
 

 

 

14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 ภาพรวมของผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

 ในระหวา่งปี 2560 การเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานท่ีผา่นมามีรายละเอียดดงัน้ี 

 ปริมาณพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยรวมถึงจ านวนชาวไร่ท่ีขายออ้ยให้กบับริษทัมีเพิ่มสูงข้ึนทุกปี เน่ืองมาจาก
นโยบายของกลุ่มบริษัทท่ีเน้นการส่งเสริมชาวไร่อ้อยในพื้นท่ีบริเวณรอบโรงงานให้มีผลผลิตต่อไร่สูง  
มีคุณภาพดี และมีการพฒันาระบบบริหารจดัการ เพื่อความมัน่คงของผลผลิตและผลก าไรของชาวไร่ และเพื่อให้
กลุ่มบริษทัสามารถผลิตน ้ าตาลไดเ้พิ่มมากข้ึน นอกจากน้ี ปัญหาเร่ืองภยัแลง้ซ่ึงถือวา่รุนแรงมากในรอบหลายปี 
ไดส่้งผลใหร้าคาผลผลิตน ้าตาล ปรับตวัเพิ่มข้ึนดว้ย 

 ส าหรับรายไดร้วมของบริษทัในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากบั 4,295.85 ลา้นบาท 4,685.53 ลา้น
บาท และ 5,895.76 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษทัมีการผลิตและจ าหน่าย
กากน ้าตาล ปุ๋ย และไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 

 ทั้งน้ี ประมาณร้อยละ 72  ถึงร้อยละ 80 ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าตาลเป็นรายไดส่้งออกน ้ าตาล 
ไปยงัตลาดโลก และราคาดงักล่าวอิงกบัราคาตลาดโลก ดงันั้น ราคาน ้ าตาลทรายในตลาดโลกจึงส่งผลต่อ
รายได้ของบริษทั ซ่ึงราคาเฉล่ียน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 ลดลงจาก 21.57 เซนต์/ปอนด์  
ในปี 2555 เหลือ 17.47 และ 16.34 เซนต์/ปอนด์ ในปี 2556 และปี 2557 ตามล าดบั ท าให้รายได้จากการจ าหน่าย
น ้ าตาลลดลงเล็กน้อยจาก 2,931.28 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 3,037.72 ล้านบาท ในปี 2557 และต่อมาในปี 
2558 แมร้าคาเฉล่ียน ้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 ลดลงเหลือ 14.37 เซนต/์ปอนด์ แต่ปริมาณขาย
เพิ่มข้ึน ท าให้รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าตาลยงัเพิ่มข้ึนเป็น 3,072.72 ลา้นบาท โดยบริษทัผลิตและจ าหน่ายได้
เพิ่มข้ึนจาก 189,000 ตนั ในปี 2556 เป็น 201,000 ตนั ในปี 2557 เป็น 226,000 ตนั ในปี 2558 ในปี 2559 เป็น 
232,000 ตนั และเป็น 250,000 ตนั ในปี 2560 อย่างไรก็ตาม การท่ีราคาเฉล่ียน ้ าตาลทรายดิบปรับตวัลดลง 
ยงัคงมีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัมากกว่าปริมาณการจ าหน่ายท่ีเพิ่มข้ึน ในส่วนของธุรกิจผลพลอยได ้
ในปี 2555 บริษทัย่อยของบริษทั คือ บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั หรือ BEC ไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชยจ์ากกากออ้ยให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดใ้นเดือนพฤษภาคมปี 2555 นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยของ
บริษัทอีกแห่งหน่ึง คือ บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากัด หรือ KBF ได้ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2555 ท าให้บริษทัสามารถเพิ่มมูลค่าจากผลิตภณัฑ์ผลพลอยได ้มีผลก าไรและกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และในปี 2558 บริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ  ากดั 
หรือ BPC ได้เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยจ์ากกากออ้ยให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในเดือน
เมษายน ปี 2558 ทั้งน้ี ในปี 2557 และปี 2558 ท  าให้บริษทัสามารถช าระเงินกูร้ะยะยาวไดต้ามก าหนด และน า
เงินส่วนท่ีเหลือไปลงทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัระยะยาวในอนาคต 

 



 

 

 

 ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษทัในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั  272.34 ลา้นบาท 113.32 ลา้นบาท 
และ 525.41 ลา้นบาท ส าหรับปี 2558 แมว้่าราคาน ้ าตาลโดยเฉล่ียจะลดลง แต่ก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากรายได ้
ของธุรกิจไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าแห่งท่ี 2 BPC ท่ีเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในปี 2558 ส่วนในปี 2559 ก าไรสุทธิ
ลดลง เน่ืองจากต้นทุนวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน และต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนจากการได้รับผลกระทบเร่ืองภยัแล้ง 
ส าหรับปี 2560 ก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการผลิตและจ าหน่ายน ้าตาล กากน ้าตาล และผลผลิตพลอยไดอ่ื้น ๆ 
ท่ีเพิ่มข้ึน และราคาน ้าตาลในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงข้ึน 

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  2559 และ 2560 เท่ากบั 6,764.47 ลา้นบาท 7,226.85 ลา้นบาท 
และ 9,232.74 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยร์วม ส่วนใหญ่มาจากการให้เงินเก๊ียวกบัชาวไร่ออ้ย
เพิ่มข้ึนตามปริมาณก าลงัการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน และการลงทุนในส่วนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อการขยาย
ก าลงัการผลิต การลงทุนเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ต่อเน่ือง เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากออ้ย และการผลิต
ปุ๋ยอินทรียจ์ากกากหมอ้กรอง ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 ลดลงเป็น 227.94 ลา้นบาท 
และ 214.99 ลา้นบาท ตามล าดบั (ปี 2557 = 302.87 ลา้นบาท) ทั้งน้ี เน่ืองจากการส่งมอบน ้ าตาลส่งออกเกิดข้ึน
ช่วงส้ินปี 2557 

  หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  2559 และ 2560 เท่ากบั 4,638.30 ลา้นบาท 5,134.08 ลา้นบาท และ 
6,760.20 ล้านบาท ตามล าดับ โดยการเพิ่มข้ึนของหน้ีสินรวมส่วนใหญ่ เน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของ 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพราะจ านวนชาวไร่เพิ่มข้ึน และการขยายการลงทุนทั้งโรงงานน ้ าตาล 
และโรงงานไฟฟ้า ส่งผลใหต้อ้งกูย้มืมาเพื่อจ่ายเงินเก๊ียวเพิ่มข้ึน   

