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
ตามล�ำดับ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ค�ำนวณจากอัตราภาษีตาม
กฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
มีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศ
ที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ด�ำเนินงานอยู่ และเกิดรายได้เพื่อเสีย
ภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเป็นงวด ๆ โดยค�ำนึงถึงสถานการณ์ที่สามารถน�ำกฎหมาย
ภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณ
การค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระภาษีแก่
หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตงั้ เต็มจ�ำนวนตามวิธหี นีส้ นิ
เมือ่ เกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่ม
บริษทั จะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กิดจากการรับรูเ้ ริม่
แรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการ
ที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก�ำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีและก�ำไร (ขาดทุน) ทาง
ภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�ำนวณจากอัตราภาษี (และ
กฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้าง
แน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และ
คาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน�ำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีได้มีการจ่ายช�ำระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็น
ไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ กลุม่ บริษทั จะมีกำ� ไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะน�ำ
จ�ำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทได้ตั้งภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่ คราวของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย ที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มบริษัทสามารถควบคุม
จังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับ
รายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่
เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมา
หักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือ
หน่วยภาษีตา่ งกันซึง่ ตัง้ ใจจะจ่ายหนีส้ นิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

3.16 ผลประโยชน์พนักงาน
กลุม่ บริษทั ได้กำ� หนดโครงการผลประโยชน์เมือ่ เกษียณ
อายุในหลายรูปแบบ กลุ่มบริษัทมีทั้งโครงการสมทบเงินและ
โครงการผลประโยชน์
ส�ำหรับโครงการสมทบเงิน กลุ่มบริษัทจะจ่ายเงิน
สมทบให้กองทุนในจ�ำนวนเงินที่คงที่ กลุ่มบริษัทไม่มีภาระ
ผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้อง
จ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้
พนักงานทั้งหมดส�ำหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีต
และปัจจุบัน กลุ่มบริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพ ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อ
ก�ำหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงิน
สมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานเมื่อถึงก�ำหนดช�ำระ ส�ำหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะ
ถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรือหักออก
เมื่อครบก�ำหนดจ่าย

ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์คอื โครงการบาเหน็จบ�ำนาญ
ทีไ่ ม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึง่ จะก�ำหนดจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ที่
พนักงานจะได้รบั เมือ่ เกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึน้ อยูก่ บั หลาย
ปัจจัย เช่น อายุ จ�ำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน

หนีส้ นิ ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรูใ้ นงบแสดง
ฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันทีส่ นิ้ รอบ
ระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
ภาระผูกพันนี้ค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี
ด้วยวิธคี ดิ ลด แต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ ซึง่ มูลค่าปัจจุบนั ของ
โครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ออกในอนาคต ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะ
ประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีก�ำหนดเวลาใกล้เคียงกับ
ระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือน
พนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอืน่
ก� ำ ไร และขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดขึน้ จากการปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลง
ข้อสมมติฐานและจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน

3.17 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สิน(ยกเว้นเรื่อง
ผลประโยชน์พนักงาน)เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมาย
หรือตามข้อตกลงทีจ่ ดั ท�ำไว้อนั เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์
ในอดีตซึ่งการช�ำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไปและตาม
ประมาณการที่น่าเชื่อถือของจ�ำนวนที่ต้องจ่าย ในกรณีที่กลุ่ม
บริษัทคาดว่าจะได้ รับคืนประมาณการหนี้สินที่เป็นรายจ่ายที่
จะได้รบั คืน กลุม่ บริษทั จะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมือ่
คาดว่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ
กลุ่มบริษัทก�ำหนดความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อ
จ่ายช�ำระภาระผูกพันเหล่านัน้ โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็น
โดยรวมของภาระผู ก พั น ทั้ ง ประเภท แม้ ว ่ า ความเป็ น ไปได้
ค่อนข้างแน่ทกี่ ลุม่ บริษทั จะสูญเสียทรัพยากรเพือ่ ช�ำระภาระผูกพัน
บางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต�่ำ
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กลุม่ บริษทั จะวัดมูลค่าของจ�ำนวนประมาณการหนีส้ นิ
โดยใช้มลู ค่าปัจจุบนั ของรายจ่ายทีค่ าดว่าจะต้องน�ำมาจ่ายช�ำระ
ภาระผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมิน
สถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเสีย่ งเฉพาะของหนีส้ นิ ทีก่ าลังพิจารณาอยู่ การเพิม่ ขึน้ ของ
ประมาณการหนีส้ นิ เนือ่ งจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรูเ้ ป็น
ดอกเบี้ยจ่าย

3.18 การอุดหนุนจากรัฐบาล
การอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมหาก
มีเหตุผลชัดเจนว่าจะได้รับการอุดหนุนนั้นและกลุ่มบริษัทจะ
ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดมาพร้อมกับการอุดหนุนนัน้
การอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ ชดเชยต้นทุนจะรับรูเ้ ป็นรายการรอตัด
บัญชีและจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในก�ำไรหรือขาดทุนตามระยะ
เวลาที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท รั บ รู ้ ต ้ น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง รั ฐ บาลตั้ ง ใจให้
การอุดหนุนชดเชยคืนให้แก่กลุ่มบริษัท

3.19 การรับรู้รายได้
การขายสินค้าและการให้บริการ
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการ
ขายสินค้าและที่ให้บริการซึ่งเกิดขึ้นจากการกิจกรรมตามปกติ
ของกลุม่ บริษทั โดยเป็นจ�ำนวนเงินทีส่ ทุ ธิจากเงินคืนและส่วนลด
และไม่รวมรายการขายภายในกลุม่ บริษทั ส�ำหรับงบการเงินรวม
รายได้จาก การขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อได้รับโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า รายได้
จากการให้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริง ส่วนรายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
นั้นเกิดขึ้น

3.20 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลทีจ่ า่ ยไปยังผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะรับรูใ้ นด้าน
หนี้สินในงบการเงินของกลุ่มบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

3.21 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานด�ำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับ
รายงานภายในที่ น� ำ เสนอให้ ผู ้ มี อ� ำ นาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้ า น
การด�ำเนินงาน ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน
หมายถึงบุคคลทีม่ หี น้าทีใ่ นการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นงานด� ำ เนิ น งาน ซึ่ ง พิ จ ารณาว่ า คื อ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ท�ำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
กลุม่ บริษทั น�ำเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วน
งานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดย
พิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงิน
ภายในของกลุ ่ ม บริ ษั ท เป็ น เกณฑ์ ใ นการก� ำ หนดส่ ว นงาน
(ดูรายละเอียดใน หมายเหตุฯ ข้อ 7)

4 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
4.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงิน
ที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึง ความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจาก
การเปลีย่ นแปลงในอัตราดอกเบีย้ ความเสีย่ งด้านกระแสเงินสด
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้าน
ราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่อง แผนการจัดการความเสีย่ งโดยรวมของกลุม่ บริษทั จึงมุง่ เน้น
ความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธกี ารลดผลกระทบ
ทีท่ ำ� ให้เสียหายต่อผลการด�ำเนินงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั
ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

รายได้อื่น
รายได้อื่นบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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4.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

4.2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

เนื่องจากกลุ่มบริษัทด�ำเนินงานระหว่างประเทศจึง
ย่อมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง
เกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลักเป็นเงินสกุล
ดอลล่าร์สหรัฐฯ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจาก
รายการธุรกรรมในอนาคต กลุม่ บริษทั ใช้สญ
ั ญาอัตราแลกเปลีย่ น
ล่วงหน้าเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่าง
ประเทศ
4.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
รายได้และกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานของกลุ่ม
บริษทั ส่วนใหญ่ไม่ขนึ้ กับการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ในตลาด
ธุรกรรมทั้งหมดที่ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินก่อนเข้าท�ำรายการ กลุ่มบริษัท
ไม่มีสินทรัพย์ที่ต้องอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยส�ำคัญ กลุ่ม
บริษทั สามารถระดมทุนโดยการกูย้ มื ระยะยาวด้วยอัตราดอกเบีย้
ลอยตัว
4.1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส�ำคัญของ
ความเสีย่ งทางด้านสินเชือ่ กลุม่ บริษทั มีนโยบายทีเ่ หมาะสม เพือ่
ท�ำให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ ได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลกู ค้าทีม่ ปี ระวัติ
สินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยกลุ่มบริษัท มีนโยบายจ�ำกัด
วงเงินการท�ำธุรกรรมกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม
4.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบ
หมายถึงการด�ำรงไว้ซึ่งเงินสดและหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับ
อย่างเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ
และความสามารถในการบริหารความเสี่ยง ส่วนงานบริหารเงิน
ของกลุ่มบริษัทตั้งเป้าหมายจะด�ำรงความยืดหยุ่นในการระดม
เงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อให้มีความเพียงพอ เนื่องจาก
ลักษณะปกติทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดเข้าออก
เป็นจ�ำนวนเงินค่อนข้างสูง

4.2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำตาลทราย
และราคาอ้อย
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
น�้ำตาลทรายและราคาอ้อย เนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและ
น�้ำตาล ในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกควบคุมและก�ำกับ
ดูแลจากภาครัฐ ผ่านคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทรายภาย
ใต้พระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งได้มีข้อ
ก�ำหนดเกี่ยวกับ
1. การจัดสรรช่องทางการจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลออกเป็นระบบโควตา
ดังนี้
1.1 โควตา ก.
ส�ำหรับน�้ำตาลทรายผลิตเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ
1.2 โควตา ข.
ส�ำหรับน�้ำตาลทรายดิบที่คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
ก�ำหนดให้โรงงานผลิตและ ส่งมอบให้บริษทั อ้อยและน�ำ้ ตาลไทย
จ�ำกัด (อนท.) จ�ำหน่าย เพื่อน�ำมาใช้ก�ำหนดราคามาตรฐานของ
น�้ำตาลทรายดิบที่ส่งออกในการค�ำนวณรายได้ของระบบ
1.3 โควตา ค.
ส�ำหรับน�ำ้ ตาลทีโ่ รงงานผลิตเพือ่ ส่งขายต่างประเทศหรือเพือ่ เป็น
วัตถุดิบในการผลิตสินค้าส่งออกต่างประเทศ
2. การจัดสรรส่วนแบ่งรายได้สุทธิของระบบระหว่างเกษตรกร
ชาวไร่ออ้ ยและโรงงานน�ำ้ ตาลภายใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์
โดยเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยจะได้รบั ส่วนแบ่งรายได้รอ้ ยละ 70 ซึง่ คือ
ราคาอ้อย และโรงงานจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 30 ซึ่งคือ
ผลตอบแทนการผลิต
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รายได้สุทธิของระบบอ้อยและน�้ำตาลทรายค�ำนวณ
จากรายได้จากการจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายภายในประเทศ (โควตา
ก.) และรายได้จากการจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายต่างประเทศ (โควตา
ข. และโควตา ค. ซึ่งจะใช้ราคาเฉลี่ยของน�้ำตาลทรายโควตา ข.
และอัตราแลกเปลีย่ นที่ อนท. ขายได้จริงเป็นฐานในการค�ำนวณ
รายได้จากการขายน�้ำตาลต่างประเทศ) หักด้วยค่าใช้จ่ายของ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย โดยในปัจจุบนั สัดส่วนน�ำ้ ตาล
ส่งออกเทียบกับน�้ำตาลขายภายในประเทศประมาณ 70:30

4.3 การบัญชีส�ำหรับอนุพันธ์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาในอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือ
ทางการเงินซึง่ ส่วนมากจะประกอบด้วยสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวไม่รับรู้ใน
งบการเงินในวันเริ่มแรกและจะรับรู้เมื่อครบก�ำหนดตามสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วย
ป้องกันกลุ่มบริษัทจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน
ด้วยการก�ำหนดอัตราที่จะใช้รับสินทรัพย์หรืออัตราที่จะจ่ายหนี้
สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ จ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
จ�ำนวนเงินทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์หรือทีจ่ ะต้องจ่ายช�ำระหนีส้ นิ
จะน�ำไปหักกลบกับมูลค่าของสัญญาอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้าที่
เกี่ยวข้อง รายการก�ำไรและขาดทุนจากอนุพันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เงินกู้ยืมจะน�ำมาหักกลบกันในการน�ำเสนอรายงานทางการเงิน
โดยแสดงอยูใ่ นต้นทุนทางการเงินในงบก�ำไรขาดทุน ส่วนรายการ
ก�ำไรและขาดทุนจากอนุพันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการค้าปกติจะ
น�ำมาหักกลบกันในการน�ำเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยู่
ในรายได้อื่น – สุทธิในงบก�ำไรขาดทุน

4.4 การประมาณมูลค่ายุติธรรม
การวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมจ�ำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง
ของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

• ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มี
สภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูล
ระดับ 1)
• ข้อมูลอืน่ นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยู่
ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล
ราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีค่ ำ� นวณมาจากราคา) ส�ำหรับ
สินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
• ข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจาก
ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกต
ได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

5 ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอืน่ ๆ ซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถงึ
เหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

5.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า และ
ลูกหนี้ชาวไร่
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่าย
บริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้าง หลักประกัน และสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โดยพิจารณาจากระยะเวลาทีค่ า้ งช�ำระหนีข้ องลูกหนี้ โดยบริษทั
จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�ำนวน (หลังหักมูลค่าประเมิน
ของหลักประกันของลูกหนี้)
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5.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน

5.4 ประมาณการราคาวัตถุดิบ

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและ
มูลค่าซากส�ำหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ของกลุ่มบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคา
เมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่
เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้ และกลุ่ม
บริษัททดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน

กลุม่ บริษทั รับซือ้ อ้อยส�ำหรับฤดูการผลิตปี 2558/2559
โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิตปี 2558/2559
ตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทรายที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559
ซึ่งปรับด้วยระดับความหวานของอ้อยที่รับซื้อในการบันทึกค่า
อ้อยและเจ้าหนี้ค่าอ้อยส�ำหรับฤดูการผลิตปี 2558/2559 และ
จนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้
ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทรายยังไม่ได้ประกาศ
ราคาอ้อยขัน้ สุดท้ายส�ำหรับฤดูการผลิตปี 2558/2559 เนือ่ งจาก
ยังไม่สิ้นสุดฤดูกาลผลิต

5.3 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

6 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

มูลค่าปัจจุบนั ของการประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์
พนั ก งานขึ้ น อยู ่ กั บ หลายปั จ จั ย ที่ ใช้ ใ นการค� ำ นวณตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อ
สมมติฐานเกีย่ วกับอัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือน อัตราการตาย
และอัตราการลาออก การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานเหล่านี้
จะมีผลต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของ
บริษัทนั้นเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนือ่ งของกลุม่ บริษทั เพือ่ สร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้าง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน

กลุ่มบริษัทได้ก�ำหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละ
ปีซงึ่ ได้แก่อตั ราดอกเบีย้ ทีค่ วรจะใช้ในการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงิ น สดที่ ค าดว่ า จะต้ อ งจ่ า ยประมาณการหนี้ สิ น
ผลประโยชน์พนักงาน ในการก�ำหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสม
ดังกล่าว กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่
มีอายุครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องช�ำระของหนี้สิน
ค่าตอบแทนพนักงาน

ในการด�ำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัท
อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้
แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระ
หนี้สิน

รายละเอี ย ดสมมติฐ านที่ส�ำคัญ อื่น ๆเปิด เผยอยู่ใน
หมายเหตุฯ ข้อ 22
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

