
 

8. ปัจจยัความเส่ียง 

ความเส่ียงอนัเกี่ยวกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิของกลุ่มธุรกจิ 

กลุ่มธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

1. ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยดิบ และน ้ำตำลทรำยขำวสีร ำ ซ่ึงด ำเนินกำรโดยบริษทั โรงงำน 

 น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (“BSF”) 

2. ธุรกิจผลพลอยไดข้องบริษทั ไดแ้ก่  

- ธุรกิจโรงไฟฟ้ำชีวมวล ซ่ึงด ำเนินกำรโดยบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังำน จ ำกดั (“BEC”) บริษทั บุรีรัมย ์ 

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

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

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

ความเส่ียงเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิของบริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (“BSF”)  

1.1 ความเส่ียงจากการจัดหาวตัถุดิบ 

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

ก. ปัจจยัเส่ียงเร่ืองปริมำณพื้นท่ีในกำรเพำะปลูกอ้อยท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงอำจเกิดจำกเกษตรกร
ชำวไร่ออ้ยเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนสูงกวำ่ หรืออำจเกิดจำกนโยบำยกำรส่งเสริมของภำครัฐ
ผำ่นนโยบำยส่งเสริมกำรจดัพื้นท่ีเพำะปลูกให้เหมำะสมหรือโซนน่ิง อย่ำงไรก็ตำม จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นจงัหวดั 
ในกำรน ำร่องกำรเปล่ียนพื้นท่ีปลูกข้ำวให้เป็นพื้นท่ีปลูกอ้อยตำมนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นอกจำกน้ี บริษทัมีกำรส ำรวจและประเมินกำรเปล่ียนแปลงหำสำเหตุ  และได้แก้ไขในจุดปัญหำท่ีเกิดข้ึน  
ท่ีผำ่นมำในช่วงระหว่ำงปี 2555 ถึงปี 2559 ปริมำณกำรปลูกออ้ยในจงัหวดับุรีรัมยเ์พิ่มข้ึนโดยตลอด ดงัแสดง 
ในตำรำงต่อไปน้ี  

 

 



 

 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 

พ้ืนท่ีปลูก

ออ้ย (ไร่) 

ผลผลิต

เฉล่ีย 

(ตนั/ไร่) 

พ้ืนท่ีปลูก

ออ้ย (ไร่) 

ผลผลิต

เฉล่ีย 

(ตนั/ไร่) 

ผลผลิตเฉล่ีย

(ตนั/ไร่) 

ผลผลิต

เฉล่ีย 

(ตนั/ไร่) 

พ้ืนท่ีปลูก

ออ้ย (ไร่) 

ผลผลิต

เฉล่ีย 

(ตนั/ไร่) 

พ้ืนท่ีปลูก

ออ้ย (ไร่) 

ผลผลิต

เฉล่ีย

(ตนั/ไร่) 

จงัหวดั

บุรีรัมย ์ 188,946 11.09 200,112 11.29 200,941 11.09 210,919 10.00 210,962 10.00 

รวมทั้ง

ประเทศ 9,487,320 11.32 10,078,025 11.24 10,530,927 11.08 11,012,839 9.15 11,080,364 9.15 

ท่ีมำ  :   ส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำย 

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

ค. ปัจจยัควำมเส่ียงเร่ืองควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน บริษทัมีนโยบำยให้ควำมส ำคญัในกำรปรับปรุง
บ ำรุงดิน ฟ้ืนฟูสภำพควำมอุดมสมบูรณ์ในพื้นท่ีปลูกอ้อย เช่น กำรตัดอ้อยสด คืนอินทรียวตัถุกลับลงดิน  
กำรปรับค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใชปุ๋้ย และบริษทัผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ำกผลพลอยได้
จำกกำรผลิตน ้ ำตำล กำกหมอ้กรอง โดยให้ผลผลิตเฉล่ียจำกเดิมก่อนหนำ้น้ีอยูท่ี่ 8 ถึง 9 ตนัต่อไร่ในช่วงปี 2547 
ถึง 2553 แต่ในช่วงปี 2554 ถึง 2559 ผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 12 ถึง 13 ตนัต่อไร่พื้นท่ีปลูก 

ง. ปัจจยัควำมเส่ียงเร่ืองพนัธ์ุอ้อย บริษทัได้จดัสรรกำรใช้พนัธ์ุออ้ยให้เหมำะสมกบัพื้นท่ีปลูก  
มีแปลงทดสอบพนัธ์ุออ้ยและคดัเลือกพนัธ์ุอ้อยใหม่ ๆ เพื่อทดแทนพนัธ์ุอ้อยท่ีเส่ือมสภำพ มีกำรใช้กำรจดั
สัดส่วนพนัธ์ุออ้ยปลูก และใชพ้นัธ์ุออ้ยท่ีใหผ้ลตอบแทนชำวไร่สูง และสำมำรถผลิตน ้ำตำลต่อตนัออ้ยไดม้ำกข้ึน 