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  2559 และ 2560 เท่ากบั 2,126.17 ลา้นบาท 2,092.77 
ล้านบาท และ 2,472.54 ล้านบาท ตามล าดับ โดยส่วนของผู ้ถือหุ้นเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมี 
ผลการด าเนินงานท่ีดีและมีการเพิ่มทุน โดยเฉพาะการจ่ายหุน้ปันผลในปี 2560   

 เน่ืองจากในปี 2559 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หลายฉบบัท่ีจะมีผลบังคับใช้  
อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

14.2 วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ก. รายได้ 

  

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด  31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการขายและให้บริการ 

1.1 รายได้จากการขายน า้ตาลและกากน า้ตาล 

1.1.1 น า้ตาล 

ในประเทศ       
น ้าตาลทรายขาวสีร า 966.06 22.49 1,162.02 24.80 1,144.94 19.42 

รวมรายได้จากการขายน า้ตาลในประเทศ 966.06 22.49 1,162.02 24.80 1,144.94 19.42 

ต่างประเทศ       
น ้าตาลทรายขาว - - 53.29 1.14 6.67 0.11 



 

 

 

 
งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด  31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการขายและให้บริการ 
1.1 รายได้จากการขายน า้ตาลและกากน า้ตาล 
1.1.1 น า้ตาล 

น ้าตาลทรายดิบ 2,094.33 48.75 2,230.29 47.60 3,114.99 52.83 
รวมรายได้จากการขายน า้ตาลในต่างประเทศ 2,094.33 48.75 2,283.58 48.74 3,121.66 52.95 
รวมรายได้จากการขายน า้ตาล 3,072.30 71.51 3,445.60 73.54 4,266.60 72.37 

1.1.2 กากน า้ตาล 
ในประเทศ 369.99 8.61 283.60 6.05 437.44 7.42 

รวมรายได้จากการขายกากน า้ตาลทราย 369.99 8.61 283.60 6.05 437.44 7.42 
รวมรายได้จากการขายน า้ตาลทรายและกากน า้ตาล 3,430.39 79.85 3,729.19 79.59 4,704.04 79.79 

1.2.1 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 279.00 6.49 383.81 8.19 492.14 8.35 
1.2.2 รายไดจ้ากการขายปุ๋ย 378.30 8.81 328.83 7.02 335.51 5.69 
1.2.3 รายไดจ้ากการขายและบริการอ่ืน ๆ 138.96 3.23 137.38 2.93 208.75 3.54 
รวมรายได้จากธุรกจิเกีย่วเน่ืองอืน่ๆ 796.26 18.53 850.02 18.14 1,036.40 17.58 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 4,226.65 98.39 4,579.21 97.73 5,740.44 97.37 

2. รายได้อืน่ ๆ 63.08 1.47 95.22 2.03 151.72 2.57 

3. ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 6.12 0.14 11.09 0.24 3.59 0.06 

รายได้รวม 4,295.85 100.00 4,685.52 100.00 5,895.76 100.00 

 รายได้จากการขายและให้บริการ  

 ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการจ าหน่าย
และให้บริการเท่ากบั 4,226.65 ลา้นบาท 4,579.21 ลา้นบาท และ 5,740.44 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงรายไดจ้าก
การขายและให้บริการของปี 2559 และ ปี 2560 มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายและให้บริการเพิ่มข้ึน 352.56 ลา้นบาท 
และ 1,161.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.34 และร้อยละ 25.36 ตามล าดับ จากปริมาณการผลิตและ
จ าหน่ายกากน ้าตาล ปุ๋ย และไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 

1.1 รายได้จากการขายน า้ตาลและกากน า้ตาล 

รายไดจ้ากการขายน ้าตาลทรายและกากน ้ าตาลถือเป็นรายไดห้ลกัของบริษทั โดยคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 85  ของรายไดร้วมทั้งหมด  

ตารางแสดงราคาเฉล่ียและปริมาณของน ้าตาลทรายและกากน ้าตาลท่ีบริษทัจ าหน่าย 

 งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด  

  31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

 ราคาเฉลีย่ต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน 
น ้าตาลทรายขาวสีร าในประเทศ 18,890 19,084 19,143 
น ้าตาลทรายขาวสีร าต่างประเทศ - 14,737 19,057 
น ้าตาลทรายดิบต่างประเทศ 12,600 13,951 16,727 
กากน ้าตาล 4,113 3,898 4,464 



 

 

 

 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ปริมาณน า้ตาลที่จ าหน่าย พนัตัน พนัตัน พนัตัน 
น ้าตาลทรายขาวสีร าในประเทศ 50.92 60.82 59.81 
น ้าตาลทรายขาวสีร าต่างประเทศ - 3.62 0.35 
น ้าตาลทรายดิบต่างประเทศ 167.50 171.10 186.23 
กากน ้าตาล 87.06 72.75 98.00 

1.1.1  รายได้จากการขายน า้ตาล 

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการขายน ้ าตาล 3,445.60  
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัปี 2558 เท่ากบั 385.21 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.59 เน่ืองจาก ปริมาณ
ท่ีจ าหน่ายได้จะเพิ่มข้ึน และการปรับข้ึนของราคาเฉล่ียน ้ าตาลท่ีบริษทัจ าหน่ายไดใ้นปี 2559 สูงกว่าในช่วง
เดียวกนัของปี 2558 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการขายน ้ าตาล 4,266.60  
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัปี 2559 เท่ากบั 821.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.84 เน่ืองจาก ปริมาณ
ท่ีจ าหน่ายได้จะเพิ่มข้ึน และการปรับข้ึนของราคาเฉล่ียน ้ าตาลท่ีบริษัทจ าหน่ายได้ในปี 2560 สูงกว่า 
ในช่วงเดียวกนัของปี 2559 

1.1.2  รายได้จากการขายกากน า้ตาล 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายกากน ้ าตาล 283.60 
ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัปี 2558 เท่ากบั 86.39 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.35 เน่ืองจากราคาขาย 
ต่อหน่วยลดลง 215 บาทต่อตนั และปริมาณเสียหายจากการจดัเก็บประมาณ 13,000 ตนั  

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายกากน ้ าตาล 437.44
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัปี 2559 เท่ากบั 153.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.25 เน่ืองจากปริมาณ
ขายเพิ่มข้ึนตามการผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึน และราคาขายต่อหน่วยเพิ่มข้ึน 566 บาทต่อตนั 