7 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน
ส่ ว นงานที่ ร ายงานอ้ า งอิ ง จากรายงานภายในของกลุม่ บริษทั ซึง่ ถูกสอบทานโดยผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน
คือประธานกรรมการที่บริหารซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานเพื่อการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนงาน
ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้พจิ ารณาแล้วว่าส่วนงานที่รายงานมีดังนี้
- ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล
- ธุรกิจจ�ำหน่ายวัสดุการเกษตร
- ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
- ธุรกิจอื่นๆ
ทั้งนี้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานใช้ก�ำไรจากการด�ำเนินงานตามส่วนงานในการพิจารณาผลการด�ำเนินงาน
นโยบายการบัญชีส�ำหรับส่วนงานด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการบัญชีที่กล่าวไว้ในหัวข้อสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
รายการขายกับลูกค้าภายนอกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50.45 ของกลุ่มบริษัทเป็นการขายภายในประเทศ โดยรายการขาย
ต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบเอเชีย นอกจากนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทอยู่ในประเทศไทย
ลูกค้ารายใหญ่
กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากรายการขายกับลูกค้าภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริษัท จึงมิได้
มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ 		
สินทรัพย์รวม 		

593
2,624
1,795
5,012

483
1,957
5,485
7,925

125
120
483
728

136
116
364
616

10
1,525
1,030
2,565

4
469
613
1,086

12
4,886
4,898

522
51
573

728
4,281
8,194
13,203

623
3,064
6,513
10,200

(13)
(16)
(6,412)
(6,441)

รายได้จากการขายและบริการ
- ในประเทศ 		
1,423
1,241
755
591
489
202
153
157
2,820
2,191
(688)
- ต่างประเทศ
2,094
2,129
2,094
2,129
รวม 			
3,517
3,370
755
591
489
202
153
157
4,914
4,320
(688)
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานตามส่วนงาน
558
661
88
52
147
109
14
70
807
892
98
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
													
ต้นทุนทางการเงิน														
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้															
ก�ำไรส�ำหรับปี
														

(13)
(12)
(4,790)
(4,815)

(400)
(400)
(62)

715
4,265
1,782
6,762

2,132
2,094
4,226
905
(453)
(125)
(54)
273

610
3,052
1,723
5,385

1,791
2,129
3,920
830
(427)
(117)
(50)
236

                   หน่วย : ล้านบาท
      ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย       ธุรกิจจ�ำหน่าย             ธุรกิจผลิตและ
                  น�ำ้ ตาลทรายและกากน�ำ้ ตาล     วัสดุการเกษตร               จ�ำหน่ายไฟฟ้า
           ธุรกิจอืน่ ๆ                    รวม                 รายการระหว่างกัน        งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ส�ำหรับปีนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557

ข้อมลูเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท แสดงดังนี้

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

400,000

310,000

70,000

70,000

213,524,458

348,222,521

11,528,663

223,613,992

213,924,458     348,532,521     11,598,663      

223,683,992

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ร้อยละ 0.40 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 0.50 ต่อปี)
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9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น - สุทธิ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

69,405,952

40,025,449

49,096

4,716

ค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน

8,553,512

8,289,685

-

-

ค้างช�ำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน

4,232,270

449,368

-

26,390

ค้างช�ำระมากกว่า 12 เดือน

8,594,383

8,889,873

8,250,423

8,250,423

90,786,117

57,654,375

8,299,519

8,281,529

(8,250,423)

(8,250,423)

(8,250,423)

(8,250,423)

82,535,694

49,403,952

49,096

31,106

6,669,397

10,293,402

10,171,741

28,734,529

ค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน

491,248

114,800,382

2,268,894

18,290,745

ค้างช�ำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน

168,333

419,751

6,064,760

1,335,360

ค้างช�ำระมากกว่า 12 เดือน

200,680

232,370

6,685,360

28,807,692

7,529,658

125,745,905

25,190,755

77,168,326

2,838,224

2,027,953

1,269,116

6,500

102,633,885

113,674,882

9,624,017

11,131,834

32,407,107

8,761,427

-

-

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

29,323,530

25,807,312

ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น

-

3,259,450

-

-

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

8,505

เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

98,309,530

141,049,735

137,879,216

127,723,712

138,526,193

178,003,886

หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้ค้างรับ - กิจการอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

227,944,568        302,873,569     163,766,044     255,203,318
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

10 ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ลูกหนี้ชาวไร่

989,210,595

880,522,063

86,501,469

121,699,493

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(80,711,332)

(109,729,703)

(75,601,469)

(106,058,047)

908,499,263     770,792,360       10,900,000       15,641,446
ลูกหนี้ชาวไร่ สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างช�ำระได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ฤดูการผลิตปี 2559/2560

236,451,857

-

-

-

ฤดูการผลิตปี 2558/2559

618,460,168

44,460,648

-

-

ฤดูการผลิตปี 2557/2558

40,880,969

703,048,637

-

-

ฤดูการผลิตปี 2556/2557

4,486,709

6,868,096

-

-

ฤดูการผลิตปี 2555/2556

1,339,364

3,200,867

-

-

ฤดูการผลิตปี 2554/2555

1,090,059

1,244,322

-

-

ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

86,501,469    121,699,493      86,501,469    121,699,493
989,210,595

880,522,063

86,501,469

121,699,493

(80,711,332)

(109,729,703)

(75,601,469)

(106,058,047)

908,499,263    770,792,360       10,900,000       15,641,446
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ลูกหนี้ชาวไร่ส่วนที่เป็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่รวมอยู่ในงบการเงิน สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างช�ำระได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ฤดูการผลิตปี 2559/2560

2,563,549

-

-

-

ฤดูการผลิตปี 2558/2559

14,133,297

6,415,582

-

-

ฤดูการผลิตปี 2557/2558

-

13,032,400

-

-

ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555

-

413,932

-

413,932

16,696,846       19,861,914

-

413,932

11 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

วัตถุดิบ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

37,196,022

23,983,518

-

-

574,317,732

460,402,429

-

-

สินค้าซื้อมาเพื่อขาย

63,484,999

84,928,930

-

-

สินค้าระหว่างผลิต

4,670,201

10,849,811

-

-

37,293,624

31,048,142

-

-

716,962,578

611,212,830

-

-

(1,755,681)

(671,427)

-

-

715,206,897     610,541,403

-

-

สินค้าส�ำเร็จรูป

วัสดุโรงงาน
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเก่าและเสื่อมคุณภาพ

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทีร่ บั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยและรวมอยูใ่ นต้นทุนขายเป็นจ�ำนวน 3,082.10 ล้านบาท
(พ.ศ. 2557 : 2,881.54 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทไม่มีสินค้าคงเหลือที่น�ำไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม (พ.ศ. 2557 : 57.35 ล้านบาท)
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ภาษีซื้อขอคืน

32,041,376

44,816,032

207,913

1,196,267

ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�ำหนด

12,636,421

22,814,964

8,964,753

15,747,947

4,027,684

5,737,421

302,234

317,436

อื่นๆ

48,705,481       73,368,417        9,474,900       17,261,650

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ราคาตามบัญชีต้นปี

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

1,270,478,100

1,270,478,100

9,999,500

-

ลงทุนเพิ่มขึ้น
ราคาตามบัญชีปลายปี

1,280,477,600 1,270,478,100

เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		

ชื่อบริษัท			

				
					

ทุนเรียกช�ำระแล้ว

สัดส่วนการถือหุ้น

วิธีราคาทุน

เงินปันผลรับ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
ล้านบาท ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษัท โรงงานน�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด		

1,050

1,050

99.90

99.90

1,049

1,049

63

105

บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ�ำกัด		

71

71

99.99

99.99

70

70

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด และบริษัทย่อย		

136

136

99.99

99.99

136

136

27

34

- บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด		

170

170

99.99

99.99

-

-

-

-

- บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ�ำกัด

10

-

99.99

-

-

-

-

-

- บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จ�ำกัด

5

-

99.99

-

-

-

-

-

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด			

15

15

99.99

99.99

15

15

6

2

บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด		

10

-

99.99

-

10

-

-

-

1,280

1,270

96

141

รวม เงินลงทุนในบริษัทย่อย							
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การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ�ำกัด
ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ�ำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ด้วยทุน
จดทะเบียน 10,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99
บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ด้วยทุน
จดทะเบียน 10,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 100,000 หุน้ มูลค่าตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท โดยมีบริษทั น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99
บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จ�ำกัด
ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ด้วย
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99
บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดท�ำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่
ถือโดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ

14 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

หลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน

570,520

500,000

570,520

500,000

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน

(76,820)

70,520

(76,820)

70,520

493,700

570,520

493,700

570,520

เงินลงทุนทั่วไป - ตราสารทุน

1,409,950

1,409,950

2,175

2,175

เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ

1,903,650        1,980,470           495,875           572,695
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

14 เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดังนี้
งบการเงินรวม
เงินลงทุนทั่วไป
บาท

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ

รวม
บาท

1,409,950

570,520

1,980,470

-

(76,820)

(76,820)

การเปลี่ยนแปลงในราคามูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

หลักทรัพย์เผื่อขาย
บาท

1,409,950           493,700        1,903,650

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เงินลงทุนทั่วไป
บาท

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การเปลี่ยนแปลงในราคามูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

หลักทรัพย์เผื่อขาย
บาท

รวม
บาท

2,175

570,520

572,695

-

(76,820)

(76,820)

2,175           493,700           495,875

การวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายใช้ราคาเสนอซื้อล่าสุดที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันท�ำการ
สุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งจัดเป็นข้อมูลระดับ 1 ของล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

15 ลูกหนี้อื่น - ส�ำนักงานกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย
ลูกหนีส้ ำ� นักงานกองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายเป็นเงินชดเชยทีก่ ลุม่ บริษทั คาดว่าจะได้รบั ชดเชยจากกองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย
เนือ่ งจากในฤดูกาลผลิตปี 2557/2558 ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั คาดว่าราคาอ้อยขัน้ สุดท้ายจะต�ำ่ กว่าราคาอ้อยขัน้ ต้น ซึง่ ตามพระราชบัญญัติ
อ้อยและน�้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 56 ก�ำหนดให้ในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิต และจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
ขั้นสุดท้ายต�่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขั้นต้นให้กองทุนจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับ
ส่วนต่างดังกล่าว แต่ชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกิน
กลุม่ บริษัทรับรูล้ ูกหนี้ดงั กล่าวจากการค�ำนวณปรับปรุงข้อมูลราคาอ้อยขัน้ สุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาล
ทรายขั้นสุดท้ายส�ำหรับฤดูการผลิตปี 2557/2558 ที่พิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทรายเมื่อวันที่ 20 มกราคม
พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดเป็นข้อมูลระดับ 2 ของล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
161
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                                                       งบการเงินรวม

76,134,788
22,024,714
98,159,502

98,159,502
98,159,502

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์		
โอนสินทรัพย์เข้า(ออก) 			
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ 			
ค่าเสื่อมราคา		

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน 			
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 		
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

834,702,805

873,883,866
11,310,467
3,388,081
(3,344,927)
(50,534,682)

467,240,061 1,078,990,842
(47,238,995) (244,288,037)
420,001,066 834,702,805

420,001,066

356,562,247
1,901,493
79,686,059
(40,831)
(18,107,902)

41,589,316
(13,116,609)
28,472,707

28,472,707

25,684,487
8,297,216
1,619,866
(273,979)
(6,854,883)

61,202,103
(21,442,069)
39,760,034

39,760,034

39,397,011
12,305,044
1,306,977
(4,507,410)
(8,741,588)

111,498,513
(58,409,135)
53,089,378

53,089,378

56,161,070
5,274,515
(3)
(8,346,204)

1,577,811,893
1,577,811,893

1,577,811,893

372,482,438
1,291,330,438
(86,000,983)
-

3,436,492,230
(384,494,845)
3,051,997,385

3,051,997,385

1,800,305,907
1,352,443,887
(8,167,150)
(92,585,259)

ที่ดินและ        อาคารและ                        เครื่องมืออุปกรณ์       เครื่องตกแต่ง                                 สินทรัพย์
                                                            ส่วนปรับปรุง     ส่วนปรับปรุง          เครื่องจักร      และเครื่องมือ           ติดตั้งและ                            ระหว่างติดตั้ง   
                                                                   ที่ดิน             อาคาร        และอุปกรณ์         การเกษตร  อุปกรณ์ส�ำนักงาน      ยานพาหนะ         และก่อสร้าง                       รวม
                                                                    บาท                บาท                 บาท                บาท                  บาท               บาท                  บาท                      บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
76,134,788 390,356,401 1,070,753,665
32,880,454
58,396,464 109,023,998
372,482,438
2,110,028,208
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
- (33,794,154) (196,869,799)
(7,195,967)
(18,999,453) (52,862,928)
(309,722,301)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
76,134,788 356,562,247
873,883,866
25,684,487
39,397,011
56,161,070
372,482,438
1,800,305,907

16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

                                         งบการเงินรวม
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153,045,203 848,602,372 2,325,607,950
(2,631,105) (77,119,033) (329,854,399)
150,414,098 771,483,339 1,995,753,551

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน 				
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 		
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 		

67,971,654
(23,387,436)
44,584,218

28,472,707
16,257,682
11,216,336
(420,475)
(10,942,032)
44,584,218

1,162,353,383
1,162,353,383

53,089,378 1,577,811,893
19,185,615 1,287,837,940
- (1,698,434,241)
(539,498)
(69,726)
(4,862,209)
(9,329,977)
62,335,792 1,162,353,383

109,416,472 115,963,679
(31,751,549) (53,627,887)
77,664,923 62,335,792

39,760,034
10,182,227
49,691,280
(3,101,190)
(328,877)
(3,450,575)
(15,087,976)
77,664,923

4,782,960,713
(518,371,409)
4,264,589,304

3,051,997,385
1,393,643,365
(10,022,100)
(8,659,167)
(3,450,575)
(158,919,604)
4,264,589,304

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สินทรัพย์คิดเป็นราคาตามบัญชีสุทธิ จ�ำนวน 47.44 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 51.28 ล้านบาท) รวมอยู่ในหนี้สินสัญญาเช่าซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจ�ำนวน 26.20 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 35.80 ล้านบาท) ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั้งจ�ำนวนแต่ยังคงใช้งานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 อสังหาริมทรัพย์คดิ เป็นราคาตามบัญชีสทุ ธิจำ� นวน 2,096 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 1,414 ล้านบาท) ได้นำ� ไปวางเป็นหลักประกันเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินแห่งหนึง่ (หมายเหตุฯ 18)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ต้นทุนการกู้ยืมจ�ำนวน 35.30 ล้านบาท เกิดจากเงินกู้ยืมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสร้างโรงงานและเครื่องจักรใหม่ และได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์รวมอยู่ในรายการ
		
ซื้อสินทรัพย์ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.90 - 6.75 (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 4.50 - 7.25)

98,159,502 420,001,066 834,702,805
23,392,183
3,501,094
33,286,624
18,726,888 395,736,595 1,223,063,142
(1,679,141)
(4,702,271)
(2,844,183)
(133,697)
13,561,894 (13,561,894)
(1,747,228) (31,349,339)
(90,463,052)
150,414,098 771,483,339 1,995,753,551

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์ 			
โอนสินทรัพย์เข้า (ออก)
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
การจัดประเภทรายการใหม่		
ค่าเสื่อมราคา			
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 		

ที่ดินและ       อาคารและ                         เครื่องมืออุปกรณ์       เครื่องตกแต่ง                                 สินทรัพย์
                                                             ส่วนปรับปรุง     ส่วนปรับปรุง          เครื่องจักร       และเครื่องมือ           ติดตั้งและ                            ระหว่างติดตั้ง   
                                                                     ที่ดิน            อาคาร        และอุปกรณ์          การเกษตร  อุปกรณ์ส�ำนักงาน      ยานพาหนะ         และก่อสร้าง                        รวม
                                                                      บาท               บาท                 บาท                 บาท                 บาท               บาท                   บาท                       บาท

16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
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                                             งบการเงินเฉพาะบริษัท

14,704,574
(7,832,971)
6,871,603

ราคาทุน							

หัก ค่าเสอมราคาสะสม					
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 					

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557           

6,871,603

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 		

-

จ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ 						
(250,694)