จ. ปัจจยัเส่ียงดำ้นกำรแย่งออ้ยในพื้นท่ี หำกโรงงำนน ้ ำตำลบริเวณใกลเ้คียงเสนอรำคำรับซ้ือออ้ย
จำกชำวไร่ท่ีรำคำสูงกว่ำท่ี BSF เสนอให้ ชำวไร่ออ้ยอำจน ำออ้ยไปขำยให้แก่โรงงำนนั้น ๆ แทน ท ำให้ BSF  
มีจ ำนวนออ้ยเขำ้หีบลดลง BRD มีกำรบริหำรจดักำรเร่ืองกำรจดัหำออ้ย โดยกำรส่งเสริมแบบมีสัญญำระหว่ำง
บริษัทและชำวไร่ ทั้ งในรูปเงินและปัจจัยอ่ืน ๆ อำทิ ปุ๋ย สำรเคมี พันธ์ุอ้อย และเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ 
ทำงกำรเกษตรในพื้นท่ีส่งเสริมซ่ึงมีรัศมีครอบคลุมระยะ 50 กิโลเมตรรอบโรงงำน เพื่อให้ชำวไร่ยกกรรมสิทธ์ิ
ออ้ยให้แก่โรงงำนล่วงหน้ำก่อนถึงฤดูหีบออ้ย มีกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชำวไร่ออ้ย โดยส่งนกัส่งเสริม



 

เกษตรกร ซ่ึงประกอบด้วย 17 ทีม กระจำยลงพื้นท่ีแบบรำยแปลง แนะน ำพนัธ์ุออ้ยให้มีควำมเหมำะสมกับ 
พื้นท่ีปลูก บริหำรจดักำรตรวจสอบสภำพดินและน ้ ำ และช่วยดูแลในแต่ละช่วงเวลำตั้งแต่กำรปลูกจนกระทัง่ถึง
กำรเก็บเก่ียวและขำยใหแ้ก่ BSF ณ แปลงออ้ย ดว้ยระบบออนไลน์และระบบดำวเทียมส ำรวจพิกดัพื้นท่ีปลูกออ้ย
เพื่อให้แปลงปลูกออ้ยทุกแปลงไดรั้บกำรตรวจติดตำม และให้กำรสนับสนุนตำมควำมเป็นจริง ท ำให้ชำวไร่ 
ไดอ้อ้ยท่ีมีคุณภำพ มีผลผลิตเฉล่ียต่อหน่วยพื้นท่ีของชำวไร่สูง มีรำยไดท่ี้มัน่คง และเป็นพนัธมิตรท่ีดีของบริษทั 
จำกกำรบริหำรจดักำรดงักล่ำวท ำใหท่ี้ผำ่นมำ BSF ไม่เคยมีปัญหำในกำรจดัหำออ้ยใหไ้ดเ้พียงพอในฤดูกำรหีบออ้ย 

นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีกำรจดัตั้งแนวเขตกำรแบ่งพื้นท่ีหรือกำรสร้ำงโซนน่ิง ระหว่ำงพื้นท่ีปลูกออ้ย 
และโรงงำนน ้ำตำลดว้ยกนั ซ่ึงอยูใ่นเขตจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์ และนครรำชสีมำ เพื่อป้องกนัปัญหำกำรแยง่ออ้ย
ระหวำ่งโรงงำนน ้ำตำล  

1.2  ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาน า้ตาลในตลาดโลก 

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

 ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัออ้ยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 โรงงำนน ้ ำตำลในประเทศไทยจะส่งออกน ้ ำตำล
ไปจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศได ้จะตอ้งเป็นกำรส่งออกผ่ำนบริษทัตวัแทนตำมท่ีไดมี้กำรระบุไวเ้ท่ำนั้น โดยจะมี
กำรจดัสรรโควตำส ำหรับกำรบริโภคภำยในและส ำหรับส่งออก ซ่ึงจะตอ้งจดัสรรตำมสัดส่วนปริมำณน ้ ำตำล 
ท่ีผลิตได้ในฤดูกำรผลิตนั้น ๆ ส่งผลให้อตัรำส่วนกำรส่งออก และจ ำหน่ำยในประเทศของโรงงำนน ้ ำตำล 
ในประเทศมีอตัรำส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงในปี 2558 และปี 2559 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรส่งออกน ้ ำตำล คิดเป็น
ร้อยละ 80 และ 78 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทั้งหมดตำมล ำดบั ซ่ึงรำคำขำยในกำรส่งออกจะใชร้ำคำ
น ้ำตำลในตลำดโลกเป็นหลกั รำคำน ้ำตำลในตลำดโลกจะเปล่ียนแปลงไปตำมอุปสงคแ์ละอุปทำน ของตลำดโลก
โดยรวม รำยไดข้องบริษทัจึงไดรั้บผลกระทบหำกรำคำน ้ ำตำลในตลำดโลกมีกำรเปล่ียนแปลง โดยในปี 2559 
รำคำน ้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์กมีควำมเคล่ือนไหวอยูท่ี่เฉล่ีย 16.49  เซนตต่์อปอนด ์