1.2 รายได้จากธุรกจิเกีย่วเน่ืองอืน่ ๆ 

1.2.1  รายได้จากการขายไฟฟ้า 

 ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 รายได้จากจ าหน่ายไฟฟ้า เท่ากบั 279.00 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 96.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.85 เน่ืองมาจากโรงไฟฟ้า 
แห่งท่ี 2 ไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยจ์ากกากออ้ยใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดใ้นเดือนเมษายนปี 2558  

 ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า เท่ากบั 383.81 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 104.81 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.56 เน่ืองมาจากโรงไฟฟ้า
แห่งท่ี 2 ไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยจ์ากกากออ้ยใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดเ้ตม็ปี 2559  



 

 

 

 ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า เท่ากบั 492.14 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 108.33 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.22 เน่ืองจากโรงไฟฟ้าผลิตไฟ
ไดม้ากข้ึน ยอดจ าหน่ายจึงสูงข้ึนตามปริมาณท่ีผลิตได ้ปี 2560 มีปริมาณขายไฟฟ้า 109 ลา้นกิโลวตัต ์เพิ่มข้ึน
ประมาณ 15 ลา้นกิโลวตัต ์

1.2.2  รายได้จากการขายปุ๋ย 

  กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ยในลกัษณะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมชาวไร่ออ้ย 
เพื่อให้ชาวไร่อ้อยสามารถปลูกอ้อยเพื่อมาจ าหน่ายให้กับกลุ่มบริษัทได้ และเพื่อเป็นการลดความเส่ียง 
ดา้นวตัถุดิบของกลุ่มบริษทั  

 ส าหรับในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ยเท่ากบั 378.30 
ลา้นบาท 328.83 ลา้นบาท และ 335.51 ลา้นบาท ตามล าดบั ปี 2559 รายไดจ้ากการขายลดลง เน่ืองจากการเพิ่ม
สัดส่วนการขายปุ๋ยอินทรีย ์ซ่ึงมีราคาต ่ากวา่ปุ๋ยเคมีให้มากข้ึน ส าหรับปี 2560 รายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึนจาก
การกลบัมาขายปุ๋ยเคมีในสัดส่วนท่ีมากกวา่ปุ๋ยอินทรีย ์เน่ืองจากมีราคาสูงกวา่ 

1.2.3  รายได้จากการขายและบริการอืน่ ๆ 

 รายได้จากการขายและบริการอ่ืน ๆ ส่วนหลักประกอบด้วยการจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์
ผลพลอยไดจ้ากการปลูกออ้ย เช่น กากออ้ย และจ าหน่ายวสัดุส่งเสริมเพื่อการปลูกออ้ยของชาวไร่ เช่น น ้ ามนัดีเซล 
ส าหรับใชใ้นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ยาปราบศตัรูพืช และรายไดค้่าบริการตดัออ้ย เป็นตน้  

1.3 รายได้อืน่ ๆ 

  รายได้อ่ืน ๆ ของบริษทัส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558  2559 และ 2560 บริษทัมี
รายไดอ่ื้น ๆ จ านวน 63.08 ลา้นบาท 95.22 ลา้นบาท และ 151.72 ลา้นบาท ตามล าดบั รายไดอ่ื้น ๆ โดยหลกั
ประกอบดว้ย ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์หน้ีสูญไดรั้บคืน และดอกเบ้ียรับ เป็นตน้ ส าหรับปี 2559 รายไดอ่ื้น
เพิ่มข้ึน 31.97 ลา้นบาท จากเงินชดเชยค่าสินไหมจากบริษทัประกนัภยั ส าหรับปี 2560 รายไดอ่ื้นเพิ่มข้ึน 56.50 
ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมีรายไดด้อกเบ้ียรับจากการปล่อยเงินเก๊ียวใหช้าวไร่ 53 ลา้นบาท  

ข. ต้นทุนขายสินค้าและให้บริการ 

1.  ธุรกจิผลติและจ าหน่ายน า้ตาลทรายและกากน า้ตาล 

  

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

ล้านบาท (%) ล้านบาท (%) ล้านบาท (%) 

วตัถุดิบ (ออ้ย) 1,913.92 71.89 2,271.82 72.43 2,684.30 73.98 

ค่าภาชนะหีบห่อ 43.91 1.65 36.67 1.16 44.41 1.22 

ค่าแรงทางตรง 139.92 5.25 130.56 4.16 142.51 3.93 

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 270.74 10.17 349.99 11.15 409.96 11.30 

เงินน าส่งส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย 293.96 11.04 347.99 11.10 347.02 9.57 

รวมต้นทุนการผลติน า้ตาลและกากน า้ตาล 2,662.05 100.00 3,137.03 100.00 3,628.20 100.00 



 

 

 

 

โดยตน้ทุนวตัถุดิบส าหรับปีบญัชีปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 71.89 ร้อยละ 72.43 และ
ร้อยละ 73.98 ตามล าดบั ตน้ทุนวตัถุดิบออ้ยไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากราคาน ้ าตาลไม่มีการปรับตวั
อย่างรุนแรง ท าให้ราคาต้นทุนวตัถุดิบค่อนข้างคงท่ี ตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 ต่อ 30 ระหว่าง 
โรงงานน ้าตาลและชาวไร่ออ้ย 

2. ธุรกจิเกีย่วเน่ืองอืน่ ๆ 

  ตน้ทุนขายของธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัประกอบดว้ยตน้ทุนจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
และตน้ทุนธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ย และตน้ทุนการจ าหน่ายอ่ืน ๆ 

  ต้นทุนหลักของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ได้แก่ กากอ้อยและค่าเส่ือมราคาของอาคาร  
และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 

  ต้นทุนธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ย จะมี 2 ส่วน คือปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เคมีท่ีซ้ือมาจ าหน่ายต่อ 
และปุ๋ยอินทรียท่ี์ผลิตข้ึนเอง โดยตน้ทุนปุ๋ยท่ีผลิตข้ึนเองนั้น จะประกอบด้วย กากหมอ้กรอง ค่าเส่ือมราคา 
ของอาคาร และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต รวมทั้งสารเคมีธาตุอาหารพืชท่ีผสมเพื่อเพิ่มคุณภาพปุ๋ยอินทรีย ์