343,915 		

ซื้อสินทรัพย์ 							

ค่าเสื่อมราคา						

6,778,382

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 					

ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557           

6,778,382

(7,582,277)

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม					

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 							

14,360,659

ราคาทุน 							

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556           

(4,330,376)
5,402,282

9,732,658

5,402,282

(992,405)

(3,344,927)

-

9,739,614

9,739,614

(6,454,415)

16,194,029

(3,679,269)
4,957,591

8,636,860

4,957,591

(859,470)

(4,235,191)

764,491

9,287,761

9,287,761

(8,912,117)

18,199,878

(30,814,708)
5,007,307

35,822,015

5,007,307

(961,157)

(2)

-

5,968,466

5,968,466

(32,403,549)

38,372,015

(46,657,324)
22,238,783

68,896,107

22,238,783

(3,063,726)

(7,580,120)

1,108,406

31,774,223

31,774,223

(55,352,358)

87,126,581

                                                                                                                 บาท                 บาท                  บาท                บาท                บาท

                                                                                                               อาคาร        และอุปกรณ์  อุปกรณ์ส�ำนักงาน       ยานพาหนะ                รวม

                                                                                                       ส่วนปรับปรุง          เครื่องจักร            ติดตั้งและ     

                                                                                                         อาคารและ                               เครื่องตกแต่ง     

16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

                                             งบการเงินเฉพาะบริษัท
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(261,256)
6,647,579

ค่าเสื่อมราคา							

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ					

(8,090,185)
6,647,579

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม						

ราคาตามบัญชี - สุทธิ						

1,476,645

(1,049,333)

2,525,978

1,476,645

(781,973)

(178,666)

(3,101,190)

580,883

4,957,591

3,440,627

(24,670,286)

28,110,913

3,440,627

(957,457)

(69,726)

(539,497)

-

5,007,307

11,564,851

(33,809,804)

45,374,655

11,564,851

(2,567,000)

430,927)

(8,342,958)

666,953

22,238,783

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจ�ำนวน 16.84 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 23.32 ล้านบาท) ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั้งจ�ำนวนแต่ยังคงใช้งานอยู่

-

-

-

-

(566,314)

(133,697)

(4,702,271)

-

5,402,282

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไม่มีสินทรัพย์คงเหลือรวมอยู่ในหนี้สินสัญญาเช่าซื้อ (พ.ศ. 2557 : 4.08 ล้านบาท)

14,737,764

ราคาทุน							

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(48,838)

-

จ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ					

ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ						

86,070

6,871,603

ซื้อสินทรัพย์						

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ						

ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

        บาท                 บาท                  บาท                บาท               บาท

                                                                                                               อาคาร         และอุปกรณ์  อุปกรณ์ส�ำนักงาน       ยานพาหนะ               รวม

                                                                                                        ส่วนปรับปรุง           เครื่องจักร           ติดตั้งและ     

                                                                                                           อาคารและ                              เครื่องตกแต่ง     

16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- ต้นทุนขาย
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

137,058,018

75,844,938

-

-

21,861,586

16,740,321

2,567,000

3,063,726

158,919,604       92,585,259        2,567,000        3,063,726
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
งบการเงินรวม
      

     สิทธิการใช้
            
    ซอฟต์แวร์              สิทธิการใช้                สินทรัพย์
คอมพิวเตอร์
      สินทรัพย์        ระหว่างก่อสร้าง
            รวม    
           บาท
           บาท                      บาท                     บาท

     
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน							
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม					
ราคาตามบัญชี - สุทธิ						

-		
-		
-		

-

-		
-		
-		

-

ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ					
ซื้อสินทรัพย์						
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 					

-		
-		
-		

-

-		
12,008,156
12,008,156

12,008,156
12,008,156

-		
-		

-

12,008,156
-		

12,008,156
-

-		

-

12,008,156

12,008,156

ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 					
-		
การจัดประเภทรายการใหม่				
3,450,575		
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
2,802,540		
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เข้า (ออก)					
ค่าตัดจ�ำหน่าย					
(1,144,182)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ				
5,108,933

12,008,156
559,168
12,567,324
(12,567,324)
(461,376)		
12,105,948		
-

12,008,156
3,450,575
3,361,708
(1,605,558)
17,214,881

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน						
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม				
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 				

12,567,324		
(461,376)		
12,105,948		

19,503,114
(2,288,233)
17,214,881

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน 							
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม 					
ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 						

6,935,790
(1,826,857)
5,108,933
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-

18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
ภายใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
เกินกว่า 12 เดือน

351,136

134,285

-

-

215,112,618

224,737,721

11,146,337

12,145,179

215,463,754

224,872,006

11,146,337

12,145,179

-

-

-

-

(13,489,405)

(13,489,405)

-

-

(13,489,405)

(13,489,405)

-

-

201,974,349

211,382,601

11,146,337

12,145,179

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายช�ำระ
ภายใน 12 เดือน
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจี่ ะจ่ายช�ำระเกินกว่า
12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่ม/(ลด) ในก�ำไรหรือขาดทุน
เพิ่ม/(ลด) ในก�ำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

211,382,601

234,484,632

12,145,179

13,963,895

(9,200,888)

(21,825,492)

(843,481)

(1,205,527)

(207,364)

(1,276,539)

(155,361)

(613,189)

201,974,349     211,382,601       11,146,337       12,145,179
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                                         งบการเงินรวม

169

รายงานประจำป 2558
(222,728)		
6,335,930

189,380,790

219,621,069
(16,481,066)
203,140,003

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
เพิ่ม/(ลด) ในก�ำไรหรือขาดทุน
ลดในก�ำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

9,560,191

10,529,790
(969,599)

7,800,677
(7,666,392)
134,285

351,136

134,285
216,851

1,836,245		
3,064,273		
-		
4,900,518		

3,403,586

4,900,518		
(1,496,932)		

-

15,364
15,364

-

-

5,937,500

5,937,500

-

479,257

479,257

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส�ำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกินจ�ำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น

6,542,114
12,173,932
901,835
(1,644,142)
(1,276,539)		
6,167,410
10,529,790

6,167,410
391,248

203,140,003
(13,759,213)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เพิ่ม/(ลด) ในก�ำไรหรือขาดทุน
เพิ่ม/(ลด) ในก�ำไรหรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

247,974,037
(21,825,492)
(1,276,539)
224,872,006

(207,364)
215,463,754

224,872,006
(9,200,888)

ประมาณการ                                     ค่าเผื่อ                            การปรับมูลค่า
       ผลประโยชน์               ค่าเผื่อ       การลดมูลค่า          ผลขาดทุน            ยุติธรรม           สินทรัพย์                รายได้                                                        
                                                  ค่าเสื่อมราคา            พนักงาน     หนี้สงสัยจะสูญ     สินค้าคงเหลือ      สะสมทางภาษี เงินลงทุนเผื่อขาย          ไม่มีตัวตน          รอตัดบัญชี                 รวม
                                                            บาท            บาท                 บาท                 บาท                 บาท                 บาท                 บาท                  บาท                บาท

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ)
งบการเงินรวม
ค่าเสื่อมราคา
บาท

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

13,489,405

เพิ่มในก�ำไรหรือขาดทุน

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

13,489,405

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

13,489,405

เพิ่มในก�ำไรหรือขาดทุน

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

13,489,405

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ประมาณการ
ผลประโยชน์
พนักงาน
บาท

การปรับ
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขาย
บาท

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ
บาท

รวม
บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

2,349,719

9,795,460

-

12,145,179

44,171

(887,652)

-

(843,481)

ลดในก�ำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(170,725)

-

15,364

(155,361)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

2,223,165        8,907,808            15,364       11,146,337

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

2,656,815

11,307,080

-

13,963,895

เพิ่ม/(ลด) ในก�ำไรหรือขาดทุน

306,093

(1,511,620)

-

(1,205,527)

ลดในก�ำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(613,189)

-

-

(613,189)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

2,349,719        9,795,460

-

12,145,179

เพิ่ม/(ลด) ในก�ำไรหรือขาดทุน
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

19 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
รายได้รอรับรู้จากส�ำนักงานกองทุนอ้อยและน�้ำตาล
ทราย
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

300,961,185

277,566,601

1,564,307

1,304,009

1,079,608

4,770,117

136,437,972

240,081,581

43,879,927

27,376,513

6,081,802

1,216,911

8,046,427

9,659,590

-

-

25,188,898

144,545,281

180,000

-

2,396,286

-

-

-

28,440,109

22,563,216

-

-

2,270,608

2,178,477

939,751

731,826

512,263,048     488,659,795     145,203,832     243,334,327
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20 เงินกู้ยืม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ส่วนของหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี

8,344

34,435,771

-

-

1,481,960,256

2,174,930,649

1,365,000,000

1,270,000,000

304,304,422

159,878,070

-

-

10,566,953

10,150,845

-

10,656

1,796,839,975

  2,379,395,335

   1,365,000,000

   1,270,010,656

1,390,186,734

452,901,495

-

-

14,069,629

9,673,567

-

-

850,000,000

-

850,000,000

-

เงินกู้ยืมไม่หมุนเวียนรวม

2,254,256,363

462,575,062

850,000,000

-

รวมเงินกู้ยืม

4,051,096,338

  2,841,970,397

   2,215,000,000

   1,270,010,656

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
เงินกู้ยืมหมุนเวียนรวม
ส่วนของไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 และ พ.ศ. 2557 เงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัททั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทไม่มียอดสินค้าคงเหลือที่จดจานาเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน (พ.ศ. 2557 : 57.35 ล้านบาท) (หมายเหตุฯ ข้อ 10)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในงบการเงินรวมค�้ำประกันโดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่มีราคาตามบัญชีสุทธิจ�ำนวน 2,096 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 1,414 ล้านบาท) (หมายเหตุฯ ข้อ 15)
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดที่ก�ำหนดไว้ เช่น การด�ำรงสัดส่วน
การถือหุ้น การด�ำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน การด�ำรงสัดส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ การคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

เงินกู้ยืมระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงินจ�ำนวน 1,481.96 ล้าน
บาทในงบการเงินรวม และจ�ำนวน 1,365 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะบริษัท มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.40 ถึงร้อยละ 5.50 ต่อปี โดย
มีระยะเวลาครบก�ำหนดภายใน 3-6 เดือน (พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 2,174.93 ล้านบาท และ 1,270 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัท ตามล�ำดับ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.40 ถึงร้อยละ 6.88 ต่อปี โดยมีระยะเวลาครบก�ำหนดภายใน 3-6 เดือน)
การเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ยอดยกมา

612,779,565

777,024,118

-

-

กู้ยืมเพิ่ม

1,709,277,400

-

-

-

ออกหุ้นกู้

850,000,000

-

850,000,000

-

(627,565,809)

(164,244,553)

-

-

2,544,491,156

612,779,565

  850,000,000

-

จ่ายคืนเงินกู้ยืม
ยอดคงเหลือ

173
รายงานประจำป 2558

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดังนี้

เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นใหม่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่เกิดจากบริษัทย่อยกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้
- วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ท�ำสัญญากูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึง่ ด้วยวงเงินจ�ำนวน 460 ล้านบาท เป็นเงินกูย้ มื
ที่ค�้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท เงินกู้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบอัตราคงที่ต่อปี โดยช�ำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน เงินกู้
มีระยะเวลาการช�ำระคืนภายใน 6 ปี โดยให้มีการช�ำระคืนเงินต้นเป็นรายปี ปีละไม่ต�่ำกว่า 72 ล้านบาท และให้ช�ำระที่เหลือทั้งหมดในปี
สุดท้าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมคงเหลือจ�ำนวน 460 ล้านบาท
- วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งดังกล่าวท�ำสัญญากู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินแห่งเดิมด้วยวงเงินจ�ำนวน 300 ล้าน
บาท เป็นเงินกู้ยืมที่ค�้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท และมีหลักประกันเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยเอง เงินกู้มี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบอัตราคงที่ต่อปี โดยช�ำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน เงินกู้มีระยะเวลาการช�ำระคืนภายใน 6 ปี 6 เดือน โดยให้มี
การช�ำระคืนเงินต้นเป็นรายปี เป็นจ�ำนวน 6 งวดๆ ละเท่าๆกัน โดยเริ่มช�ำระงวดแรกวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมคงเหลือจ�ำนวน 275 ล้านบาท
- วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งเดิมท�ำสัญญากู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินแห่งเดียวกันด้วยวงเงินจ�ำนวน 365
ล้านบาท เป็นเงินกูย้ มื ทีค่ ำ�้ ประกันโดยบริษทั ใหญ่ของกลุม่ บริษทั เงินกูม้ อี ตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ MLR ลบอัตราคงทีต่ อ่ ปี โดยช�ำระดอกเบีย้ ทุก
สิ้นเดือน เงินกู้มีระยะเวลาการช�ำระคืนภายใน 6 ปี โดยให้มีการช�ำระคืนเงินต้นเป็นรายปี ปีละไม่ต�่ำกว่า 60.9 ล้านบาท โดยเริ่มจ่าย
งวดแรกในปี พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมคงเหลือจ�ำนวน 280 ล้านบาท

หุ้นกู้
- เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทน
ผู้ถือตราสารหนี้จ�ำนวน 250,000 หน่วย มีมูลค่าตราไว้จ�ำนวน 1,000 บาทต่อหน่วย ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี และมี
ก�ำหนดการจ่ายช�ำระดอกเบีย้ ทุกครึง่ ปีเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 7 เมษายน และ 7 ตุลาคม ของทุกปี และหุน้ กูจ้ ะครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 7 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 โดยช�ำระคืนตามมูลค่าที่ตราไว้ทั้งสิ้น 250 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ อื ตราสารหนีจ้ ำ� นวน 600,000 หน่วย มีมลู ค่าตราไว้จำ� นวน 1,000 บาทต่อหน่วย และมีมลู ค่าตราไว้จำ� นวน 1,000 บาท ซึง่ มีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี และมีก�ำหนดการจ่ายช�ำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม และ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี
และหุ้นกู้จะครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยช�ำระคืนตามมูลค่าที่ ตราไว้ทั้งสิ้น 600 ล้านบาท
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ) มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้
- อัตราคงที่

850,000,000

-

850,000,000

-

- อัตราลอยตัว

1,694,491,156

612,779,565

-

-

รวม

2,544,491,156     612,779,565     850,000,000

-

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

เงินเบิกเกินบัญชี

7.18

7.50

-

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

4.02

5.00

4.09

5.43

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

5.37

6.77

-

-

หุ้นกู้

4.44

-

4.44

-

ระยะเวลาครบก�ำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ) มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

ครบก�ำหนดใน 1 ปี
ครบก�ำหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบก�ำหนดหลังจาก 5 ปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

304,304,422

159,878,070

-

-

1,989,735,412

452,901,495

850,000,000

-

250,451,322

-

-

-

2,544,491,156    612,779,565     850,000,000

-

175
รายงานประจำป 2558

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

วงเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุม่ บริษทั มีวงเงินตามสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน
2,145 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราตลาด โดยกลุ่มบริษัทมีวงเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวน
รวม 229 ล้านบาท

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าซื้อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดังนี้

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
ไม่เกิน 1 ปี
บาท

2 - 5 ปี
บาท

รวม
บาท

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายทัง้ สิน้ ตามสัญญาเช่าซือ้

11,793,706

15,143,496

26,937,202

หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อรอการตัดบัญชี

(1,226,753)

(1,073,867)

(2,300,620)

10,566,953

14,069,629

24,636,582

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
ไม่เกิน 1 ปี
บาท

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายทัง้ สิน้ ตามสัญญาเช่าซือ้

2 - 5 ปี
บาท

รวม
บาท

11,080,831

10,135,487

21,216,318

(929,986)

(461,920)

(1,391,906)

10,150,845

9,673,567

19,824,412

หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อรอการตัดบัญชี
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21 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�ำหนด