 



 

ราคาเฉลีย่น า้ตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 

ปีบัญชี 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

รำคำเฉล่ีย  
(เซนต/์ปอนด)์ 

14.63 9.9 12.1 17.98 22.28 27.07 21.57 17.47 16.34 13.12 16.49 

 

ราคาเฉลีย่น า้ตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 
 

ปีบัญชี 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
รำคำเฉล่ีย  
(เหรียญสหรัฐ/
เมตริกตนั) 

421.66 309.55 351.59 487.39 616.49 706.07 587.74 496.58 439.30 376.32 458.32 

ท่ีมำ: Bloomberg 

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

อย่ำงไรก็ดี จำกเดิมท่ีผลประกอบกำรของบริษทัข้ึนอยู่กับธุรกิจน ้ ำตำลและกำกน ้ ำตำลอย่ำงเดียว  
ดงันั้น ควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลตลำดโลกนั้นส่งผลต่อผลประกอบกำรของบริษทั และจำกกำรท่ีกลุ่มบริษทัฯ 
ได้มีกำรลงทุนในโครงกำรต่อเ น่ืองจำกน ้ ำตำลและกำกน ้ ำตำล ได้แก่  โรงงำนไฟฟ้ำจำกกำกอ้อย  
และโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำยสำรอินทรียป์รับปรุงดิน ท ำให้บริษทัคำดวำ่ผลประกอบกำรของบริษทัท่ีจะอำ้งอิง
กบัรำคำน ้ำตำลในตลำดโลกลดนอ้ยลง 

1.3 ความเส่ียงจากการเกดิหนีเ้สียจากการให้เงินสนับสนุนชาวไร่อ้อย (เงินเกี๊ยว) 

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

กำรปล่อยเงินสนบัสนุนให้ชำวไร่ออ้ยจะเป็นในรูปแบบเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้ำ เพื่อให้ชำวไร่ออ้ยน ำไป
ลงทุนเร่ืองพนัธ์ุออ้ย ท่ีดิน ระบบชลประทำน และปุ๋ย เป็นตน้ โดยกำรปล่อยเงินเก๊ียวจะเป็นเสมือนกบักำรจอง
อ้อยของชำวไร่ท่ีได้รับกำรสนับสนุนเงินเก๊ียว โดยชำวไร่ท่ีได้รับเงินเก๊ียวจะน ำอ้อยมำขำยให้โรงงำน 



 

ภำยหลงัจำกท่ีออ้ยโตข้ึนพร้อมตดัจะเป็นช่วงเดียวกบัช่วงโรงงำนน ้ ำตำลเร่ิมเปิดหีบออ้ย เกษตรกรชำวไร่ออ้ย 
จะตดัออ้ยและส่งออ้ยใหก้บัโรงงำน และโรงงำนจะจ่ำยค่ำออ้ยใหช้ำวไร่และหกัเงินเก๊ียวท่ีไดจ่้ำยล่วงหนำ้ไวแ้ลว้ 
จำกกำรให้กำรสนับสนุนเงินเก๊ียวดงักล่ำวจะท ำให้บริษทัมีควำมเส่ียงในเร่ืองของค่ำใช้จ่ำยหน้ีสงสัยจะสูญ 
จำกเงินเก๊ียว หำกชำวไร่ไม่สำมำรถน ำออ้ยมำเขำ้หีบได้ตำมท่ีตกลงกนัไว ้โดยอำจจะเกิดจำกควำมแห้งแล้ง  
หรือโรคระบำด เป็นต้น ซ่ึงถ้ำหำกค่ำใช้จ่ำยหน้ีสงสัยจะสูญสูงข้ึน จะท ำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อ 
ผลประกอบกำรของ BSF โดยในระหวำ่งปี 2555 ถึงปี 2559 บริษทัไดมี้กำรตั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญดงัน้ี 

(หน่วย:ลำ้นบำท) 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - 20.33 1.05 3.44 79.86 
ลูกหน้ีชำวไร่ (เก๊ียว) 975.21 1,135.29 880.68 989.21 1,069.92 
ร้อยละของหน้ีสงสัยจะสูญ - 1.79 0.11 0.34 7.46 