  ตน้ทุนการจ าหน่ายอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย ตน้ทุนวสัดุการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลง พนัธ์ุออ้ย 
ท่ีซ้ือมาใช้ในกิจกรรมสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมถึงน ้ ามนัดีเซลท่ีจ าหน่ายให้ชาวไร่อ้อยใช้ใน
เคร่ืองจกัรทางการเกษตร 
 

 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด  

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทุนการจ าหน่ายไฟฟ้า       

วตัถุดิบ 91.70 47.03 132.73 52.34 162.83 47.34 

ค่าแรงทางตรง 26.19 13.43 22.34 8.82 27.30 7.94 

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 77.10 39.54 98.48 38.84 153.81 44.72 

รวมต้นทุนการจ าหน่ายไฟฟ้า 194.99 100.00 253.55 100.00 343.94 100.00 

ต้นทุนการจ าหน่ายปุ๋ ย       

วตัถุดิบ 229.85 68.78 214.45 73.18 224.07 85.82 

ค่าแรงทางตรง 13.25 3.96 11.45 3.91 10.92 4.18 

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 35.13 10.51 31.45 10.83 26.09 10.00 

สินคา้ท่ีซ้ือมาจ าหน่าย 55.90 16.72 35.39 12.08 - - 

ตน้ทุนอ่ืน ๆ - - - - - - 

รวมต้นทุนการจ าหน่ายปุ๋ ย 334.19 100.00 293.04 100.00 261.08 100.00 

ต้นทุนการจ าหน่ายอืน่ ๆ       

สินคา้ท่ีซ้ือมาจ าหน่าย 97.33 74.63 129.51 95.91 186.32 95.54 

ตน้ทุนอ่ืน ๆ 33.08 25.37 5.51 4.09 8.68 4.46 

รวมต้นทุนการจ าหน่ายอืน่ ๆ 130.41 100.00 135.02 100.00 195.00 100.00 



 

 

 

 ค. ก าไรขั้นต้น 

ก าไรขั้นตน้รวม ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 เท่ากบั 830.63 ล้านบาท และ 
905.00 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 21.19 และร้อยละ 21.14 ตามล าดบั 
โดยอตัราก าไรขั้นตน้ลดลงเล็กน้อย แมร้าคาน ้ าตาลในตลาดโลกจะลดลงมาก แต่บริษทัมีผลผลิตท่ีจ าหน่าย
เพิ่มข้ึนต่อเน่ือง นอกจากน้ี ธุรกิจไฟฟ้าแห่งท่ี 2 ไดด้ าเนินการขายไฟฟ้าตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ท าให้อตัรา
ก าไรขั้นตน้โดยรวมยงัคงใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

 ส าหรับปี 2559 ก าไรขั้นตน้เท่ากบั 760.57 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 16.61 
โดยอตัราก าไรขั้นตน้ลดลง เน่ืองจากการปรับข้ึนของราคาน ้ าตาลในตลาดโลก และส่งผลให้ตน้ทุนค่าออ้ย  
ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัมีการปรับข้ึนตามดว้ย  

 ส าหรับปี 2560 ก าไรขั้นตน้เท่ากบั 1,312.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบั ร้อยละ 
22.85 โดยอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการปรับข้ึนของราคาน ้ าตาลในตลาดโลกช่วงคร่ึงปีแรกของปี 
2560 

อตัราก าไรขั้นต้นตามรายได้แต่ละประเภทของบริษัท 
(หน่วย: ร้อยละ) 

 ส าหรับปีส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 15.87 15.82 22.87 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 30.06 33.94 30.11 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ย 11.66 10.88 22.18 
ธุรกิจขายและบริการอ่ืน ๆ 6.15 3.37 6.58 

1. ธุรกจิผลติและจ าหน่ายน า้ตาลทรายและกากน า้ตาล 

อตัราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลมีผลมาจากปัจจยัหลกั 3 ประการคือ 1) ราคา
น ้ าตาลในตลาดโลก 2) ส่วนต่างของราคาจ าหน่ายน ้ าตาลโควตา ค ของบริษทัเม่ือเทียบกบัราคาน ้ าตาลเฉล่ีย
ของโควตา ข และ 3) ปริมาณน ้าตาลท่ีผลิตไดต่้อหน่ึงตนัออ้ย 

 ตน้ทุนการผลิตน ้ าตาลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ต้นทุนวตัถุดิบออ้ยและตน้ทุนการแปรรูปออ้ย 
เป็นน ้ าตาล โดยตน้ทุนวตัถุดิบออ้ยจะแปรผนัไปตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 คือหากราคาน ้ าตาล
ปรับตวัสูงข้ึน ตน้ทุนวตัถุดิบออ้ยจะปรับตวัสูงข้ึนตามไปดว้ย ในขณะเดียวกนัหากราคาน ้ าตาลปรับตวัลดลง 
ตน้ทุนวตัถุดิบออ้ยจะปรับตวัลดลงตาม แต่อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนการแปรรูปออ้ยเป็นน ้าตาล ไม่ไดป้รับตวัตาม
ราคาน ้าตาลในตลาดโลก ดงันั้น หากราคาน ้ าตาลในตลาดโลกปรับตวัสูงข้ึน ก าไรขั้นตน้ของธุรกิจน ้าตาลก็จะ
เพิ่มข้ึน ในทางกลบักนั หากราคาน ้าตาลในตลาดโลกปรับตวัลดลง ก าไรขั้นตน้ของธุรกิจน ้าตาลก็จะลดลง  

  ตามระบบ 70:30 ราคาน ้ าตาลเฉล่ียของโควตา ข จะถูกใชเ้ป็นตวัแปรในการก าหนดราคาวตัถุดิบออ้ย 
โดยจะน าราคาน ้าตาลเฉล่ียของโควตา ข ในการค านวณรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าตาลส่งออกของประเทศไทย
ทั้งหมด หลงัจากนั้นจะหกัค่าใชจ่้ายในการแปรรูปออ้ยเป็นน ้ าตาล แลว้แบ่งส่วนท่ีเหลือให้ชาวไร่ร้อยละ 70 



 

 

 