อื่นๆ

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

13,136,694

22,589,247

1,647,993

5,048,395

-

668,255

-

-

11,761,887

6,023,400

4,479,817

1,645,673

2,009,470

2,208,225

-

-

26,908,051

31,489,127

6,127,810

6,694,068

เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

32,793,290

30,837,042

11,969,450

11,748,599

3,369,970

4,672,515

1,165,554

1,530,466

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

ยอดยกมาต้นปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

30,837,042

32,710,569

11,748,599

13,284,077

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

2,102,173

3,292,315

708,918

981,862

ต้นทุนดอกเบี้ย

1,267,797

1,380,200

456,636

548,604

ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี

(300,080)

(163,350)

(91,080)

-

(1,113,642)

(6,382,692)

(853,623)

(3,065,944)

32,793,290

30,837,042

11,969,450

11,748,599

ก�ำไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ยอดคงเหลือสิ้นปี
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สมมติฐานทางสถิติที่ใช้ มีดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
ร้อยละ

พ.ศ. 2557
ร้อยละ

พ.ศ. 2558
ร้อยละ

พ.ศ. 2557
ร้อยละ

อัตราคิดลด

ร้อยละ 4.08

ร้อยละ 4.28

ร้อยละ 4.08

ร้อยละ 4.28

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

ร้อยละ 4.23

ร้อยละ 5

ร้อยละ 4.23

ร้อยละ 5

อัตราการตาย
อัตราการลาออกตามช่วงอายุของพนักงาน

ร้อยละ 100 ของ ร้อยละ 100 ของ ร้อยละ 100 ของ ร้อยละ 100 ของ
TMO พ.ศ. 2551 TMO พ.ศ. 2551 TMO พ.ศ. 2551 TMO พ.ศ. 2551
ร้อยละ 0 - 20

ร้อยละ 0 - 14

ร้อยละ 0 - 20

ร้อยละ 0 - 14

งบการเงินรวม
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ

การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ

การลดลงของข้อสมมติ

อัตราคิดลด

ร้อยละ 0.5

ลดลง ร้อยละ 4.0

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.3

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

ร้อยละ 0.5

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.2

ลดลง ร้อยละ 4.0

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ

การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ

การลดลงของข้อสมมติ

อัตราคิดลด

ร้อยละ 0.5

ลดลง ร้อยละ 3.9

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.1

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

ร้อยละ 0.5

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.1

ลดลง ร้อยละ 3.9

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์
ดังกล่าวยากทีจ่ ะเกิดขึน้ และการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการค�ำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้ทมี่ ตี อ่ การเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ เี ดียวกับการค�ำนวณหนีส้ นิ บ�ำเหน็จบ�ำนาญทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน (มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้คำ� นวณด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method))
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วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�ำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ก�ำหนดไว้ โดยความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญมีดังต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตร
• อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะท�ำให้หนี้สินของโครงการเพิ่มสูงขึ้น
• ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 24 ปี
• กลุ่มบริษัทใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ก�ำหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น :
งบการเงินรวม

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

น้อยกว่า 1 ปี
ล้านบาท

ระหว่าง 1-5 ปี
ล้านบาท

เกินกว่า 5 ปี
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

7.36

8.39

39.52

55.27

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

น้อยกว่า 1 ปี
ล้านบาท

ระหว่าง 1-5 ปี
ล้านบาท

เกินกว่า 5 ปี
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

3.2

2.5

14.8

20.5

23 ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

จ�ำนวนหุ้น
จดทะเบียน
หุ้น

จ�ำนวนหุ้น
สามัญ
หุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้น

676,750,000

507,567,500

507,567,500

11,504,750

-

169,182,500

169,182,500

943,161,063

676,750,000

676,750,000

676,750,000

954,665,813

-

-

-

-

676,750,000

676,750,000

676,750,000

954,665,813

ทุนเรือนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ทุนเรือนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
หุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จ�ำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนมีจ�ำนวน 676,750,000 หุ้น (พ.ศ. 2557 : 676,750,000 หุ้น)
ราคาตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2557 : 1 บาทต่อหุ้น) หุ้นที่ออกเป็นหุ้นที่ช�ำระเต็มมูลค่าแล้วจ�ำนวน 676,750,000 หุ้น
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การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนแรกเริ่ม
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจ�ำนวน 169,182,500 หุ้น
โดยการขายหุน้ ใหม่ให้แก่ผจู้ องในราคาหุน้ ละ 6.80 บาท (ทุน 1 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุน้ 5.80 บาท) เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,150.44 ล้านบาท
บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และหุ้นของบริษัทเริ่มการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจ�ำนวน 38.10 ล้านบาท
แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนใหม่

24 เงินปันผล
เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
ผลการด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.2 0 บาท จ�ำนวน 676,750,000 หุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 135,350,000 บาท โดยบริษัท
ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

25 ส�ำรองตามกฎหมาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

18,096,416

1,857,898

9,439,650

1,857,898

7,572,731

16,238,518

16,229,497

7,581,752

25,669,147

18,096,416

25,669,147

9,439,650

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส�ำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิหลังจาก
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองนี้ไม่สามารถน�ำไปจ่าย
เงินปันผลได้
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

26 รายได้อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

ดอกเบี้ยรับ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

24,707,039

3,850,748

163,170,588

70,065,260

เงินปันผลรับ

153,510

153,510

96,059,620

141,049,735

รายได้รับจ้างบริการอื่น

433,368

601,727

111,623,380

109,268,080

กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

5,890,816

727,660

5,890,816

727,660

ก�ำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

6,764,172

495,325

502,489

495,325

ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

6,124,926

9,792,503

-

-

รายได้เงินชดเชยจากลูกค้าเนื่องจาก
การผิดสัญญาขายน�้ำตาล

14,039,115

-

-

-

อื่นๆ

11,093,892

18,091,828

612,965

2,790,380

69,206,838

33,713,301

377,859,858

324,396,440

27 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการบางรายการที่รวมอยู่ในก�ำไรจากการด�ำเนินงาน สามารถน�ำมาแยกตามลักษณะได้ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

2,363,393,405

2,414,266,343

227,534

392,551

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

160,525,162

93,128,031

2,567,000

3,540,819

ค่าบ�ำรุงและซ่อมแซม

183,671,854

78,760,042

912,491

879,476

ค่าขนส่ง

149,787,857

135,787,834

-

-

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

386,056,935

306,821,026

93,515,214

76,010,378

ค่ารักษาเสถียรภาพ ค่าธรรมเนียมวิจัย
และเงินน�ำส่งกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย

319,575,472

301,360,238

-

-
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พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

28 ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันส�ำหรับก�ำไรทางภาษีส�ำหรับปี

44,021,599

28,328,244

18,462,221

2,656,791

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

44,021,599

28,328,244

18,462,221

2,656,791

รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว

9,680,145

21,825,492

843,481

1,205,527

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

9,680,145

21,825,492

843,481

1,205,527

53,701,744

50,153,736

19,305,702

3,862,318

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สำ� หรับก�ำไรก่อนหักค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ของกลุม่ บริษทั มียอดจ�ำนวนเงินทีแ่ ตกต่างจากการค�ำนวณก�ำไร ทางบัญชี
คูณกับภาษีของประเทศที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

326,048,908

286,463,017

191,701,675

151,777,219

65,209,781

57,292,603

38,340,335

30,355,444

(33,040,005)

(11,613,397)

(23,120,135)

(27,293,043)

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี

21,531,968

4,474,530

4,085,502

799,917

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

53,701,744

50,153,736

19,305,702

3,862,318

ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีค�ำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
(พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ:
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

29 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น�้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาท)

271,964,585

235,967,740

172,395,973

147,914,901

จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ระหว่างปี (หุ้น)

676,750,000

534,914,808

676,750,000

534,914,808

0.40

0.44

0.25

0.28

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีที่น�ำเสนอรายงาน

30 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ท�ำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัท
ย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษัท ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทค�ำนึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จ�ำกัด ซึ่งถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50
(พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 50)
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

รายการค้ากับบริษัทย่อย
เงินปันผลรับ

-

-

96,059,620

141,049,735

ดอกเบี้ยรับ

-

-

162,834,530

68,575,030

รายได้อื่น

-

-

111,623,380

109,100,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

-

-

1,136,412

1,257,050

2,068,353,688

2,135,044,696

-

-

240,000

200,000

-

120,000

ต้นทุนขายและการให้บริการ

11,588,989

16,545,248

-

-

ค่าใช้จ่ายในการขาย

54,423,628

99,059,213

-

-

-

175,480

-

-

รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทั ย่อยได้เข้าซือ้ ทีด่ นิ จากกรรมการเป็นจ�ำนวน 4.22 ล้านบาท ซึง่ ได้มกี ารช�ำระเงินและโอนสินทรัพย์
เรียบร้อยแล้ว
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ข) ยอดค้างช�ำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ

-

-

25,190,755

77,168,326

7,529,658

125,745,905

-

-

7,529,658

125,745,905

25,190,755

77,168,326

16,696,846

19,861,914

-

413,932

-

-

127,633,060

166,865,552

-

-

136,437,972

240,081,581

1,079,608

4,770,117

-

-

1,079,608

4,770,117

136,437,972

240,081,581

-

-

-

84,700

10,317,035

11,838,067

939,751

647,126

10,317,035

11,838,067

939,751

731,826

ลูกหนี้ชาวไร่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
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ค) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

-ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาว
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
- เงินให้กู้ยืมระยะยาว

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

-

-

74,000,000

-

-

-

3,317,568,630

2,183,190,318

-

-

3,391,568,630

2,183,190,318

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 อัตราดอกเบี้ยส�ำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย อยู่ระหว่างอัตราร้อยละ 5.90 - 6.75
ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 6.75 - 6.88 ต่อปี)

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

49,850,052

47,685,998

23,007,552

22,231,875

881,979

622,079

417,888

202,263

50,732,031

48,308,077

23,425,440

22,434,138

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรวมเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น

จ) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ในกลุม่ บริษทั ท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าผ่านบริษทั ค้าผลผลิตน�ำ้ ตาล จ�ำกัด ซึง่ เป็นกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน มีมูลค่าตามสัญญาเป็นจ�ำนวน 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2557 : 28.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
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31 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ราคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน้ ลูกหนีก้ ารค้า ลูกหนีร้ ะยะสัน้ อืน่ เจ้าหนีก้ ารค้า เจ้าหนี้
ระยะสั้นอื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบก�ำหนดที่สั้น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มูลค่ายุติธรรม
มีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระส�ำคัญ
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้
ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2558
บาท

หุ้นกู้

มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2557
บาท

850,000,000

พ.ศ. 2558
บาท

-

พ.ศ. 2557
บาท

850,359,565

-

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ค�ำนวณโดยใช้ราคาเสนอขายสุดท้ายที่อ้างอิงจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันท�ำการสุดท้ายของ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งจัดเป็นข้อมูลระดับ 2 ของล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

32 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ย่อยได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รบั สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ทไี่ ด้รบั รวมถึงการได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้สำ� หรับก�ำไรส�ำหรับปีทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริม โดยมีก�ำหนด 8 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ตามรายละเอียด ดังนี้
บัตรส่งเสริม
เลขที่

มาตราที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์

2003(1)/2554

25,26,28,31,34,35

17 ส.ค. 2554 ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 11 พ.ค.2555 11 พ.ค.2563

1006(1)/2558

25,26,28,31,34,35

5 ม.ค. 2558 ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1 7 เม.ย. 2558 7 เม.ย. 2578

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

วันที่เริ่มมี
รายได้

วันหมดอายุ

นอกจากนี้ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 2003(1)/2554 และ 1006(1)/2558 บริษัทย่อยได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ในอัตรา
ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ ก�ำหนด 5 ปีนับจากวันที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หมดอายุ
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33 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
(ก) ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
รายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่รับรู้ในงบการเงินมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

247,492,286

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557
บาท

3,897,000

พ.ศ. 2558
บาท

12,076,452

พ.ศ. 2557
บาท

-

(ข) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้าที่ยังไม่ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายที่ยังไม่ได้ส่งมอบจ�ำนวน 42 ล้านบาท
(พ.ศ. 2557 : 1,535 ล้านบาท)

(ค) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
บริษทั บุรรี มั ย์พลังงาน จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ได้ทำ� สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา
5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และสามารถต่อสัญญาออกไปได้อีกครั้งละ 5 ปี โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
บริษัทย่อยและกฟภ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขายไฟฟ้าตามระบุในสัญญา
บริษทั บุรรี มั ย์เพาเวอร์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ได้ทำ� สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา
20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าบริษัทย่อยและกฟภ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
การซื้อขายไฟฟ้าตามระบุในสัญญา

(ง) หนังสือค�้ำประกันจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีบ่ ริษทั ย่อยได้ให้สถาบันการเงินในประเทศ ออกหนังสือ
สัญญาค�้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 4.6 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 3.6 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทย่อยได้ให้สถาบันการเงิน ในประเทศ
แห่งหนึ่งออกหนังสือสัญญาค�้ำประกันแก่สถาบันการเงินในประเทศอีกแห่งหนึ่ง เพื่อค�้ำประกันภาระหนี้ประเภทสินเชื่อ เป็นจ�ำนวนเงิน
50 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : ไม่มี)

34 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ได้อนุมตั เิ สนอให้จา่ ยเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2558
ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาทต่อหุ้น ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 676,750,000 หุ้น เป็นจ�ำนวนเงินรวม 148,885,000 บาท ทั้งนี้ การอนุมัติเสนอ
ให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานทีผ
่ า่ นมา
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงของผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
มีรายละเอียดดังนี้
ปริมาณพื้นที่เพาะปลูกอ้อยรวมถึงจ�ำนวนชาวไร่ที่ขายอ้อยให้กับบริษัทมีเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องมาจากนโยบายของกลุ่มบริษัทที่
เน้นการส่งเสริมชาวไร่อ้อยในพื้นที่บริเวณรอบโรงงานให้มีผลผลิตต่อไร่สูง ให้มีผลผลิตมีคุณภาพดี และมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อความมั่นคงของผลผลิตและผลก�ำไรของชาวไร่ เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถผลิตน�้ำตาลได้เพิ่มมากขึ้น (ดูข้อมูลหน้า 22)
รายได้รวมของบริษัทในปี 2556 และ 2557 เท่ากับ 3,984.52 ล้านบาท และ 3,954.03 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งรายได้ที่ลดลง
เนื่องจาก ราคาน�้ำตาลในตลาดโลกลดลง ท�ำให้ราคาเฉลี่ยน�้ำตาลส่งออกของบริษัทลดลง ส�ำหรับปี 2558 รายได้รวมของบริษัทเท่ากับ
4,295.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจาก บริษัทมีการผลิตและจ�ำหน่ายกากน�้ำตาล ปุ๋ยและไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ทัง้ นีป้ ระมาณร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 85 ของรายได้จากการจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลเป็นรายได้สง่ ออกน�ำ้ ตาลไปยังตลาดโลก และราคาดังกล่าว
อิงกับราคาตลาดโลก ดังนั้นราคาน�้ำตาลทรายในตลาดโลกจึงส่งผลต่อรายได้ของบริษัท ซึ่งราคาเฉลี่ยน�้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ค
หมายเลข 11 ลดลงจาก 21.57 เซ็นต์/ปอนด์ในปี 2555 เหลือ 17.47 และ 16.34 เซ็นต์/ปอนด์ ในปี 2556 และ 2557 ตามล�ำดับ ท�ำให้
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำตาลลดลงเล็กน้อยจาก 3,074.75 ล้านบาทในปี 2556 เหลือ 3,037.72 ล้านบาท ในปี 2557 และต่อมาในปี
2558 แม้ราคาเฉลี่ยน�้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คหมายเลข 11 ลดลงเหลือ 14.37 เซ็นต์/ปอนด์ แต่ปริมาณขายเพิ่มขึ้นท�ำให้ท�ำให้รายได้
จากการจ�ำหน่ายน�้ำตาลยังเพิ่มขึ้นเป็น 3,072.30 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทผลิตและจ�ำหน่ายได้เพิ่มขึ้นจาก 189,000ตันในปี 2556 เป็น
201,000 ตันในปี 2557 และเป็น 226,000 ตันในปี 2558 อย่างไรก็ตามการที่ราคาเฉลี่ยน�้ำตาลทรายดิบปรับตัวลดลง ยังคงมีผลกระทบ
ต่อรายได้ของบริษัทมากกว่าปริมาณการจ�ำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของธุรกิจผลพลอยได้ ในปี 2555 บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท
บุรีรัมย์พลังงาน จ�ำกัด หรือ BEC ได้เริ่มผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากกากอ้อยให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในเดือนพฤษภาคม
ปี 2555 นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทอีกแห่งหนึ่ง คือ บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ�ำกัด หรือ KBF ได้ผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ได้ในเดือน
พฤศจิกายนปี 2555 ท�ำให้บริษัทสามารถเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ มีผลก�ำไรและกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และในปี 2558 บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด หรือ BPC ได้เริ่มผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จาก
กากอ้อยให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในเดือนเมษายนปี 2558 ทั้งนี้ในปี 2557 และปี 2558 ท�ำให้บริษัทสามารถช�ำระเงินกู้ระยะยาวได้
ตามก�ำหนด และน�ำเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาวในอนาคต
ก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทใน ปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 205.56 ล้านบาท 236.31 ล้านบาท และ 272.35 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ในปี 2557 ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าที่มีอัตราก�ำไรสูงเพิ่มขึ้น ส�ำหรับปี 2558
แม้วา่ ราคาน�ำ้ ตาลโดยเฉลีย่ จะลดลง แต่กำ� ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จากรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าจากโรงงงานไฟฟ้าแห่งที่ 2 BPC ทีเ่ ริม่ ผลิตและจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าในปี 2558