ทั้งน้ี อตัรำกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในระหว่ำงปี 2555 ถึงปี 2559 คิดเป็นประมำณร้อยละ 1.94  
ของลูกหน้ีชำวไร่ ณ วนัส้ินงวด บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัและบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยในกำรพิจำรณำ 
กำรให้สินเช่ือแก่ชำวไร่ จะมีกำรก ำหนดคุณสมบติัและแบ่งเกรดของชำวไร่ มีระบบกำรพิจำรณำกำรให้เงิน
สินเช่ือ โดยจ่ำยเงินเก๊ียวตำมงวดงำนของชำวไร่ท่ีปฏิบัติได้ในแต่ละงวดงำน รวมถึงก ำหนดหลักทรัพย ์
และบุคคลค ้ ำประกัน นอกจำกน้ี บริษัทยงัติดตำมดูแลชำวไร่อ้อยอย่ำงทั่วถึงโดยนักส่งเสริมกำรเกษตร 
และระบบดำวเทียมในกำรส ำรวจพิกดัพื้นท่ีปลูกออ้ย ซ่ึงจะสำมำรถติดตำมขอ้มูลพื้นท่ีปลูกออ้ยรำยแปลง 
ไดอ้ยำ่งแม่นย  ำ ทรำบควำมคืบหนำ้ของงวดงำน ทรำบถึงขอ้มูลวำ่ออ้ยแปลงใดเกิดปัญหำอยำ่งไร ท ำให้สำมำรถ
แกไ้ขปัญหำไดอ้ยำ่งทนัท่วงที 

1.4  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น  

เน่ืองจำกบริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรส่งออกน ้ ำตำลเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกำเป็นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 77 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทั้งหมด ดงันั้น รำยได้ของบริษทัจะผนัผวนตำมอตัรำ
แลกเปล่ียนบำทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

อย่ำงไรก็ดี บริษทัมีมำตรกำรในกำรป้องกนัควำมเส่ียงโดยเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ ำทั้ งหมด  โดยอัตรำแลก เป ล่ี ยน ท่ีท ำสัญญำจะพย ำยำมให้ ม ำกกว่ ำ อัตร ำแลก เป ล่ี ยน ท่ี 
บริษทั ออ้ยและน ้ำตำลไทย จ ำกดั (อนท.) ใชใ้นกำรค ำนวณรำคำจ ำหน่ำยโควตำ ข. แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของ
ผูบ้ริหำรในกำรพิจำรณำถึงแนวโน้มอตัรำแลกเปล่ียนในช่วงเวลำนั้นดว้ย อยำ่งไรก็ตำม กำรป้องกนัควำมเส่ียง
ดงักล่ำว อำจไม่สำมำรถป้องกนัควำมเส่ียงได้ หำกค่ำเงินบำทมีแนวโน้มท่ีจะแข็งค่ำข้ึนติดต่อกนัเป็นระยะ
เวลำนำน 



 

1.5  ความเส่ียงจากการควบคุมจากภาครัฐ 

1.5.1  ความเส่ียงจากนโยบายภาครัฐ 

เน่ืองจำกอุตสำหกรรมออ้ยและน ้ ำตำลทรำยในประเทศไทย เป็นอุตสำหกรรมท่ีถูกควบคุมและก ำกบั
ดูแลโดยคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำย ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัออ้ยและน ้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ซ่ึงเป็น
กฎหมำยท่ีก ำกบัดูแลระบบอุตสำหกรรมออ้ยและน ้ ำตำลทรำย ตั้งแต่กำรบริหำรจดักำรในไร่ออ้ย กำรผลิต 
ในโรงงำนน ้ำตำล และกำรส่งออก กำรจดัสรรปริมำณกำรขำยน ้ำตำลทรำยตำมโควตำ (โควตำ ก. ขำยในประเทศ 
โควตำ ข. และ โควตำ ค. ขำยต่ำงประเทศ) รำคำจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยขำยปลีกภำยในประเทศ ตลอดจน 
กำรแบ่งปันผลประโยชน์ระหวำ่งชำวไร่ออ้ยและโรงงำนน ้ำตำลในอตัรำส่วน 70:30  

 ระบบ 70: 30 ก ำหนดโดยกำรน ำรำคำน ้ ำตำลโควตำ ข ท่ีบริษทั ออ้ยและน ้ ำตำลไทย จ ำกดั (อนท.) 
จ  ำหน่ำยไดเ้ป็นรำคำกลำงในกำรค ำนวณรำยไดจ้ำกกำรส่งออกน ้ ำตำลทั้งหมดของประเทศ เพื่อมำรวมกบัรำยได้
น ้ำตำลท่ีจ ำหน่ำยในประเทศและกำกน ้ำตำล เป็นรำยไดข้องอุตสำหกรรมน ้ำตำลทั้งหมด หลงัจำกนั้นจะมีกำรหกั
ค่ำใชจ่้ำยกำรผลิตและจ ำหน่ำย เพื่อประมำณกำรก ำไรของอุตสำหกรรม หลงัจำกนั้นจะมีกำรแบ่งในอตัรำส่วน 
70:30 โดยส่วนร้อยละ 70 จะน ำไปหำรดว้ยปริมำณออ้ยทั้งฤดูกำรผลิตเพื่อใชใ้นกำรก ำหนดรำคำออ้ยท่ีโรงงำน
จะรับซ้ือ ดงันั้นระบบ 70:30 จะท ำใหเ้กิดเสถียรภำพในอุตสำหกรรม ท ำให้ผูผ้ลิตน ้ ำตำลในประเทศมีควำมเส่ียง
ดำ้นรำคำวตัถุดิบและรำคำน ้ำตำลลดลง เน่ืองจำกรำคำออ้ยจะแปรผนัไปตำมรำคำน ้ำตำลท่ีจ ำหน่ำยได ้