และโรงงานน ้ าตาลร้อยละ 30 โดยส่วนร้อยละ 70 ของชาวไร่ออ้ยจะถูกน าไปเป็นราคาขั้นต ่าของวตัถุดิบออ้ย 
ซ่ึงจะท าให้ราคาต่อหน่วยของวตัถุดิบทั้งอุตสาหกรรมเท่ากนั แต่เน่ืองจากน ้ าตาลส่งออกส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 85 ของน ้ าตาลส่งออกจะเป็นน ้ าตาลโควตา ค โดยท่ีเหลือประมาณร้อยละ 15 จะเป็นน ้ าตาลโควตา ข 
ดงันั้น หากผูจ้  าหน่ายน ้ าตาลรายใดสามารถจ าหน่ายน ้ าตาลโควตา ค ไดสู้งกวา่ราคาน ้ าตาลเฉล่ียของโควตา ข 
ก็จะมีอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน แต่ทั้งน้ีส่วนต่างของราคาจ าหน่ายน ้ าตาลโควตา ค เม่ือเทียบกบัราคาน ้ าตาล
เฉล่ียของโควตา ข จะไม่สม ่าเสมอตามสถานการณ์และการตดัสินใจจ าหน่ายของผูผ้ลิตในแต่ละคร้ัง 

 เน่ืองจากปริมาณน ้ าตาลท่ีผลิตไดต่้อหน่ึงตนัออ้ยไม่เท่ากนัทุกปี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัคุณภาพของวตัถุดิบ 
แต่ตน้ทุนการแปรรูปอ่ืน ๆ จะไม่แปรผนัตามคุณภาพน ้ าตาล ดงันั้น หากบริษทัสามารถเพิ่มผลผลิตน ้ าตาล 
จากออ้ย 1 ตนั ไดเ้พิ่มข้ึน ก็จะมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและส่งผลใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน 

 อตัราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจน ้ าตาลในปี 2559 และ 2560 เท่ากับ 15.82 และ 22.85 ตามล าดับ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 44.43 เกิดจากการท่ีกลุ่มบริษทัมีการจ าหน่ายน ้ าตาลส่งออกประมาณร้อยละ 70 ถึง 80 ของ
ปริมาณน ้ าตาลท่ีจ าหน่ายทั้งหมด ในขณะท่ีราคาน ้ าตาลในตลาดโลกในปี 2560 ปรับตวัเพิ่มข้ึน ท าให้ราคา
จ าหน่ายเฉล่ียของน ้าตาลของกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ส่งผลใหก้ าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน  

2. ธุรกจิเกีย่วเน่ืองอืน่ ๆ 

  อตัราก าไรขั้นตน้ส าหรับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยมีการเปล่ียนแปลงไม่แน่นอน เน่ืองจากธุรกิจ
มีการด าเนินการทั้งในส่วนท่ีมีการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์พื่อจ าหน่ายเอง และซ้ือปุ๋ยเคมีมาจ าหน่าย โดยการผลิตปุ๋ย
อินทรียเ์พื่อจ าหน่ายจะมีการตั้งราคาจ าหน่ายโดยบวกเพิ่มจากตน้ทุนการผลิต (Cost Plus Method) ในขณะท่ี
การซ้ือปุ๋ยเคมีมาจ าหน่ายจะเป็นการซ้ือปุ๋ยเคมีมาเป็นจ านวนมากในแต่ละคร้ัง และทยอยจ าหน่ายให้กบัชาวไร่ออ้ย 
โดยก าหนดราคาใหเ้ท่ากบัราคาปุ๋ยเคมีในทอ้งตลาดในช่วงเวลานั้น ๆ ดงันั้น ในบางช่วงบริษทัอาจจะจ าหน่าย
ปุ๋ยเคมีในราคาต ่ากวา่ทุนได ้ท าให้อตัราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยนั้นเป็นการด าเนินงานโดยมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือชาวไร่ท่ีได้รับ 
การส่งเสริมให้สามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้สูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลและ
กากน ้าตาลของบริษทัมีผลผลิตและคุณภาพท่ีดีข้ึน รวมถึงธุรกิจผลพลอยได ้เช่น ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

ง. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าขนส่ง 45.34 25.80 77.12 45.19 104.61 54.01 

ค่าใชจ่้ายในการส่งออก 102.33 58.23 61.33 35.94 62.17 32.10 

ค่าฝากน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 13.17 7.50 16.23 9.51 9.67 4.99 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 14.89 8.47 15.95 9.34 17.22 8.89 

รวม 175.73 100.00 170.63 100.00 193.67 100.00 



 

 

 

 ค่าใชจ่้ายในการขายส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ค่าขนส่งและค่าใชจ่้ายในการส่งออก โดยปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
ค่าขนส่ง คือ อตัราค่าขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว และปริมาณน ้ าตาลท่ีจ าหน่ายไดใ้นแต่ละปี โดยในปี 2560 ค่าใชจ่้าย
ในการส่งออกเพิ่มข้ึนตามปริมาณส่งออกน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึน 

จ. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด  

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย 
ในการ
บริหาร 

ล้านบาท 
ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย 
ในการ
บริหาร 

เงินเดือนและค่าจา้ง และค่าใชจ่้ายพนกังาน 159.40 45.94 162.81 43.19 184.22 44.82 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ/ค่าท่ีปรึกษา 31.64 9.12 27.23 7.22 34.01 8.27 
ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ  18.59 5.36 15.29 4.06 22.79 5.54 
ค่าซ่อมแซม 7.62 2.20 6.40 1.70 5.21 1.27 
วสัดุส านกังานส้ินเปลือง 8.01 2.31 12.25 3.25 8.55 2.08 
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์ 22.68 6.54 23.96 6.35 26.33 6.41 
ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 12.04 3.47 2.39 0.67 2.10 0.51 
ค่าใชจ่้ายรับรองและบริจาคสาธารณะกุศล 7.94 2.29 6.31 1.67 6.74 16.40 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 2.62 0.76 14.02 3.72 8.93 2.17 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 0.00 0.00 42.66 11.32 17.38 4.23 
ส ารองเพื่อการเกษียณอายพุนกังาน 3.37 0.97 4.08 1.08 4.19 1.02 
ค่าธรรมเนียมส่งเสริมออ้ยและน ้าตาล 13.79 3.97 2.41 0.64 0.00 0.00 
ค่าใชจ่้ายตดัจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 2.91 0.77 2.17 0.53 
ค่าไฟฟ้า 3.64 1.05 2.51 0.07 2.23 0.54 
อ่ืน ๆ 55.55 16.01 51.73 13.72 86.19 20.97 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 346.94 100.00 376.96 100.00 411.05 100.00 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลกั ๆ ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าจา้ง และค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและ
ค่าธรรมเนียม หรือค่าท่ีปรึกษา 