189
รายงานประจำป 2558

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 3,897.89ล้านบาท 5,385.67 ล้านบาท และ 6,762.10
ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม ส่วนใหญ่มาจากการให้เงินเกี๊ยวกับชาวไร่อ้อยเพิ่มขึ้นตามปริมาณก�ำลังการผลิตที่
เพิ่มขึ้น และการลงทุนในส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อการขยายก�ำลังการผลิต การลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากอ้อย และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากหม้อกรอง ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงเป็น
227.94 ล้านบาท (ปี 2557 = 302.87 ล้านบาท) ทั้งนี้เนื่องจากการส่งมอบน�้ำตาลส่งออกเกิดขึ้นช่วงสิ้นปี 2557
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 เท่ากับ 3,263.21ล้านบาท 3.397.26 ล้านบาท และ 4,635.93 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยการเพิม่ ขึน้ ของหนีส้ นิ รวม ส่วนใหญ่เนือ่ งมาจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน เนือ่ งจากจ�ำนวนชาวไร่
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้องกู้ยืมมาเพื่อจ่ายเงินเกี๊ยวเพิ่มขึ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 634.67 ล้านบาท 1,988.40 ล้านบาท และ 2,126.17 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผลการด�ำเนินงานที่ดี และมีการเพิ่มทุน โดยเฉพาะการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชนในปี 2557
เนือ่ งจากในปี 2558 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หลายฉบับทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัท
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

2. วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ก. รายได้
งบตรวจสอบ ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม
2556

2557

2558

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

น�้ำตาลทรายขาวสีร�ำ

886.64

22.12

908.37

22.97

961.78

22.39

รวมรายได้จากการขายน�้ำตาลในประเทศ

886.64

22.12

908.37

22.97

961.78

22.39

น�้ำตาลทรายดิบ

2,188.11

53.42

2,129.35

53.85

2,110.52

49.13

รวมรายได้จากการขายน�้ำตาลในต่างประเทศ

2,188.11

53.42

2,129.35

53.85

2,110.52

49.13

รวมรายได้จากการขายน�้ำตาล

3,074.75

75.54

3,037.72

76.82

3,072.30

71.51

ในประเทศ

293.59

7.32

290.32

7.34

358.09

8.33

รวมรายได้จากการขายกากน�้ำตาลทราย

293.59

7.32

290.32

7.34

358.09

8.33

รวมรายได้จากการขายน�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล

3,368.34

82.66

3,328.04

84.16

3,430.39

79.85

1.2.1 รายได้จากการขายไฟฟ้า

132.62

3.31

182.53

4.61

279.00

6.49

1.2.2 รายได้จากการขายปุ๋ย

275.13

6.86

285.04

7.20

378.30

8.81

1.2.3 รายได้จากการขายและบริการอื่น ๆ

202.78

6.22

124.71

3.15

138.96

3.23

รวมรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ

610.53

16.39

592.28

14.97

796.26

18.53

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ

3,978.87

99.25

3,920.32

99.15

4,226.65

98.39

2. รายได้อื่นๆ

29.93

0.75

23.92

0.60

63.08

1.47

3. ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

(24.24)

(0.60)

9.79

0.25

6.12

0.14

3,984.56

100

3,954.03

100

4,295.85

100

1. รายได้จากการขายและให้บริการ
1.1 รายได้จากการขายน�้ำตาลและกากน�้ำตาล
1.1.1 น�้ำตาล
ในประเทศ

ต่างประเทศ

1.1.2 กากน�้ำตาล

รายได้รวม
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รายได้จากการขายและให้บริการ
ส�ำหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2557 กลุม่ บริษทั มีรายได้จากการจ�ำหน่ายและให้บริการเท่ากับ 3,888.03
ล้านบาท 3,978.86 ล้านบาท และ 3,920.32 ล้านบาทตามล�ำดับ ซึ่งรายได้จากการขายและให้บริการในปี 2556 เพิ่มสูงขึ้นเท่ากับ 90.84
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.28 เนื่องจากเริ่มธุรกิจจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส�ำหรับปี 2557 รายได้จากการ
จ�ำหน่ายและให้บริการเท่ากับ 3,920.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เนือ่ งจากราคาน�ำ้ ตาลเฉลีย่ ทีจ่ ำ� หน่ายลดลงจากราคาน�ำ้ ตาลในตลาดโลก
ที่ลดลง ส�ำหรับปี 2558 รายได้จากการจ�ำหน่ายและให้บริการเท่ากับ 4,226.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 306.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
7.81 ปริมาณการผลิตและจ�ำหน่ายกากน�้ำตาล ปุ๋ย และไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
1.1 รายได้จากการขายน�้ำตาลและกากน�้ำตาล
รายได้จากการขายน�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาลถือเป็นรายได้หลักของบริษัท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ถึงร้อยละ 92 ของ
รายได้รวมทั้งหมด
ตารางแสดงราคาเฉลี่ยและปริมาณของน�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาลที่บริษัทจ�ำหน่าย
งบตรวจสอบ ส�ำหรับปีสิ้นสุด

ราคาเฉลี่ยต่อตัน
น�้ำตาลทรายขาวสีร�ำในประเทศ
น�้ำตาลทรายขาวสีร�ำต่างประเทศ
น�้ำตาลทรายดิบต่างประเทศ
กากน�้ำตาล
ปริมาณน�้ำตาลที่จ�ำหน่าย
น�้ำตาลทรายขาวสีร�ำในประเทศ
น�้ำตาลทรายขาวสีร�ำต่างประเทศ
น�้ำตาลทรายดิบต่างประเทศ
กากน�้ำตาล

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

บาทต่อตัน

บาทต่อตัน

บาทต่อตัน

19,063
15,320
3,471
พันตัน
46.51
142.83
84.59

18,820
13,922
4,013
พันตัน
48.26
152.95
72.36

18,890
12,600
4,113
พันตัน
50.92
167.50
87.06
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
1.1.1 รายได้จากการขายน�้ำตาล
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมี
รายได้จากการขายน�ำ้ ตาล 3,037.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556
เท่ากับ 37.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.20 เนือ่ งจากปัจจัย
ดังต่อไปนี้
1. ราคาน�้ำตาลในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่องท�ำให้
ราคาเฉลี่ยน�้ำตาลที่ส่งออกไปยังต่างประเทศลดลง
2. ปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำตาลของบริษัท ส�ำหรับปี
2557 อยูท่ ปี่ ระมาณ 0.20 ล้านตัน เนือ่ งจากจ�ำนวนชาวไร่ทขี่ าย
อ้อยให้กับกลุ่มบริษัทมีเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถ
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลเพิ่มมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มบริษัทสามารถส่งออก
น�้ำตาลไปยังต่างประเทศได้ในปริมาณที่มากขึ้น แต่เนื่องจาก
ปริมาณการส่งออกน�้ำตาลไปยังต่างประเทศจะเป็นประมาณ
ร้อยละ 75 ของปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำตาลทั้งหมด ดังนั้นผล
กระทบของราคาน�้ำตาลในตลาดโลกจึงยังคงมีผลให้รายได้จาก
การจ�ำหน่ายน�้ำตาลของกลุ่มบริษัทในปี 2557 ลดลงเล็กน้อย
จากปีก่อน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมี
รายได้จากการขายน�้ำตาล 3,072.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันปี 2557 เท่ากับ 34.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
1.14 เนื่องจาก ปริมาณที่จ�ำหน่ายได้จะเพิ่มขึ้น แม้ราคาเฉลี่ย
น�ำ้ ตาลทีบ่ ริษทั จ�ำหน่ายได้ในปี 2558 ต�ำ่ กว่าในช่วงเดียวกันของ
ปี 2557
1.1.2

รายได้จากการขายกากน�้ำตาล

ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัท
มีรายได้จากการขายกากน�้ำตาล 290.32 ล้านบาท ลดลงจากปี
2556 เท่ากับ 3.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11 ถึงแม้ว่า
ราคากากน�้ำตาลที่บริษัทจ�ำหน่ายในปี 2557 โดยเฉลี่ยจะปรับ
เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณที่จ�ำหน่ายลดลงกว่าในงวดเดียวของปีก่อน
ประมาณ 8,000 ตัน เนื่องจากมีการจ�ำหน่ายกากน�้ำตาลที่ผลิต
ได้ในฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 บางส่วนไปในเดือนธันวาคม
ปี 2556 แล้ว

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัท
มีรายได้จากการขายกากน�้ำตาล 358.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันปี 2557 เท่ากับ 67.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
23.34 เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นประมาณ 14,700 ตัน
เนื่องจากบริษัทมีผลผลิตมากขึ้น
1.2 รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
1.2.1 รายได้จากการขายไฟฟ้า
ส�ำหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม 2557 รายได้จากการ
จ�ำหน่ายไฟฟ้า เท่ากับ 182.53 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนเท่ากับ 49.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.63
เนือ่ งจากบริษทั สามารถผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้เพิม่ ขึน้
โดยมีการผลิตไฟฟ้าประมาณ 10 เดือน และราคาต่อหน่วยของ
กระแสไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 รายได้จาก
จ�ำหน่ายไฟฟ้า เท่ากับ 279.00 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนเท่ากับ 96.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.85
โรงงานไฟฟ้าแห่งที่ 2 ได้เริ่มผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
จากกากอ้อยให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในเดือนเมษายน
ปี 2558
1.2.2 รายได้จากการขายปุ๋ย
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการจ�ำหน่ายปุ๋ยในลักษณะที่
เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมชาวไร่อ้อย เพื่อให้ชาวไร่อ้อย
สามารถปลูกอ้อยเพื่อมาจ�ำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัทได้ และเพื่อ
เป็นการลดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบของกลุ่มบริษัท
ส�ำหรับในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 กลุ่มบริษัท
มี ร ายได้ จ ากการจ� ำ หน่ า ยปุ ๋ ย เท่ า กั บ 275.13 ล้ า นบาท
285.04 ล้านบาท และ 378.30 ล้านบาท ตามล�ำดับ รายได้
เพิม่ ขึน้ โดยเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก กลุม่ บริษทั มีชาวไร่ออ้ ยทีม่ าเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมของบริษัทเพิ่มขึ้น ท�ำให้บริษทั มีการจ�ำหน่าย
ปุ๋ยได้มากขึ้น
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1.2.3 รายได้จากการขายและบริการอื่น ๆ
รายได้จากการขายและบริการอืน่ ๆ ส่วนหลักประกอบ
ด้วยการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการปลูกอ้อย เช่น
กากอ้ อ ย และจ� ำ หน่ า ยวั ส ดุ ส ่ ง เสริ ม เพื่ อ การปลู ก อ้ อ ยของ
ชาวไร่ เช่น น�้ำมันดีเซลส�ำหรับใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตร ยา
ปราบศัตรูพืช และรายได้ค่าบริการตัดอ้อย เป็นต้น ทั้งนี้รายได้
จากการขายอืน่ ๆ ในปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 เท่ากับ 217.52
ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการจ�ำหน่ายกากอ้อย ให้กับโรงงาน
น�ำ้ ตาลแห่งหนึง่ ประมาณ 60 ล้านบาท และบริษทั ได้เริม่ จ�ำหน่าย
น�้ำมันดีเซลให้กับชาวไร่
ส�ำหรับปี 2556 รายได้จากการขายอื่น ๆ ลดลง
เท่ากับ 57.46 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณกากอ้อยที่จ�ำหน่าย
ให้กับบุคคลอื่นลดลง เพราะมีการน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ส�ำหรับปี 2557 รายได้จากการขาย
อืน่ ๆ ลดลง เนือ่ งจากรายได้คา่ บริการตัดอ้อยลดลงเพราะชาวไร่
สามารถตัดและมาส่งอ้อยได้เองมากขึ้น
1.3 รายได้อื่น ๆ
รายได้ อื่ น ๆ ของบริ ษั ท ส� ำ หรั บ ปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด
31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทมีรายได้อื่น ๆ
จ�ำนวน 29.93 ล้านบาท 23.92 ล้านบาท และ 63.08 ล้านบาท
ตามล� ำ ดั บ รายได้ อื่ น ๆ โดยหลั ก ประกอบด้ ว ย ก� ำ ไรจาก
การจ�ำหน่ายสินทรัพย์ หนี้สูญได้รับคืน ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น
ส�ำหรับปี 2558 รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 39.34 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยรับจากการปล่อยเงินเกี๊ยวให้ชาวไร่
20 ล้านบาท เงินชดเชยตามสัญญา 14 ล้านบาท

ข. ต้นทุนขายสินค้าและให้บริการ
1. ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล
งบตรวจสอบ ส�ำหรับปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2558

วัตถุดิบ (อ้อย)
ค่าภาชนะหีบห่อ
ค่าแรงทางตรง
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
เงินน�ำส่งส�ำนักงานกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย
รวมต้นทุนการผลิตน�้ำตาลและกากน�้ำตาล

ล้านบาท

(%)

ล้านบาท

(%)

ล้านบาท

(%)