ทั้ งน้ี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงพำณิชย ์ เป็นผูรั้กษำกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ดงันั้นในกรณีท่ีนโยบำยกำรปรับ
รำคำขำยน ้ ำตำลภำยในประเทศ หรือหำกเกิดกำรเปล่ียนแปลงในกฎระเบียบ หรือนโยบำยของพระรำชบญัญติั
ดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัท และบริษัทท่ีอยู่ในอุตสำหกรรมน ้ ำตำลน้ี 
อยำ่งมีนยัส ำคญั 

มีควำมเป็นไปไดเ้ร่ืองควำมเส่ียงจำกกำรผ่อนคลำยกำรควบคุม เพื่อให้อุตสำหกรรมออ้ยและน ้ ำตำลทรำย 
มีควำมเป็นเสรีมำกยิ่งข้ึน ตำมพนัธกรณีท่ีไทยมีกบัประเทศต่ำง ๆ ทั้งในกรอบ ASEAN Free Trade Area, 
FTA ระดับทวิภำคี และระดับภูมิภำคท่ีก ำลัง เจรจำ  (RCEP) ตลอดจนในกรอบพหุภำคี อย่ำงองค์กำร 
กำรคำ้โลก (WTO) กำรเปิดเสรีจะเป็นทั้งโอกำสและควำมทำ้ทำยส ำหรับอุตสำหกรรมออ้ยและน ้ ำตำลทรำย 
ทั้งระบบ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งติดตำมอยำ่งใกลชิ้ด 

อย่ำงไรก็ดี อุตสำหกรรมออ้ยและน ้ ำตำลทรำยเป็นอุตสำหกรรมเกษตร และเป็นอุตสำหกรรมพื้นฐำน
ของอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม อีกทั้ง ยงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส่งออกไปทัว่โลก ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำ
กฎระเบียบต่ำง ๆ ตลอดจนนโยบำยของภำครัฐท่ีผ่ำนมำในอดีต มุ่งเนน้เพื่อกำรพฒันำอุตสำหกรรมในประเทศ 



 

และมีควำมอยู่รอดทั้งชำวไร่และโรงงำนน ้ ำตำล จึงท ำให้เช่ือมัน่ว่ำกฎระเบียบต่ำง ๆ ท่ีอำจเปล่ียนแปลงนั้น 
น่ำจะเป็นนโยบำยในเชิงบวกท่ีส่งเสริมอุตสำหกรรม รวมถึงชำวไร่ออ้ยและโรงงำนน ้ำตำลเอง 

1.5.2  ความเส่ียงจากการผนัผวนของรายได้จากการขายน า้ตาล 

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

อยำ่งไรก็ดี ในแต่ละปี ช่วงปริมำณกำรขำยน ้ ำตำลไม่เท่ำกนั ดงันั้นรำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ ำตำลของบริษทั
แต่ละไตรมำสอำจจะเพิ่มหรือลดลงข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงักล่ำว และปริมำณกำรขำยในแต่ละไตรมำส 

1.6   ความเส่ียงจากราคาต้นทุนวตัถุดิบ 

รำคำออ้ยไดมี้กำรก ำหนดในแบบระบบจดัสรรผลประโยชน์ในกำรแบ่งปันรำยได้จำกกำรคำ้น ้ ำตำล 
70:30 โดยชำวไร่ออ้ยจะไดผ้ลประโยชน์จำกกำรขำยน ้ ำตำลร้อยละ 70 โดยรำคำน ้ ำตำลท่ีน ำมำค ำนวณรำคำออ้ย
ท่ีจะตอ้งจ่ำยชำวไร่ออ้ยนั้นค ำนวณมำจำกรำคำขำยเฉล่ียของบริษทั ออ้ยและน ้ ำตำลไทย จ ำกดั (อนท.) ดงันั้น  
ถ้ำหำกบริษทั ออ้ยและน ้ ำตำลไทย จ ำกดั (อนท.) ขำยน ้ ำตำลได้ในรำคำสูงรำคำวตัถุดิบก็จะสูงตำมไปด้วย  
แต่ในทำงกลบักนัหำก อนท. ขำยน ้ ำตำลไดใ้นรำคำต ่ำ รำคำวตัถุดิบก็จะลดลงตำม ซ่ึงควำมผนัผวนของรำคำ
วตัถุดิบก็จะส่งผลต่ออตัรำก ำไรของบริษทั  