 ส าหรับปี 2559 ยอดค่าใช้จ่ายการบริหารเพิ่มข้ึนจากปี 2558 เท่ากับ 30.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 8.65 เกิดจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1) มีการตั้ งส ารองส าหรับสินทรัพย์ท่ีมีการด้อยค่าจากเหตุการณ์โมลาสเสียหายประมาณ  
44 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัอยูร่ะหวา่งการเรียกร้องชดเชยค่าสินไหมจากบริษทัประกนั 

2) มีการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งช าระหน้ีนานกวา่ระยะเวลา
การเก็บหน้ีประมาณ 14 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการติดตาม 

3) การลดลงของค่าธรรมเนียมส่งเสริมออ้ยและน ้ าตาลประมาณ 10 ลา้นบาท ตลอดจนการลดลง
ของค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ จากการควบคุมและการบริหารงานเพื่อลดค่าใชจ่้าย 

 ส าหรับปี 2560 ยอดค่าใช้จ่ายการบริหารเพิ่มข้ึนจากปี 2559 เท่ากับ 34.09 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 9.04 เกิดจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 



 

 

 

1) เงินเดือนและค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายพนักงาน เพิ่มข้ึนเป็น 21.41 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
การเพิ่มข้ึนร้อยละ 44.82 เน่ืองจากการปรับฐานเงินเดือนข้ึนของปี 2560 และการจ่ายโบนสัท่ีเพิ่มข้ึน 

2) มีการยกเลิกการใชสิ้นทรัพยท่ี์ช ารุดหรือสูญหาย ท าให้เกิดขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพยสิ์น 
17.37 ลา้นบาท 

 ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มบริษทั ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  2559 และ 2560 
เท่ากบั 125.49 ลา้นบาท 176.70 ลา้นบาท และ 283.78 ลา้นบาท ตามล าดบั การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนทางการเงิน 
เกิดจากกลุ่มบริษทัมีการใชเ้งินกูย้ืมระยะสั้นเพิ่มข้ึน เพื่อใชใ้นการผลิตน ้ าตาลท่ีเพิ่มสูงข้ึน การใชเ้งินส่งเสริม
สินเช่ือท่ีเพิ่มตามพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเพิ่มข้ึน 

ฉ. ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 

ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  2559 และ 2560 บริษทัมีก าไรก่อนภาษีเงินได้
จ  านวน 326.05 ลา้นบาท 142.61 ลา้นบาท และ 611.45 บาท ตามล าดบั โดยการเพิ่มข้ึนหรือลดลงในแต่ละปี
ของก าไรก่อนภาษีเงินได ้เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของก าไรขั้นตน้ของแต่ละปี จาก 905.00 ลา้นบาท ในปี 
2558 และลดลงเป็น 760.57 ลา้นบาท ในปี 2559    

ช. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 53.70 
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จากผลประกอบการท่ีมีก าไรมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากก าไร
ของธุรกิจน ้ าตาลซ่ึงตอ้งเสียภาษีลดลง ในขณะท่ีก าไรของธุรกิจไฟฟ้าซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มข้ึน 
ท าใหโ้ดยรวมแลว้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลลดลง 

  ส าหรับในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 29.28 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน จากผลประกอบการท่ีมีก าไรลดลงอนัเน่ืองมาจากก าไรของธุรกิจน ้ าตาล ซ่ึงตอ้งเสียภาษี
ลดลง ในขณะท่ีก าไรของธุรกิจไฟฟ้าซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีใกลเ้คียงกบัปีก่อน ท าให้โดยรวมแลว้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลลดลง 

 ส าหรับในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 86.03 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน จากผลประกอบการท่ีมีก าไรเพิ่มข้ึน อนัเน่ืองมาจากก าไรของธุรกิจน ้าตาลซ่ึงตอ้งเสียภาษี
เพิ่มข้ึน ในขณะท่ีก าไรของธุรกิจไฟฟ้าในส่วนท่ีไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั 

ซ. ก าไรสุทธิ 

 ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 กลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิ จ  านวน 272.34 
ลา้นบาท 113.32 ลา้นบาท และ 525.41 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2559 ก าไรสุทธิลดลง เน่ืองจากตน้ทุนออ้ย 
(วตัถุดิบ) ปรับตวัสูงข้ึนตามราคาน ้ าตาลในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงข้ึน ส าหรับปี 2560 การเพิ่มข้ึนของก าไรสุทธิ



 

 

 

มาจากปัจจยัหลกัคือ การเพิ่มการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาล กากน ้ าตาล และผลผลิตพลอยไดอ่ื้น ๆ ท่ีเพิ่มข้ึนและ
ราคาน ้าตาลในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงข้ึน  

14.3 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ก. สินทรัพย์ 

เน่ืองจากธุรกิจน ้ าตาลเป็นธุรกิจท่ีมีการด าเนินงานค่อนขา้งจะแตกต่างจากธุรกิจโดยทัว่ไป และมี
ลกัษณะเป็นฤดูกาลตามการปลูกและเก็บเก่ียวอ้อย ซ่ึงจะเร่ิมปลูกในเดือนตุลาคม และเก็บเก่ียวในเดือน
พฤศจิกายนของปีถดัไปถึงเดือนเมษายนของปีถดั ๆ ไป ในขณะท่ีโรงงานน ้าตาลจะรับซ้ือออ้ยและผลิตน ้ าตาล
ในเฉพาะช่วงท่ีมีการเก็บเก่ียว ท าให้สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและโรงงานน ้ าตาลอ่ืน ๆ มีรายการพิเศษท่ีไม่มี
ในธุรกิจอ่ืน รายการพิเศษท่ีส าคญัส าหรับธุรกิจโรงงานน ้ าตาล คือ ลูกหน้ีชาวไร่ หมายถึง เงินจ่ายล่วงหน้า 
ท่ีจ่ายให้ชาวไร่เพื่อสนบัสนุนการปลูกออ้ยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเงินเก๊ียว การให้ปุ๋ย หรือให้บริการจกัรกลเกษตร 
เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียวชาวไร่จะน าออ้ยมาส่งให้แก่โรงงานเพื่อหักเงินจ่ายล่วงหน้า โดยชาวไร่จะเร่ิมได้รับเงิน
ล่วงหนา้น้ีตั้งแต่เร่ิมเพาะปลูก  