2,166.78
24.47
128.11
289.08
265.80
2,874.24

75.30
0.85
4.46
10.06
9.25
100.00

1,981.38
43.36
106.12
227.37
277.12
2,635.35

75.18
1.64
4.02
8.62
10.52
100.00

1,913.92
43.91
139.92
270.74
293.96
2,662.05

71.89
1.65
5.25
10.17
11.04
100.00

โดยต้นทุนวัตถุดบิ ส�ำหรับปีบญ
ั ชีปี 2556 2557 และ ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 75.30 ร้อยละ 75.18 และ ร้อยละ 71.89 ตามล�ำดับ
ต้นทุนวัตถุดบิ อ้อย ไม่คอ่ ยมีการเปลีย่ นแปลงเนือ่ งจากราคาน�ำ้ ตาลไม่มกี ารปรับตัวอย่างรุนแรง ท�ำให้ราคาต้นทุนวัตถุดบิ ค่อนข้างคงทีต่ าม
ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 ต่อ 30 ระหว่างโรงงานน�้ำตาลและชาวไร่อ้อย
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2. ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ
ต้นทุนขายของธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ที่ส�ำคัญประกอบด้วยต้นทุนจากธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า และต้นทุนธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายปุ๋ย และต้นทุนการจ�ำหน่ายอื่น ๆ
ต้นทุนหลักของธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าได้แก่ กากอ้อยและค่าเสื่อมราคาของอาคาร และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า
ต้นทุนธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ย จะมี 2 ส่วน คือปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่ซื้อมาจ�ำหน่ายต่อและ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นเอง
โดยต้นทุนปุ๋ยที่ผลิตขึ้นเองนั้น จะประกอบด้วย กากหม้อกรง ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และสารเคมี
ธาตุอาหารพืชที่ผสมเพื่อเพิ่มคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์
ต้นทุนการจ�ำหน่ายอืน่ ๆ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย ต้นทุนวัสดุการเกษตรเช่น ยาฆ่าแมลง พันธุอ์ อ้ ย ทีซ่ อื้ มาใช้ในกิจกรรมสนับสนุน
เกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมถึงน�้ำมันดีเซลที่จ�ำหน่ายให้ชาวไร่อ้อยใช้ในเครื่องจักรทางการเกษตร
งบตรวจสอบ ส�ำหรับปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2556

ต้นทุนการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
วัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
รวมต้นทุนการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ต้นทุนการจ�ำหน่ายปุ๋ย
วัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
สินค้าที่ซื้อมาจ�ำหน่าย
ต้นทุนอื่น ๆ
รวมต้นทุนการจ�ำหน่ายปุ๋ย
ต้นทุนการจ�ำหน่ายอื่น ๆ
สินค้าที่ซื้อมาจ�ำหน่าย
ต้นทุนอื่น ๆ
รวมต้นทุนการจ�ำหน่ายอื่น ๆ

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

23.61
12.21
36.98
72.80

32.43
16.77
50.80
100.00

31.85
12.66
44.50
89.01

35.78
14.22
49.99
100.00

91.70
26.19
77.10
194.99

47.03
13.43
39.54
100

46.00
7.63
20.78
108.00
62.13
244.54

18.81
3.12
8.50
44.16
25.41
100.00

126.17
8.50
18.87
87.44
240.98

52.36
3.53
7.83
36.29
100.00

229.85
13.25
35.13
55.90
334.19

68.78
3.96
10.51
16.72
100.00

188.04
21.62
209.66

89.69
10.31
100.00

97.12
27.22
124.34

100.00
21.89
100.00

97.33
33.08
130.41

74.63
25.37
100.00
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ค. ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรขั้นต้นรวมส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 เท่ากับ 765.82 ล้านบาท และ 830.63 ล้านบาท ตามล�ำดับ
หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 19.25 และร้อยละ 21.19 ตามล�ำดับ การเพิ่มขึ้นของอัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2557 เนื่องจาก
บริษทั มีสดั ส่วนของรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าต่อรายได้จากการขายและบริการเพิม่ ขึน้ ซึง่ ธุรกิจไฟฟ้ามีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้นสูงกว่าธุรกิจอืน่ ๆ ของ
บริษัท จึงท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้นโดยรวมเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับปี 2558 ก�ำไรขั้นต้นเท่ากับ 905.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 21.14 โดยอัตราก�ำไรขั้นต้น
ลดลงเล็กน้อย แม้ราคาน�้ำตาลในตลาดโลกจะลดลงมากแต่บริษัทมีผลผลิตที่จ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธุรกิจไฟฟ้าแห่งที่ 2
ได้ด�ำเนินการขายไฟฟ้าตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้นโดยรวมยังคงใกล้เคียงกับปีก่อน
อัตราก�ำไรขั้นต้นตามรายได้แต่ละประเภทของบริษัท
(หน่วย: ร้อยละ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุด

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ย
ธุรกิจขายและบริการอื่น ๆ

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

20.26
45.11
11.12
-3.39

20.81
49.45
15.45
0.29

15.87
30.06
11.66
6.15

1. ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล
อัตราก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลมีผลมาจากปัจจัยหลัก 3 ประการคือ 1) ราคาน�้ำตาลในตลาดโลก 2) ส่วน
ต่างของราคาจ�ำหน่ายน�้ำตาลโควต้า ค ของบริษัทเมื่อเทียบกับราคาน�้ำตาลเฉลี่ยของโควต้า ข และ 3) ปริมาณน�้ำตาลที่ผลิตได้ต่อหนึ่งตัน
อ้อย
ต้นทุนการผลิตน�้ำตาลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ต้นทุนวัตถุดิบอ้อยและต้นทุนการแปรรูปอ้อยเป็นน�้ำตาล โดยต้นทุนวัตถุดิบอ้อย
จะแปรผันไปตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 คือหากราคาน�้ำตาลปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบอ้อยจะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ใน
ขณะเดียวกันหากราคาน�ำ้ ตาลปรับตัวลดลง ต้นทุนวัตถุดบิ อ้อยจะปรับตัวสูงลดลงตาม แต่อย่างไรก็ตน้ ทุนการแปรรูปอ้อยเป็นน�ำ้ ตาล ไม่ได้ปรับตัว
ตามราคาน�้ำตาลในตลาดโลก ดังนั้นหากราคาน�้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจน�้ำตาลก็จะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน
หากราคาน�้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวลดลง ก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจน�้ำตาลก็จะลดลง
ตามระบบ 70:30 ราคาน�ำ้ ตาลเฉลีย่ ของโควต้า ข จะถูกใช้เป็นตัวแปรในการก�ำหนดราคาวัตถุดบิ อ้อย โดยจะน�ำราคาน�ำ้ ตาลเฉลีย่
ของโควต้า ข ในการค�ำนวณรายได้จากการจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลส่งออกของประเทศไทยทัง้ หมด หลักจากนัน้ จะหักค่าใช้จา่ ยในการแปรรูปอ้อยเป็น
น�ำ้ ตาล แล้วแบ่งส่วนทีเ่ หลือให้ ชาวไร่รอ้ ยละ 70 และโรงงานน�ำ้ ตาลร้อยละ 30 โดยส่วนร้อยละ 70 ของชาวไร่ออ้ ยจะถูกน�ำไปเป็นราคาขัน้ ต�ำ่ ของ
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วัตถุดิบอ้อย ซึ่งจะท�ำให้ราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบทั้งอุตสาหกรรมเท่ากัน แต่เนื่องจากน�้ำตาลส่งออกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 85
ของน�้ ำ ตาลส่ ง ออกจะเป็ น น�้ ำ ตาลโควต้ า ค โดยที่ เ หลื อ ประมาณร้ อ ยละ 15 จะเป็ น น�้ ำ ตาลโควต้ า ข ดั ง นั้ น หากผู ้ จ� ำ หน่ า ย
น�้ ำ ตาลรายใดสามารถจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ ตาลโควต้ า ค ได้ สู ง กว่ า ราคาน�้ ำ ตาลเฉลี่ ย ของโควต้ า ข ก็ จ ะมี อั ต ราก� ำ ไรขั้ น ต้ น เพิ่ ม ขึ้ น
แต่ทั้งนี้ส่วนต่างของราคาจ�ำหน่ายน�้ำตาลโควต้า ค เมื่อเทียบกับราคาน�้ำตาลเฉลี่ยของโควต้า ข จะไม่สม�่ำเสมอตามสถานการณ์และ
การตัดสินใจจ�ำหน่ายของผู้ผลิตในแต่ละครั้ง
เนื่องจาก ปริมาณน�้ำตาลที่ผลิตได้ต่อหนึ่งตันอ้อย ไม่เท่ากันทุกปีขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบ แต่ต้นทุนการแปรรูปอื่น ๆ จะ
ไม่แปรผันตามคุณภาพน�้ำตาล ดังนั้นหากบริษัทสามารถเพิ่มผลผลิตน�้ำตาลจากอ้อย 1 ตันได้เพิ่มขึ้นก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้อัตรา
ก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
อัตราก�ำไรขัน้ ต้นส�ำหรับธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายและกากน�ำ้ ตาลในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 20.81 เพิม่ ขึน้ จากปี 2556
เล็กน้อยจากประสิทธิภาพการผลิตน�้ำตาล (น�้ำตาลต่อหนึ่งตันอ้อย)เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอัตราก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจน�้ำตาลในปี 2558
เท่ากับ 15.87 ลดลงจากปี 2557 เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทที่มีการจ�ำหน่ายน�้ำตาลส่งออกประมาณร้อยละ 70 ถึง 80 ของปริมาณน�้ำตาล
ที่จ�ำหน่ายทั้งหมด ในขณะที่ราคาน�้ำตาลในตลาดโลกในปี 2558 ปรับตัวลดลงต�่ำกว่าในปี 2557 ท�ำให้ราคาจ�ำหน่ายเฉลี่ยของน�้ำตาลของ
กลุ่มบริษัทลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ก�ำไรขั้นต้นลดลง

2. ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
อัตราก�ำไรขัน้ ต้นส�ำหรับธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าในปี 2556 ลดต�ำ่ ลงจากปี 2555 เนือ่ งจากในปี 2556 มีการหยุดผลิตกระแส
ไฟฟ้าเพิ่มเติมจากการหยุดเพื่อดูแลรักษาตามปกติอีกประมาณ 2 เดือน เพื่อปรับปรุงให้สามารถส่งไอน�้ำให้โรงงานน�้ำตาลใช้ในการผลิตได้
ท�ำให้รายได้ และอัตราก�ำไรขั้นต้นลดลง ส�ำหรับปี 2557 อัตราก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาจ�ำหน่ายไฟฟ้าปรับเพิ่มสูงขึ้น และบริษัท
มีการใช้ก�ำลังการผลิต (Utilization Rate) เพิ่มขึ้น
ก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน เนื่องจากธุรกิจมีการด�ำเนินการในทั้งส่วนที่มี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจ�ำหน่ายเอง และซื้อปุ๋ยเคมีมาจ�ำหน่าย โดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจ�ำหน่ายจะมีการตั้งราคาจ�ำหน่ายโดย
บวกเพิม่ จากต้นทุนการผลิต (Cost Plus Method) ในขณะทีก่ ารซือ้ ปุย๋ เคมีมาจ�ำหน่ายจะเป็นการซือ้ ปุย๋ เคมีมาเป็นจ�ำนวนมากในแต่ละครัง้
และทยอยจ�ำหน่ายให้กับชาวไร่อ้อย โดยก�ำหนดราคาให้เท่ากับราคาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดในช่วงเวลานั้น ๆ ดังนั้นในบางช่วงบริษัทอาจจะ
จ�ำหน่ายปุ๋ยเคมีในราคาต�่ำกว่าทุนได้ ท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายปุย๋ นัน้ เป็นการด�ำเนินการโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ช่วยเหลือชาวไร่ทไี่ ด้รบั การส่งเสริมให้สามารถเพิม่ ผลผลิตและคุณภาพให้สงู ขึน้
จะส่งผลให้ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลและกากน�้ำตาลของบริษัทมีผลิตผลและคุณภาพที่ดีขึ้น รวมถึงธุรกิจผลพลอยได้เช่น ไฟฟ้ามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ง. ค่าใช้จ่ายในการขาย
งบตรวจสอบ ส�ำหรับปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2556

ค่าขนส่ง
ค่าใช้จ่ายในการส่งออก
ค่าฝากน�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

69.96
52.27
11.18
9.44
142.85

48.97
36.59
7.82
6.62
100.00

64.04
63.49
17.43
15.33
160.29

39.95
39.60
10.89
9.56
100.00

45.34
102.33
13.17
14.89
175.73

25.80
58.23
7.50
8.47
100.00

ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการส่งออก โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าขนส่ง คือ อัตราค่าขนส่ง
เฉลีย่ ต่อเทีย่ ว และปริมาณน�ำ้ ตาลทีจ่ ำ� หน่ายได้ในแต่ละปี โดยในปี 2558 ค่าใช้จา่ ยในการส่งออก เพิม่ ขึน้ ตามปริมาณส่งออกน�ำ้ ตาลทีเ่ พิม่ ขึน้

จ. ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
งบตรวจสอบ ส�ำหรับปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2556

เงินเดือนและค่าจ้าง และค่าใช้จา่ ยพนักงาน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ/ค่าที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซม
วัสดุส�ำนักงานสิ้นเปลือง
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ค่าใช้จ่ายรับรองและบริจาคสาธารณะกุศล
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส�ำรองเพื่อการเกษียณอายุพนักงงาน
ค่าธรรมเนียมส่งเสริมอ้อยและน�้ำตาล
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
ค่าไฟฟ้า
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

ล้านบาท

ร้อยละ ของค่า
ใช้จ่ายในการ
บริหาร

ล้านบาท

ร้อยละ ของค่า
ใช้จ่ายในการ
บริหาร

ล้านบาท

ร้อยละของค่า
ใช้จ่ายในการ
บริหาร

101.61
6.41
16.28
5.34
4.35
13.36
7.73
5.71
20.33
19.96
20.88
7.49
1.13
30.72
261.29

35.59
2.24
5.70
1.87
1.52
4.68
2.71
2.00
7.12
6.99
7.31
2.62
0.39
10.75
100.00

131.08
14.89
18.81
8.51
4.41
16.96
5.69
4.81
1.04
17.67
10.74
7.98
10.32
47.76
300.59

43.60
4.95
6.25
2.83
1.46
5.64
1.89
1.60
0.34
5.87
3.57
2.65
3.43
15.89
100.00

159.40
31.64
18.59
7.62
8.01
22.68
12.04
7.94
2.62
3.37
13.79
3.64
55.55
346.94

45.94
9.12
5.36
2.20
2.31
6.54
3.47
2.29
0.76
0.97
3.97
0.00
1.05
16.01
100.00
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลัก ๆ ประกอบด้วย เงินเดือนค่าจ้างและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าธรรมเนียมหรือค่าที่ปรึกษา

ดังต่อไปนี้

ส�ำหรับปี 2557 ยอดค่าใช้จ่ายการบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 39.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.04 เกิดจากสาเหตุ

1) เงินเดือนและค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายพนักงาน เพิ่มขึ้นเป็น 131.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.99 เนื่องจาก
บริษทั มีการปรับฐานเงินเดือนของพนักงาน และเพิม่ จ�ำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย
กลางปี 2557
2) ค่าธรรมเนียม และค่าที่ปรึกษาด้านต่างๆเพื่อการเตรียมพร้อมส�ำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยรวมเพิ่มขึ้น 8.48 ล้านบาท
3) บริษัทมีการตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ชาวไร่ลดลงในปี 2557 มีการบันทึกค่าใช้จ่ายส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ชาวไร่
เพียง 1.04 ล้านบาท ลดลง 19.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 94.88
ส�ำหรับปี 2558 ยอดค่าใช้จ่ายการบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 46.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.42 เกิดจาก
สาเหตุดังต่อไปนี้
1) เงินเดือนและค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายพนักงาน เพิ่มขึ้นเป็น 159.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.60
เนือ่ งจาก เนือ่ งจากการปรับฐานเงินเดือนขึน้ ของปี 2557 และมีการว่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นโดยจ้างพนักงานประจ�ำเพิ่มขึ้น
32 คน
2) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษา เพิ่มขึ้นเป็น 31.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 112.49 เป็น
ค่าทีป่ รึกษาทีเ่ รียกเก็บผลส�ำเร็จของงานของทีป่ รึกษาแต่ละด้านเพือ่ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษทั นอกจากนี้
บริษัทได้ว ่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ อ งในโครงการลงทุ น ในอนาคต

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัท ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 96.94 ล้านบาท
117.02 ล้านบาท 125.49 ล้านบาท ตามล�ำดับ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงิน เกิดจากกลุ่มบริษัทมีการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
เพื่อใช้ในการผลิตน�้ำตาลที่เพิ่มสูงขึ้นการใช้เงินส่งเสริมสินเชื่อที่เพิ่มตามพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น
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ฉ. ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทมีก�ำไรก่อนภาษีเงินได้จ�ำนวน 270.42 ล้านบาท 286.46
ล้านบาท และ 326.05 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรขั้นต้นของแต่ละปี จาก
765.82 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 830.63 ล้านบาทในปี 2557 และ เพิ่มขึ้นเป็น 905.00 ล้านบาทในปี 2558