ดงันั้น เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียง บริษทัตอ้งขำยน ้ ำตำลให้ได้รำคำสูงกว่ำรำคำขำยเฉล่ียของ อนท. 
เพื่อให้บริษทัไม่ไดรั้บผลขำดทุนจำกรำคำวตัถุดิบท่ีเพิ่มข้ึน โดยบริษทัมีกำรบริหำรควำมเส่ียงในเร่ืองรำคำขำย
น ้ ำตำล โดยให้มีทีมงำนติดตำมกำรขำยของ อนท. อย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้บริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรกำรขำย
น ้ำตำลใหไ้ดร้ำคำท่ีเหมำะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัรำคำเฉล่ียของ อนท. 

 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิผลพลอยได้ของบริษัท 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ด าเนินการโดย บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (BEC) บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด 
(BPC) และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวร์พลสั จ ากดั (BPP) 

 



 

1.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบทีใ่ช้เป็นเช้ือเพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า  

ปัจจุบนั บริษทั โรงงำนน ้ ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั หรือ BSF เป็นผูจ้ดัหำวตัถุดิบกำกออ้ย ซ่ึงเป็นผลพลอยได้
จำกกระบวนกำรผลิตน ้ ำตำล ให้แก่ BEC BPC และ BPP เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ดงันั้น  
ในกรณีท่ีฤดูกำรผลิตมีปริมำณอ้อยในระดับต ่ำ จะส่งผลต่อปริมำณกำกอ้อยท่ีน ำส่งโรงไฟฟ้ำ ท ำให้เกิด 
ควำมเส่ียงในกำรขำดเช้ือเพลิงในกำรผลิต และอำจส่งผลให้กระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำหยุดชะงักได ้ 
ในปัจจุบนัปริมำณกำกออ้ยจำกกระบวนกำรผลิตน ้ ำตำลของบริษทัมีประมำณ ร้อยละ 26 ของปริมำณออ้ย 
ตำมน ้ ำหนักของออ้ยท่ีเขำ้หีบ ซ่ึงในฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 บริษทัมีกำกออ้ยหลงักำรผลิตน ้ ำตำลประมำณ 
650,000 ตนั ซ่ึงโรงงำนน ้ำตำลใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส ำหรับกำรผลิตควำมร้อนในกระบวนกำรผลิตน ้ ำตำลของบริษทั
ประมำณ 250,000 ตนั โดยบริษทัมีโรงไฟฟ้ำขนำด 9.9 เมกะวตัต์จ  ำนวน 3 โรง  ซ่ึงแต่ละโรงมีควำมตอ้งกำร
เช้ือเพลิงประมำณ 430 ถึง 500 ตนัต่อวนั หรือเท่ำกบั 150,000 อย่ำงไรก็ตำม ทำงบริษทัมีแผนในกำรจดัหำ
เช้ือเพลิงจำกใบออ้ยเพิ่มเติมจำกเกษตรกรชำวไร่ออ้ยอีกประมำณ 40,000 ตนั ซ่ึงยงัคงเพียงพอต่อกำรผลิต  
แต่ทั้งน้ีหำกปริมำณออ้ยท่ีเขำ้หีบน้อยกว่ำ 2,500,000 ตนั ก็อำจท ำให้ปริมำณกำกออ้ยไม่เพียงพอต่อกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำอยำ่งเตม็ท่ีได ้

อย่ำงไรก็ดี เคร่ืองจกัรของบริษทัสำมำรถใช้วตัถุดิบเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนทดแทนได้ เช่น ไมส้ับ แกลบ 
นอกจำกน้ี ในฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 ทำงกลุ่มบริษัทน ้ ำตำลบุรีรัมย์ ได้เพิ่มโครงกำรรับซ้ือใบอ้อย 
จำกเกษตรกรชำวไร่ออ้ยมำกกว่ำ 20,000 ครอบครัว เพื่อน ำใบออ้ยมำใช้เป็นเช้ือเพลิง เน่ืองจำกใบออ้ยจะมี 
ค่ำควำมช้ืนต ่ำกว่ำกำกออ้ย จึงท ำให้น ำมำเป็นเช้ือเพลิงได้เป็นอย่ำงดีในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ท ำให้สำมำรถ
ควบคุมควำมเส่ียงในกำรขำดแคลนวตัถุดิบในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำได ้แต่หำกบริษทัตอ้งซ้ือเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน
มำใชท้ดแทน อำจจะท ำใหต้น้ทุนกำรผลิตไฟฟ้ำของบริษทัสูงข้ึน ส่งผลต่อก ำไรสุทธิของบริษทัได ้