 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  2559 และ 2560 เท่ากบั 6,764.48 ลา้นบาท 
7,226.86 ลา้นบาท และ 9,232.74 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 สินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จ านวน 2,005.89 ลา้นบาท
หรือเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 27.76 โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ คือ การเพิ่มของทรัพย์สินถาวรเพิ่มข้ึน  
เน่ืองจากมีการขยายก าลงัการหีบออ้ยของโรงงานน ้าตาลจากเดิม 17,000 ตนั เป็น 24,000 ตนัต่อวนั และการลงทุน
โรงงานไฟฟ้าชีวมวลของบริษทั บุรีรัมย์พลงังาน จ ากัด (BEC) บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ  ากดั (BPC) และ 
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ ากัด (BPP) และการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า 
กลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย ์โดยลงทุนในรูปแบบของบริษทัร่วม 

1. สินทรัพย์หมุนเวยีน 

สินทรัพยห์มุนเวียนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  2559 และ 2560 เท่ากบั 1,997.05 
ลา้นบาท 2,096.05 ลา้นบาท และ 2,655.50 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงสินทรัพยห์มุนเวยีนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 
ลูกหน้ีชาวไร่ และสินคา้คงเหลือ โดยในปี 2559 สินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึนมาจากการเพิ่มข้ึนของลูกหน้ีชาวไร่ 
เน่ืองจากมีการให้เงินสนบัสนุนชาวไร่ในการปลูกออ้ยเพิ่มข้ึน ตามปริมาณเน้ือท่ีเพาะปลูกออ้ยในเขตส่งเสริม
ท่ีเพิ่มข้ึน และ ณ ส้ินปี 2560 มีสินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึนจากปริมาณผลผลิตท่ีมากข้ึน หลงัจากการลงทุนขยายก าลัง 
การผลิตน ้าตาล 

ลูกหน้ีการคา้ 

 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้หลกัประกอบดว้ย ลูกหน้ีการคา้จากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย 
และธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ ได้แก่ การขายไฟฟ้า ลูกค้าของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่าย



 

 

 

ต่างประเทศรายใหญ่และรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีฐานะทางการเงินท่ีดี และบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบ 
การเปล่ียนแปลงของฐานะทางการเงินของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัจึงไม่เคยมีปัญหาเร่ืองหน้ีสูญ  

 ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียของกลุ่มบริษัทส าหรับ ปี 2558 ถึงปี 2559 มีระยะเวลาเท่ากับ 6 วนั  
ซ่ึงระยะเวลาการเก็บหน้ีของบริษทัสอดคลอ้งกบัการใหเ้ทอมเครดิตท่ีบริษทัใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงก าหนดท่ี 3 วนั ถึง 7 วนั 
ส าหรับลูกคา้น ้ าตาลในประเทศ 3 วนั ถึง 15 วนั ส าหรับลูกคา้น ้าตาลในต่างประเทศ 30 วนั ส าหรับธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้า เน่ืองจากระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียสั้น ท าให้มูลค่าของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัส้ินงวด ข้ึนอยูก่บั
รายไดจ้ากการจ าหน่ายในช่วงใกลว้นัส้ินงวด โดยท่ีลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 255.56 
ลา้นบาท สูงกวา่ปี 2558 และ 2559 เน่ืองจากมีการจ าหน่ายน ้าตาลใกลว้นัส้ินงวด  

ลูกหน้ีชาวไร่-สุทธิ 

ในการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาล กลุ่มบริษทัจะให้การสนบัสนุนเงินเก๊ียว เพื่อส่งเสริม
ชาวไร่ออ้ย โดยใหเ้งินล่วงหนา้เพื่อใหช้าวไร่ออ้ยสามารถน าเงินส่วนดงักล่าวไปลงทุนส าหรับการปลูกออ้ยได ้
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  2559 และ 2560 ลูกหน้ีชาวไร่ออ้ย-สุทธิ มีจ านวน 701.90 ล้านบาท 990.06 
ลา้นบาท และ 868.43 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2559 ลูกหน้ีชาวไร่ออ้ย-สุทธิ สูงกวา่ปี 2558 และปี 2560 
เน่ืองจากโรงงานน ้ าตาลเปิดฤดูการผลิตปี 2559/2560 ชา้กวา่ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงในช่วงการผลิตชาวไร่ออ้ยจะน าออ้ย
มาจ าหน่ายให้บริษทัและจ่ายคืนเงินเก๊ียว ซ่ึงจะท าให้ลูกหน้ีชาวไร่ลดลงจากส่วนท่ีหกัจากค่าออ้ย นอกจากน้ี 
การเพิ่มข้ึนจากการขยายพื้นท่ีปลูกออ้ย และการเบิกเงินเก๊ียวของเกษตรกรท าใหลู้กหน้ีเพิ่มข้ึน 

ลูกหน้ีชาวไร่ของกลุ่มบริษทัสามารถแบ่งตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

  
  
 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด  

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละของ
ลูกหนี้

ชาวไร่รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
ลูกหนี้

ชาวไร่รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
ลูกหนี้

ชาวไร่รวม 

ฤดูการผลิต 2561/2562 - - - - 132.17 13.81 
ฤดูการผลิต 2560/2561 - - 330.48 30.88 650.33 67.95 
ฤดูการผลิต 2559/2560 121.47 15.53 585.51 54.73 54.46 5.69 
ฤดูการผลิต 2558/2559 526.84 67.31 39.87 3.73 21.06 2.20 
ฤดูการผลิต 2557/2558 40.88 5.23 24.29 2.28 16.87 1.76 
ฤดูการผลิต 2556/2557 4.49 0.57 3.33 0.32 2.74 0.29 
ฤดูการผลิต 2555/2556 1.34 0.17 1.22 0.11 0.92 0.10 
ฤดูการผลิต 2554/2555 1.09 0.13 0.99 0.07 0.97 0.10 
ฤดูการผลิต ก่อน 2554/2555 86.50 11.06 84.23 7.88 77.56 8.10 
ลูกหนีช้าวไร่รวม 782.61 100.00 1,069.92 100.00 957.08 100.00 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (80.71) (10.31) (79.86) (7.46) (88.65) (9.26) 
รวมลูกหนีช้าวไร่สุทธิ 701.90 89.69 990.06 92.54 868.43 90.74 



 

 