ช. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�ำนวน 64.86 ล้านบาท 50.15 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ การลดลงของภาษีเงินได้รวม ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากก�ำไรของธุรกิจไฟฟ้าซึ่งได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพิ่มขึ้น ท�ำให้โดยรวมแล้วภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง
ส�ำหรับในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�ำนวน 53.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากงวดเดียวกันของปีก่อน จาก
ผลประกอบการที่มีก�ำไรมากขึ้นอันเนื่องหลักมาจากก�ำไรของธุรกิจน�้ำตาลซึ่งต้องเสียภาษีลดลง ในขณะก�ำไรของธุรกิจไฟฟ้าซึ่งได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพิ่มขึ้น ท�ำให้โดยรวมแล้วภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง

ซ. ก�ำไรสุทธิ
ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 205.56 ล้านบาท 236.31 ล้านบาท และ
272.34 ล้านบาท ตามล�ำดับ การเพิ่มขึ้นของก�ำไรสุทธิ มาจากปัจจัยหลักเช่นเดียวกับการเพิ่มการผลิตและจ�ำหน่ายที่เพิ่มขึ้นของน�้ำตาล
กากน�้ำตาล และผลผลิตพลอยได้อื่นๆที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาน�้ำตาลในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มสูงขึ้นจาก
เงินเดือนค่าจ้างและค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น
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14.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ก. สินทรัพย์
เนื่องจากธุรกิจน�้ำตาลเป็นธุรกิจที่มีการด�ำเนินงานค่อนข้างจะแตกต่างจากธุรกิจโดยทั่วไป และมีลักษณะเป็นฤดูกาลตาม
การปลูกและเก็บเกีย่ วอ้อย ซึง่ จะมีการเริม่ ปลูกในเดือนตุลาคม และเก็บเกีย่ วในเดือนพฤศจิกายนปีถดั ไปถึงเดือนเมษายนปีถดั ๆ ไป ในขณะที่
โรงงานน�้ำตาลจะรับซื้ออ้อยและผลิตน�้ำตาลเฉพาะช่วงที่มีการเก็บเกี่ยว ท�ำให้สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและโรงงานน�้ำตาลอื่น ๆ มีรายการ
พิเศษที่ไม่มีในธุรกิจอื่น ๆ รายการพิเศษที่ส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจโรงงานน�้ำตาล คือ ลูกหนี้ชาวไร่ หมายถึง เงินจ่ายล่วงหน้าที่จ่ายให้ชาวไร่
เพื่อสนับสนุนการปลูกอ้อยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเงินเกี๊ยว การให้ปุ๋ย หรือให้บริการจักรกลเกษตร เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวไร่จะน�ำอ้อยมาส่ง
ให้แก่โรงงานเพื่อหักเงินจ่ายล่วงหน้านี้ ชาวไร่จะเริ่มได้รับเงินล่วงหน้านี้ตั้งแต่เริ่มเพาะปลูก
กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 3,897.89 ล้านบาท 5,385.67 ล้านบาท และ
6,762.11 ล้านบาทตามล�ำดับ
สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวม วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 2,864.22
หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 36.74 ต่อปีโดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ คือ การเพิ่มของทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายก�ำลังการ
หีบอ้อยของโรงงานน�้ำตาลจากเดิม 14,000 ตัน เป็น 20,000 ตันต่อวัน และการลงทุนโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของ บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน
จ�ำกัด (BEC) และ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด (BPC)

14.3.1 สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 1,858.40 ล้านบาท 2,106.10 ล้าน
บาท และ 2,114.28 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ลูกหนี้ชาวไร่ และสินค้าคงเหลือ โดยในระหว่าง
ปี 2556 ถึงปี 2558 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ชาวไร่ เนื่องจากมีการให้เงินสนับสนุนชาวไร่ในการปลูกอ้อย
เพิ่มขึ้น ตามปริมาณเนื้อที่เพาะปลูกอ้อยในเขตส่งเสริมที่เพิ่มขึ้น และ ณ สิ้นปี 2558 มีลูกหนี้ชาวไร่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีพื้นที่การส่งเสริม
ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปริมาณผลผลิตที่มากขึ้นหลังการลงทุนขยายการผลิตน�้ำตาล
ลูกหนี้การค้า
กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าหลัก ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าจากธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
ได้แก่ การขายไฟฟ้า ลูกค้าของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้จัดจ�ำหน่ายต่างประเทศรายใหญ่ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีฐานะการเงินที่ดี
และบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของฐานะทางการเงินของลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ กลุ่มบริษัท จึงไม่เคยมีปัญหาเรื่องหนี้สูญ
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของกลุ่มบริษัทส�ำหรับ ปี 2555 และ 2556 เท่ากับ 7 วัน ซึ่งระยะเวลาการเก็บหนี้ของบริษัท
สอดคล้องกับการให้เทอมเครดิตที่บริษัทให้แก่ลูกค้า ซึ่งก�ำหนดที่ 3 ถึง 7 วัน ส�ำหรับลูกค้าน�้ำตาลในประเทศ 3 ถึง 15 วัน ส�ำหรับลูกค้า
น�้ำตาลในต่างประเทศ และ 30 วันส�ำหรับธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า เนื่องจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยสั้น ท�ำให้มูลค่าของลูกหนี้การค้า
ณ วันสิน้ งวดขึน้ อยูก่ บั รายได้จากการจ�ำหน่าย ในช่วงใกล้วนั สิน้ งวด โดยทีล่ กู หนีก้ ารค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 93.41 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 22.78 ล้านบาท จากปีก่อน เนื่องจากมีการจ�ำหน่ายน�้ำตาลใกล้วันสิ้นงวดสูงกว่าปีก่อน
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ส�ำหรับในปี 2557 มีการจ�ำหน่ายน�้ำตาลจ�ำนวนมากใกล้ช่วงสิ้นปีท�ำให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้นเป็น
12 วัน และมูลค่าลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวดเพิ่มขึ้นเป็น 302.87 ล้านบาท
ลูกหนี้ชาวไร่-สุทธิ
ในการประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาล กลุ่มบริษัทจะให้การสนับสนุนเงินเกี๊ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมชาวไร่อ้อย โดยการ
ให้เงินล่วงหน้าเพื่อให้ชาวไร่อ้อยสามารถน�ำเงินส่วนดังกล่าวไปลงทุนส�ำหรับการปลูกอ้อยได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ
2558 ลูกหนี้ชาวไร่อ้อย-สุทธิ มีจ�ำนวน 1,024.84 ล้านบาท 770.79 ล้านบาท และ 908.50 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยในปี 2557 ลูกหนี้
ชาวไร่อ้อย-สุทธิ ลดลงจาก ณ วันสิ้นปี เนื่องจากในช่วงการผลิต ชาวไร่อ้อยจะน�ำอ้อยมาจ�ำหน่ายให้บริษัท และจ่ายคืนเงินเกี๊ยว ท�ำให้ลูก
หนี้ชาวไร่อ้อย-สุทธิ ลดลง และในปี 2558 ลูกหนี้ชาวไร่เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่ปลูกอ้อยและเบิกเงินเกี๊ยวของเกษตรกร
ลูกหนี้ชาวไร่ของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งตามอายุหนี้ค้างช�ำระได้ดังนี้
งบตรวจสอบ ส�ำหรับปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2556

ฤดูการผลิต 2559/2560
ฤดูการผลิต 2558/2559
ฤดูการผลิต 2557/2558
ฤดูการผลิต 2556/2557
ฤดูการผลิต 2555/2556
ฤดูการผลิต 2554/2555
ฤดูการผลิต ก่อน 2554/2555
ลูกหนี้ชาวไร่รวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้ชาวไร่สุทธิ

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

ล้านบาท

ร้อยละของลูก
หนี้ชาวไร่รวม

ล้านบาท

ร้อยละของลูก
หนี้ชาวไร่รวม

ล้านบาท

ร้อยละของลูก
หนี้ชาวไร่รวม

241.22
739.52
16.60
4.23
133.72
1,135.29
(110.45)
1,024.84

21.25
65.14
1.46
0.37
11.78
100.00
(9.73)
90.27

44.46
703.05
6.87
3.20
1.24
121.70
880.52
(109.73)
770.79

5.05
79.84
0.78
0.36
0.14
13.83
100.00
(12.46)
87.54

236.45
618.46
40.88
4.49
1.34
1.09
86.50
989.21
(80.71)
908.50

23.90
62.52
4.14
0.45
0.14
0.11
8.74
100.00
(8.16)
91.84

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการปล่อยสินเชื่อชาวไร่อย่างรัดกุม โดยพิจารณาจากหลายปัจจัยที่ได้จากประสบการณ์การเก็บหนี้ของ
กลุ่มบริษัทในอดีต ได้แก่ ความสามารถในการช�ำระหนี้ ปริมาณพื้นที่ปลูกอ้อยของลูกหนี้ อัตราผลผลิตต่อไร่ รวมถึงการส่งพนักงานของ
บริษทั เข้าไปตรวจสอบดูแลแปลงของชาวไร่อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้แน่ใจว่าลูกหนีจ้ ะสามารถส่งอ้อยช�ำระหนีไ้ ด้ ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั จะตัง้ ส�ำรอง
หนี้สงสัยจะสูญ เมื่อพิจารณาแล้วว่าชาวไร่รายนั้น ๆ ไม่สามารถจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมได้เช่น ค้างช�ำระหนี้งวดฤดูการผลิตก่อนหน้าเป็นเวลา
2 งวดฤดูการผลิต หรือ รายได้ของลูกหนี้ในอนาคตที่ทางบริษัทประมาณการแสดงว่าชาวไร่รายนั้น ๆ มีก�ำไรไม่เพียงพอกับการช�ำระหนี้สิน
ให้หมดภายในระยะเวลา 5 ปี หรือชาวไร่รายดังกล่าวเลิกปลูกอ้อย หรือ มีเหตุการณ์อื่น ๆ ที่แสดงว่าชาวไร่รายดังกล่าวไม่สามารถ
ช�ำระหนี้ได้อย่างแน่นอน เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2556 มีการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 20.33 ล้านบาท บริษัทคาดว่าได้มี
การตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส�ำหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถจ่ายช�ำระเงินคืนได้ครบถ้วนแล้ว ส�ำหรับในปี 2557 ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเนื่องจากได้รับช�ำระหนี้จากชาวไร่ตามปกติ
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

สินค้าคงเหลือ
งบตรวจสอบ ส�ำหรับปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2556

สินค้าส�ำเร็จรูป
ผลผลิตพลอยได้
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย
สินค้าคงเหลือ - วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างผลิต
วัสดุโรงงาน
รวมสินค้าคงเหลือ
หักค่าเผื่อการลดมูลค่า
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

ล้านบาท

ร้อยละของ
สินค้าคงเหลือ

ล้านบาท

ร้อยละของ
สินค้าคงเหลือ

ล้านบาท

ร้อยละของ
สินค้าคงเหลือ

575.78
5.37
93.52
20.01
5.85
4.58
705.11
(39.00)
666.11

81.66
0.76
13.26
2.84
0.83
0.65
100.00
(5.53)
94.47

447.22
13.18
109.17
13.57
10.85
17.22
611.21
(0.67)
610.54

73.17
2.16
17.86
2.22
1.78
2.82
100.00
(0.11)
99.89

574.32
63.48
37.20
4.67
37.29
716.96
(1.76)
715.20

80.10
0.00
8.85
5.20
0.65
5.20
100.00
(0.25)
99.75

สินค้าส�ำเร็จรูปส่วนใหญ่ประกอบด้วยน�้ำตาล ในส่วนผลผลิตพลอยได้ คือ กากน�้ำตาล กากอ้อย และกากหม้อกรอง ที่กลุ่มบริษัท
จ�ำหน่ายเก็บไว้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตามล�ำดับ ในส่วนของสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขายประกอบด้วย
น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ส�ำหรับจ�ำหน่ายให้กับชาวไร่ในรูปของเงินล่วงหน้าค่าอ้อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีสินค้าส�ำเร็จรูป 447.22 ล้านบาท ต�่ำกว่า ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากต้นทุนการผลิตน�้ำตาล
ต�ำ่ ลงจากราคาอ้อยทีล่ ดลง ในส่วนของค่าเผือ่ การหักมูลค่าสินค้าคงเหลือ 39.00 ล้านบาททีต่ งั้ ในปีกอ่ นได้มกี ารจ�ำหน่ายสินค้างวดดังกล่าว
ออกไปแล้ว และไม่มีการตั้งค่าเผื่อการหักมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มเติมเนื่องจากราคาจ�ำหน่ายสูงกว่าต้นทุนการผลิต
ณ สิน้ ปี 2558 กลุม่ บริษทั มีสนิ ค้าส�ำเร็จรูป 574.32 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 เท่ากับ 127.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.42
เนื่องจากบริษัทสามารถผลิตน�้ำตาลได้มากขึ้นจากปริมาณอ้อยเข้าหีบ
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14.3.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 2,039.49 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 3,279.56
ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 4,647.82 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโดยส่วนใหญ่ คือ ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 88.27 ร้อยละ 93.06 และร้อยละ 91.75 ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด ตามล�ำดับ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากกลุ่มบริษัทมีการซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มก�ำลัง
การผลิตหีบอ้อย จากเดิม 17,000 ตันต่อวัน เป็น 20,000 ตันต่อวัน และมี ก ารสั่ ง ซื้ อ เครื่ อ งจั ก รส� ำ หรั บ สร้ า งโรงงานไฟฟ้ า ของ
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ�ำกัด (BPC)
ข. แหล่งที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 5.93 เท่า และ 5.14
เท่ า ตามล� ำ ดั บ ทั้ ง นี้ ห นี้ สิ น ทุ น ต่ อ ทุ น อยู ่ ใ นระดั บ สู ง เนื่ อ งจากก่ อ นหน้ า ปี 2555 บริ ษั ท มี ก ารตั้ ง นโยบายการประมาณการอายุ
การใช้งานของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน�้ำตาลเท่ากับ 10 ปี ซึ่งสั้นกว่าอายุการใช้งานจริงที่เท่ากับประมาณ 30 ปี ดังนั้นค่า
เสื่ อ มราคาของเครื่ องจั ก รก่อนหน้าปี 2555 จึงมีมูลค่าสูงท� ำ ให้ ก� ำ ไรของบริ ษั ท ก่ อ นปี 2555 ต�่ ำ กว่ า ที่ ค วร ท� ำ ให้ ส ่ ว นของผู้ถือ
หุ้นต�่ำไปด้วย แต่หลังจากที่มีการประมาณการอายุของเครื่องจักรตามอายุการใช้งานที่คงเหลืออยู่อีกประมาณ 20 ปีท�ำให้ก�ำไร
ของบริษัทปรับเพิ่มขึ้นท�ำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนทยอยลดลง แม้ ว ่ า จะได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม ทุ น จากการเสนอขายหุ ้ น ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เดิ ม
180.80 ล้านบาท และต่อกรรมการและพนักงาน 18.27 ล้านบาท แต่ก็มีการจ่ายเงินปันผล 200.89 ล้านบาท ท�ำให้การขายหุ้นเพิ่มทุน
ไม่มีผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปี 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 2,125.58 ล้านบาท เนื่องจาก ผลการด�ำเนินของบริษัท ท�ำให้อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของเจ้าของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 2.18 เท่า ณ สิ้นปี 2558 จากการออกหุ้นกู้เพื่อใช้ลงทุนในโครงการขยายก�ำลังการผลิตน�้ำตาล
และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ค. หนี้สิน
กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 จ�ำนวน 3,263.21 ล้านบาท 3,397.26 ล้านบาท และ
4,635.93 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยหนีส้ นิ ส่วนใหญ่คอื เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุม่ บริษทั มีเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ จ�ำนวน 842.60 ล้านบาท 488.66 ล้านบาท
และ 512.26 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบอ้อย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงของเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบอ้อย
จะขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยที่รับซื้อที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงวันใกล้ส้ินงวดของแต่ละงวด ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของอ้อยที่
พร้อมจะถูกเก็บเกี่ยว และตัดมาจ�ำหน่ายให้กับบริษัท
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน จ�ำนวน 1,471.36 ล้านบาท 2,147.93
ล้านบาท และ 1,481.96 ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มมากในปี 2557 เนื่องจากมีเกษตรกรมาเข้า
โครงการส่งเสริมมากขึ้นท�ำให้บริษัทต้องให้เงินสนับสนุนการปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นจึงต้องมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงใช้ใน
การผลิตสินค้าส�ำเร็จรูปส�ำหรับจ�ำหน่ายด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ�ำนวน 777.02 ล้านบาท
612.78 ล้านบาท และ1,694.49 ตามล�ำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดวงเงินกู้ดังต่อไปนี้
วงเงินที่
1
2
3
4
5
6
7

ยอดวงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

(ล้านบาท)
460.00
300.00
365.00
270.00
440.00
30.00
5.00

MLR-1.25
MLR-2.375
MLR-2.50
MLR-1.00
MLR-1.00
MLR
MLR-0.50

ยอดเงินกู้คงเหลือ
(ล้านบาท)
458.13
275.00
280.00
215.96
440.00
21.85
3.55

ง. ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 634.67 ล้านบาท 1,988.17 ล้านบาท และ 2,125.58
ล้านบาท ตามล�ำดับ ในปี 2557 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน และก�ำไรจากผลการด�ำเนิน
งานของบริษัท
จ. สภาพคล่อง
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน
และหนี้สินด�ำเนินงาน

492.47

504.22

556.59

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

177.40

43.09

139.09

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(757.55)

(1,354.81)

(1,330.43)

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

547.93

1,625.82

1,056.73

กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(32.21)

314.09

(134.61)
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กระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม 2556 กระแสเงินสดก่อนการเปลีย่ นแปลงของทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน เท่ากับ 492.47 ล้านบาท
แต่เนือ่ งจากมีการผลิตน�ำ้ ตาลเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น ท�ำให้ตอ้ งใช้เงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับสินค้าส�ำเร็จรูปมากขึน้ และปริมาณไร่ออ้ ย
ทีอ่ ยูใ่ นโครงการส่งเสริมเพิม่ ขึน้ ท�ำให้บริษทั ต้องจ่ายเงินเกีย๊ วเพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกับปีกอ่ น กระแสเงินสดสุทธิจากการด�ำเนินงานเหลือเท่ากับ
177.40 ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินด�ำเนินงาน กระแสเงินสดจาก
การด�ำเนินงานสูงกว่าปีกอ่ น เนือ่ งจากบริษทั มีกำ� ไรเพิม่ ขึน้ จากธุรกิจไฟฟ้า ในขณะทีก่ ระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานต�ำ่ กว่าปีกอ่ น เนือ่ งจาก
บริษัทยังไม่ได้มีรับช�ำระเงินจากการจ�ำหน่ายน�้ำตาลปริมาณมากในช่วงใกล้วันสิ้นงวด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินด�ำเนินงาน กระแสเงินสดจาก
การด�ำเนินงานสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีก�ำไรเพิ่มขึ้นจากธุรกิจไฟฟ้าแห่งที่ 2 และธุรกิจปุ๋ย

กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ใช้เงินไปในการลงทุนประมาณ 747 ล้านบาท เพือ่ เพิม่ ก�ำลังการผลิตน�ำ้ ตาลจาก 14,000
ตันอ้อยต่อวัน เป็น 17,000 ตันอ้อยต่อวัน เพื่อก่อสร้างโรงงานปุ๋ยเพิ่มเติม และก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลก�ำลังการผลิต 9.9 เมกกะวัตต์โรงที่
2 และในปี 2557 บริษัทใช้เงินไปในการลงทุนประมาณ 1,300 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโครงการต่อเนื่องจากสิ้นปี 2556 และลงทุนเพิ่มก�ำลัง
การผลิตน�้ำตาลจาก 17,000 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 20,000 ตันอ้อยต่อวัน และก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 2 ในปี 2558 บริษัทใช้เงินไป
ในการลงทุนประมาณ 1,300 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโครงการต่อเนื่องจากสิ้นปี 2557 และลงทุนเพิ่มก�ำลังการผลิตน�้ำตาลจาก 17,000 ตัน
อ้อยต่อวัน เป็น 20,000 ตันอ้อยต่อวัน และก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 3

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 692 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นใช้เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการซื้ออ้อยและผลิตน�้ำตาลของกลุ่มบริษัท และมีการกู้ยืมเงินระยะยาว 36 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ย
ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 694.36 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นใช้เพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้ออ้อยและผลิตน�้ำตาลของกลุ่มบริษัท และได้รับเงินสดจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป 1,112.34
ล้านบาท
ส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 1,056.73 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมระยะยาวใช้
เพื่อขยายการลงทุนส�ำหรับการผลิตน�้ำตาลของกลุ่มบริษัท
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
หน่วย

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

0.74

0.73

0.90

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

(เท่า)

0.46

0.49

0.57

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

(วัน)

7

12

6

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

(วัน)

72

72

72

ระยะเวลาช�ำระหนี้

(วัน)

58

52

71

Cash Cycle

(วัน)

-22

-33

-7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบมากต่อการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ ส�ำหรับปี 2558 กลุม่ บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องดีขนึ้ จากการออกหุน้ กูเ้ พือ่ ช�ำระคืนเงินกูย้ มื
ระยะสั้น
อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 อัตราก�ำไรขั้นต้นและก�ำไรสุทธิของบริษัท เพิ่มขึ้นเป็นผลจากสัดส่วน
ของธุรกิจไฟฟ้าที่มีอัตราก�ำไรสูง เพิ่มมากขึ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 และปี 2558 บริษัทมีอัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่ากับ 1.15 เท่า 0.85
เท่า และ 0.69 เท่า ตามล�ำดับ ซึ่งการลดลงของอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2556 และ 2557 เกิดจากการที่บริษัทมีการลงทุนขยาย
ก�ำลังการผลิตน�้ำตาลและการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ท�ำให้มูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ของบริษัทไม่เพิ่มขึ้นมากนัก
เนื่องจากราคาน�้ำตาลในตลาดโลกลดลง
นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ในปี 2556 และ 2557 ลดลงจากปี 2555
โดยมีเหตุผลเช่นเดียวกับการลดลงของอัตราการหมุนของสินทรัพย์
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อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 5.93 เท่า และ 5.14 เท่า ตาม
ล�ำดับ ทัง้ นีห้ นีส้ นิ ทุนต่อทุนอยูใ่ นระดับสูงเนือ่ งจากก่อนหน้าปี 2555 บริษทั มีการตัง้ นโยบายการประมาณการอายุการใช้งานของเครือ่ งจักร
ที่ใช้ในการผลิตน�้ำตาลเท่ากับ 10 ปี ซึ่งสั้นกว่าอายุการใช้งานจริงที่เท่ากับประมาณ 30 ปี ดังนั้นค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรก่อนหน้า
ปี 2555 จึงมีมลู ค่าสูงท�ำให้กำ� ไรของบริษทั ก่อนปี 2555 ต�ำ่ กว่าทีค่ วร และท�ำให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ต�ำ่ ไปด้วย แต่หลังจากทีม่ กี ารประมาณการ
อายุของเครื่องจักรตามอายุการใช้งานที่คงเหลืออยู่อีกประมาณ 20 ปีท�ำให้ก�ำไรของบริษัทปรับเพิ่มขึ้นท�ำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนทยอย
ลดลง แม้ว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม 180.80 ล้านบาท และต่อกรรมการและพนักงาน 18.27 ล้านบาท
แต่ก็มีการจ่ายเงินปันผล 200.89 ล้านบาท ท�ำให้การขายหุ้นเพิ่มทุนไม่มีผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปี 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,988.40 ล้านบาท เนื่องจาก 1) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป โดยได้รับ
เงินจากการขายหุ้นเท่ากับ 1,112.34 ล้านบาท และ 2) ผลการด�ำเนินของบริษัท ท�ำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของกลุ่มบริษัท
ลดลงเหลือ 1.71 เท่า ณ สิ้นปี 2557
ส�ำหรับปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 2,126.17 ล้านบาท เนื่องจาก ผลการด�ำเนินงานของบริษัท และจากการเสนอขาย
หุ้นกู้ต่อประชาชนทั่วไป เพื่อใช้ในการผลิต ท�ำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 2.18 เท่า ณ สิ้นปี 2558
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้หนังสือรับรองธนาคารเพื่อการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 4.60 ล้านบาท และมีภาระผูกพันในการจ�ำหน่ายส่งออกน�้ำตาล 42 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานในอนาคต
ราคาน�้ำตาลในตลาดโลก
เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทประมาณร้อยละ 60 ของรายได้รวม เป็นรายได้จากการส่งออกน�้ำตาลไปยังต่างประเทศ ราคา
น�้ำตาลในตลาดโลกจึงมีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท ความผันผวนของราคาตลาดโลกขึ้นอยู่กับปริมาณอุปสงค์และอุปทานในตลาด
ถึงแม้วา่ ราคาน�ำ้ ตาลจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษทั การค�ำนวณราคาอ้อยซึง่ เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตน�ำ้ ตาล ในอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาล
ไทยนั้น จะเป็นไปตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ดังนั้นหากราคาน�้ำตาลตลาดโลกต�่ำ ราคาอ้อยก็จะต�่ำตามไปด้วย หรือหากราคา
น�้ำตาลตลาดโลกสูง ราคาอ้อยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

ต้นทุนค่าอ้อย
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายในประเทศไทย ได้ก�ำหนดระบบจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้ำตาล
ทราย ที่อัตราส่วน 70:30 ซึ่งโรงงานน�้ำตาลจะต้องจ่ายค่าอ้อยใช้ชาวไร่ตามราคาที่ค�ำนวณโดยส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาล
ทราย เพื่อแบ่งผลประโยชน์จากการผลิตน�้ำตาลทรายให้ชาวไร่ได้ผลประโยชน์ 70 ส่วนจาก 100 ส่วน
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บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทรายค�ำนวณค่าอ้อยที่โรงงานน�้ำตาลต้องจ่ายให้ชาวไร่โดยอ้างอิงจากราคาน�้ำตาลเฉลี่ยที่ บริษัท
อ้อยและน�ำ้ ตาลไทย จ�ำกัดขายได้จริงจากโควตา ข. ดังนัน้ ต้นทุนวัตถุดบิ จึงแปรผันกับราคาทีบ่ ริษทั อ้อยและน�ำ้ ตาลไทย จ�ำกัดสามารถขายได้
และหากบริษัทขายน�้ำตาลทรายในตลาดต่างประเทศได้ต�่ำกว่าราคาที่บริษัท อ้อยและน�้ำตาลไทย จ�ำกัดขายได้จริงบริษัทต้องจ่ายค่าอ้อย
ในราคาที่ สู ง เมื่ อ เที ย บกั บ ยอดขายของบริ ษั ท ส่ ง ผลให้ อั ต ราก� ำ ไรของบริ ษั ท ลดลงแต่ ห ากบริ ษั ท ขายได้ ร าคาสู ง กว่ า ราคาเฉลี่ ย
ที่บริษัท อ้อยและน�้ำตาลไทย จ�ำกัด ขายได้จริง บริษัทก็จะมีผลก�ำไรและอัตราก�ำไรเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยติดตามช่วงเวลารวมถึงราคาขายที่บริษัท อ้อยและน�้ำตาลไทย
จ�ำกัด ขายอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการขายและให้แน่ใจว่าราคาที่บริษัทขายน�้ำตาลใน โควตา ค. นั้น เป็นราคาที่เหมาะสมและเน้นให้ได้
ราคาไม่ต�่ำกว่าราคาเฉลี่ยที่บริษัท อ้อยและน�้ำตาลไทยจ�ำกัดขายได้

การจัดหาวัตถุดิบ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณอ้อย อาทิเช่น
ก. ปริมาณพื้นที่ในการเพาะปลูกอ้อยที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่
ให้ผลตอบแทนสูงกว่า หรืออาจเกิดจากนโยบายการส่งเสริมของภาครั ฐ ผ่ า นนโยบายส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช พลั ง งาน
ทดแทน อื่นๆ เช่น ส่งเสริมปาล์มน�้ำมันและยางพารา เป็นต้น
ข. สภาพภูมิอากาศ ปริมาณฝน ระบบชลประทาน ความสมบูรณ์ของดิน พันธุ์อ้อย และโรคของอ้อยอื่นๆ ต่างส่งผลต่อปริมาณ
อ้อยที่จะปลูกได้ต่อไร่ หากปัจจัยต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะท�ำให้ปริมาณอ้อยต่อไร่ลดลงได้
ค. การแย่งอ้อยในพื้นที่ หากโรงงานน�้ำตาลบริเวณใกล้เคียงเสนอราคารับซื้ออ้อยจากชาวไร่ที่ราคาสูงกว่าที่ BSF เสนอให้
ชาวไร่อ้อยอาจน�ำอ้อยไปขายให้แก่โรงงานนั้นๆ แทนท�ำให้ BSF มีจ�ำนวนอ้อยเข้าหีบลดลง
หากผลผลิตอ้อยซึง่ เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตน�ำ้ ตาลทรายมีปริมาณทีล่ ดลง บริษทั อาจไม่สามารถผลิตน�ำ้ ตาลทรายในปริมาณทีเ่ พียงพอ
ในการจัดจ�ำหน่ายได้ อีกทั้งหากปริมาณอ้อยไม่เพียงพอต่อก�ำลังการผลิต อาจท�ำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตของบริษัทสูงขึ้นและท�ำให้
บริษัทมีก�ำไรต่อหน่วยและมีก�ำไรสุทธิลดลง ตามล�ำดับ
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การถูกควบคุมจากภาครัฐ
เนือ่ งจากอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมทีถ่ กู ควบคุมและก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการอ้อย
และน�ำ้ ตาลทราย ภายใต้พระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน�ำ้ ตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึง่ เป็นกฎหมายทีก่ ำ� กับดูแลระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาล
ทราย ตั้งแต่การบริหารจัดการในไร่อ้อย การผลิตในโรงงานน�้ำตาล และการส่งออก การจัดสรรปริมาณการขายน�้ำตาลทรายตามโควตา
(โควตา ก. ขายในประเทศ โควตา ข. และ โควตา ค. ขายต่างประเทศ) ราคาจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขายปลีกภายในประเทศ ตลอดจน
การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้ำตาลในอัตราส่วน 70:30 ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ เป็นผูร้ กั ษาการให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนัน้ ในกรณีทนี่ โยบาย
การปรับราคาขายน�้ำตาลภายในประเทศ หรือหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบหรือนโยบายของพระราชบัญญัติดังกล่าว อาจส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการของบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมน�้ำตาลนี้ อย่างมีนัยส�ำคัญ

อัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั รับรูร้ ายได้จากการส่งออกน�ำ้ ตาลเป็นสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของรายได้จากการจ�ำหน่าย
น�ำ้ ตาลและกากน�ำ้ ตาลทัง้ หมด ดังนัน้ บริษทั จึงมีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทและรายได้ของบริษัท

โครงการในอนาคต
บริษทั มีแผนทีจ่ ะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิม่ อีก 1 แห่ง โดยใช้วตั ถุดบิ จากกากอ้อย เพือ่ เป็นการลงทุนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในกระบวนการผลิตอ้อย ซึ่งหากโครงการดังกล่าวส�ำเร็จก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในอนาคตได้

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -
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