1.2 ความเส่ียงจากผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

 กำรประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำอยู่ภำยใตก้ฎหมำยและกฎระเบียบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุม
ถึงเร่ืองกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงดิน น ้ ำ อำกำศ ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินธุรกิจท่ีผ่ำนมำ บริษทัได้ด ำเนิน
มำตรกำรป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต่ำง ๆ อำทิ ระบบกำรระบำยสสำรออกจำกโรงงำน ระบบควบคุม 
มลสำร ระบบกำรจดักำรน ้ ำทิ้ง ระบบก ำจดักำกและของเสีย ประกอบกบัมีพื้นท่ีสีเขียวในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 
ในพื้นท่ี 25 ไร่ ตลอดจนมีกำรติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนดำ้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่ำงใกลชิ้ด 
เพื่อให้กระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำเป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและลดมลภำวะ 
ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม มีกำรใชไ้อน ้ำดกัจบัฝุ่ นกลำยเป็นดิน ระบบก ำจดัฝุ่ นแบบม่ำนน ้ำ (Wet Scrubber) 

 ท่ีผำ่นมำในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2555 ทำง BEC ไดรั้บรำงวลัปฏิบติักำรสีเขียว (Green Activity) ระดบั
ท่ี 2 จำกนั้นในเดือนเดียวกนัของปี พ.ศ. 2559 ไดเ้ล่ือนขั้นรำงวลัปฏิบติักำรสีเขียว (Green Activity) เป็นระดบั 



 

ท่ี 3 ซ่ึงเป็นกำรเพิ่มระดบักำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม ยิ่งไปกวำ่นั้นในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2559 ยงัไดรั้บผลกำรรับรอง
ระบบกำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2004 และในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2559 BPC ได้รับรำงวลั 
ควำมมุ่งมัน่สีเขียว (Green Commitment) เป็นระดบัท่ี 2 จำกระดบัท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2558 จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำ  
สีเขียว (Green Industry Certificate) นั่นหมำยถึงกำรให้ควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
อย่ำงเป็นระบบ มีกำรติดตำมประเมินผลและทบทวนเพื่อพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง จำกส ำนักงำนอุตสำหกรรม
จงัหวดัและนิคมอุตสำหกรรมจงัหวดั 

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายปุ๋ยอนิทรีย์ ด าเนินการโดยบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั (KBF) 

1.1 ความเส่ียงอนัเกดิจากพฤติกรรมการบริโภคทีม่ีอยู่เดิม  

 บริษัท ปุ๋ยตรำกุญแจ จ ำกัด หรือ KBF เร่ิมด ำเนินกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อมุ่งเน้นกำรปรับปรุงดิน 
เพิ่มธำตุอำหำรในดิน โดยเร่ิมจัดตั้ งเดือนธันวำคม 2555 โดยลูกค้ำส่วนใหญ่จะเป็นชำวไร่อ้อย และช่วง
ระยะเวลำ 3-4 ปีท่ีผ่ำนมำ ชำวไร่อ้อยยงัมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรปรับปรุงดินด้วยอินทรียวตัถุ 
และปรับสภำพดินท่ีเป็นกรดดว้ยโดโลไมทม์ำกข้ึน ซ่ึงเป็นกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใชปุ๋้ยเคมีและปรับปรุง
คุณสมบติัทำงกำยภำพและทำงเคมีของดินค่อนขำ้งมำก อยำ่งไรก็ตำม ชำวไร่ออ้ยยงัคงพบปัญหำในกำรใส่ปุ๋ย
อินทรียช์นิดผงในพื้นท่ีจริงอยูม่ำก หลงัจำกท่ีทำงบริษทัไดท้  ำกำรประชำสัมพนัธ์เร่ืองกำรใชปุ๋้ยอินทรียเ์พื่อเพิ่ม
ปริมำณอินทรียวตัถุ  ดงันั้น  บริษทั ปุ๋ยตรำกุญแจ จ ำกดั ร่วมกบั บริษทั บุรีรัมยว์ิจยัและพฒันำออ้ย จ ำกดั จึงได้
มุ่งเน้นใหเ้ปล่ียนแปลงวิธีกำรใส่ปุ๋ยผงลงในพื้นท่ีจริง ดว้ยกำรพฒันำเคร่ืองจกัร และออกแบบกำรขนส่งบรรจุ
ถุงบ๊ิกแบ๊ค จำกนั้นให้รถส ำหรับคีบอ้อยยกถุงบ๊ิกแบ๊คใส่เคร่ืองใส่ปุ๋ย เพื่อให้ชำวไร่อ้อยสำมำรถน ำปุ๋ยผง 
เขำ้พื้นท่ีเพำะปลูกให้ใกลม้ำกท่ีสุด อย่ำงไรก็ตำม ทำงบริษทัยงัมีกำรให้ควำมรู้เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย ์และพำชม
แปลงตวัอย่ำงท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย ์รวมทั้งให้ขอ้มูลสนบัสนุนทำงวิชำกำร ซ่ึงส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
กำรบริโภคของชำวไร่ในกำรน ำไปใชม้ำกข้ึน 

1.2 ความเส่ียงเร่ืองผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม 

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



 

ท่ีผ่ำนมำ KBF ไดรั้บใบอนุญำตตั้งโรงงำน และใบอนุญำตผลิตปุ๋ยอินทรีย ์อย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย
และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงไดมี้มำตรกำรด ำเนินกำรป้องกนัผลกระทบทำงส่ิงแวดลอ้มทั้งจำกตวัพนกังำน 
และพื้นท่ีใกล้เคียงต่ำง ๆ อำทิ กำรจัดท ำห้องดักฝุ่ นและมีระบบสเปรย์น ้ ำ กำรจัดรถฉีดน ้ ำบริเวณพื้นท่ี 
รอบโรงงำน กำรจดัเตรียมอุปกรณ์ควำมปลอดภยัให้พนักงำนเพื่อลดผลกระทบจำกระดับเสียง เคร่ืองจกัร  
กำรเขำ้ร่วมกิจกรรม CSR เพื่อร่วมพฒันำชุมชนอยำ่งย ัง่ยืน ประกอบกบัสถำนท่ีตั้งของโรงงำนผลิตสำรอินทรีย์
ปรับปรุงดินตั้ งห่ำงไกลจำกบริเวณชุมชน ท ำให้ KBF มีควำมเช่ือมั่นว่ำ ควำมเส่ียงเร่ืองผลกระทบ 
จำกส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัต ่ำ 

ความเส่ียงอืน่ ๆ 

1.1   ความเส่ียงจากการมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ำกบั 2.45
และ 2.18  เท่ำ ตำมล ำดบั อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกบริษทัเป็น Holding Company สัญญำเงินกูท่ี้มีกบัธนำคำร
พำณิชยใ์นปัจจุบนัจะท ำสัญญำกบับริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินธุรกิจ เช่น BSF BEC และ BPC เป็นตน้ ซ่ึงจะมีขอ้ก ำหนด
ด้ำนกำรรักษำอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นแยกรำยบริษัท  ไม่ได้คิดรวมทั้ งก ลุ่มบริษัทฯ  
ซ่ึง ณ 31 ธันวำคม 2558 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ BSF BEC และ BPC ยงัคงเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของสัญญำเงินกู้ท่ีมีกับธนำคำรพำณิชย์ ทั้ งน้ี จำกท่ีบริษทัได้ระดมเงินทุนจำกกำรขำยหุ้นให้แก่
ประชำชนทัว่ไปในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท ำให้อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั
ลดลงและควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสูงลดลงตำมไปดว้ย นอกจำกน้ี
ในสัญญำเงินกู้ บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีข้อก ำหนดกำรรักษำอตัรำส่วนทำงกำรเงินอ่ืน ๆ นอกเหนือจำก
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

1.2  ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

กลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจและบริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ  ำกดั ท่ีกลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 
ถือหุ้นรวมกนัในบริษทัคิดเป็นร้อยละ 74.32 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแลว้หลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัในคร้ังน้ี และกลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ ยงัด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรและกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม
ของบริษทัดว้ย บริษทัและ/หรือผูถื้อหุ้นรำยย่อยอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นรำยใหญ่จะมีอิทธิพล 
ต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนไปในทิศทำงใดทิศทำงหน่ึง สำมำรถควบคุมนโยบำยและกำรบริหำรงำน
ในบริษทัได้ รวมถึงสำมำรถควบคุมกำรอนุมติัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งกำรเสียงส่วนใหญ่ได ้ยกเวน้เร่ืองท่ี
กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดใหต้อ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรำยอ่ืน
อำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นรำยใหญ่เสนอได ้  



 

อย่ำงไรก็ดี เพื่อควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจดักำรและกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอ ำนำจผูบ้ริหำร 
และกรรมกำรบริษทั ปัจจุบนัทำงบริษทัได้ให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Unit ) ภำยใต้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) และหน่วยงำนตรวจสอบจำกภำยนอก (Outsource) ทั้งน้ี เพื่อท ำ
หน้ำท่ีตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรตดัสินใจ และพิจำรณำอนุมติัรำยกำรต่ำง ๆ ก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
เพื่อมิให้เกิดรำยกำรท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ และเพื่อก่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของบริษทั  
และมีส ำนักบริหำรควำมเส่ียง  (Risk Management Unit) ภำยใต้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
(Risk Management Committee) ดูแลเร่ืองควำมเส่ียงในกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงของกิจกำร 
 