 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการปล่อยสินเช่ือชาวไร่อย่างรัดกุม โดยพิจารณาจากหลายปัจจยัท่ีได ้
จากประสบการณ์การเก็บหน้ีของกลุ่มบริษทัในอดีต ได้แก่ ความสามารถในการช าระหน้ี ปริมาณพื้นท่ี 
ปลูกอ้อยของลูกหน้ี อัตราผลผลิตต่อไร่ รวมถึงการส่งพนักงานของบริษทัเข้าไปตรวจสอบดูแลแปลง 
ของชาวไร่อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกหน้ีจะสามารถส่งออ้ยช าระหน้ีได ้ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะตั้งส ารอง
หน้ีสงสัยจะสูญ เม่ือพิจารณาแลว้วา่ชาวไร่รายนั้นไม่สามารถจ่ายช าระเงินกูย้ืมได ้เช่น คา้งช าระหน้ีงวดฤดูการผลิต
ก่อนหนา้เป็นเวลา 2 งวดฤดูการผลิต หรือรายไดข้องลูกหน้ีในอนาคตท่ีทางบริษทัประมาณการแสดงวา่ชาวไร่
รายนั้น มีก าไรไม่เพียงพอกบัการช าระหน้ีสินให้หมดภายในระยะเวลา 5 ปี หรือชาวไร่รายดงักล่าวเลิกปลูกออ้ย 
หรือมีเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีแสดงวา่ชาวไร่รายดงักล่าวไม่สามารถช าระหน้ีไดอ้ยา่งแน่นอน เป็นตน้ ทั้งน้ี ในปี 
2556 มีการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 20.33 ลา้นบาท และในปี 2560 ตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
เพิ่มอีก 10.30 ลา้นบาท จากลูกหน้ีรายเก่า เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนในมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ลูกหน้ีน ามา
เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  

สินคา้คงเหลือ 

  
  
 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด  

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินค้า
คงเหลอื 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินค้า
คงเหลอื 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินค้า
คงเหลอื 

สินคา้ส าเร็จรูป 574.32 80.10 471.55 80.23 901.77 84.55 
ผลผลิตพลอยได ้ - 0.00 - 0.00 - 0.00 
สินคา้ซ้ือมาเพ่ือขาย 63.48 8.85 38.47 6.55 84.05 7.88 
สินคา้คงเหลือ - คลงัพสัดุ 37.20 5.20 22.55 3.84 32.67 3.06 
สินคา้ระหวา่งผลิต 4.67 0.65 8.83 1.50 8.20 0.77 
วสัดุโรงงาน 37.29 5.20 46.31 7.88 39.85 3.74 
รวมสินคา้คงเหลือ 716.96 100.00 587.73 100.00 1,066.54 100.00 
หกัค่าเผ่ือการลดมูลค่า (1.76) (0.25) (6.11) (1.04) (5.76) (0.54) 

สินค้าคงเหลอื – สุทธิ 715.20 99.75 581.63 98.96 1,060.78 99.46 

 

สินคา้ส าเร็จรูปส่วนใหญ่ประกอบดว้ยน ้ าตาล ในส่วนผลผลิตพลอยได ้คือ กากน ้ าตาล กากออ้ย 
และกากหมอ้กรอง กลุ่มบริษทัจะจ าหน่าย และเก็บไวเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า และผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
ตามล าดับ ในส่วนของสินค้าท่ีซ้ือมาเพื่อขายประกอบด้วย น ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงมีไวส้ าหรับเคร่ืองจกัรกล
การเกษตร ปุ๋ยเคมี ยาปราบศตัรูพืช ส าหรับจ าหน่ายใหก้บัชาวไร่ในรูปของเงินล่วงหนา้ค่าออ้ย 

ณ ส้ินปี 2558 กลุ่มบริษัทมีสินค้าส าเร็จรูป 574.32 ล้านบาท สูงกว่าปี 255 เท่ากับ 127.10  
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.42  เน่ืองจากบริษทัสามารถผลิตน ้าตาลไดม้ากข้ึนจากปริมาณออ้ยเขา้หีบ 

ณ ส้ินปี 2559 กลุ่มบริษัทมีสินค้าส าเร็จรูป 471.55 ล้านบาท ต ่ากว่าปี 2558 เท่ากับ 102.77  
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.89  เน่ืองจากบริษทัเร่ิมเปิดรับออ้ยในฤดูการผลิตช้ากวา่ปีก่อนท าให้ผลผลิต
น ้าตาลไดล้ดลงจากปริมาณออ้ยเขา้หีบ 



 

 

 

ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษทัมีสินคา้ส าเร็จรูป 901.77 ลา้นบาท สูงกวา่ปี 2559 เท่ากบั 430.22 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 91.23 เน่ืองจากในปี 2560 เปิดรับออ้ยในฤดูการผลิตเร็วกวา่ปี 2559 และจากการขยายก าลงั
การผลิตต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2559 ท าใหผ้ลผลิตน ้าตาลเพิ่มข้ึนจากปริมาณออ้ยเขา้หีบ 

 2.   สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  2559 และ 2560 เท่ากบั 4,767.43 ล้านบาท 
5,130.81 ลา้นบาท และ 6,577.24 ลา้นบาท ตามล าดบั สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มบริษทัโดยส่วนใหญ่ คือ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 89.45 ร้อยละ 91.30 และร้อยละ 73.14 ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ทั้งหมด ตามล าดบั 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ 31 ธันวาคม 2559 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มข้ึน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการซ้ือเคร่ืองจกัร
เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตหีบออ้ยจากเดิม 17,000 ตนัต่อวนั เป็น 24,000 ตนัต่อวนั การซ้ือท่ีดินส าหรับก่อสร้าง
โรงงานน ้ าตาลแห่งใหม่ของบริษทั โรงงานน ้ าตาลช านิ จ  ากดั (CSF) และมีการสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรส าหรับสร้าง
โรงงานไฟฟ้าของบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั (BPP)  

ณ 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มข้ึน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการสร้างถงัโมลาสใหม่
เพื่อรองรับการขยายก าลงัการผลิตน ้ าตาล การซ้ือท่ีดินส าหรับก่อสร้างโรงงานน ้ าตาลแห่งใหม่ของบริษทั 
น ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จ  ากดั (BSC) และมีการสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรส าหรับสร้างโรงงานไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัทั้ง 3 แห่ง 

ข. แหล่งทีม่าของเงินทุน 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

ส าหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 2,126.17 ลา้นบาท 2,092.77 ลา้นบาท 
และ 2,472.52 ล้านบาท ตามล าดบั อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนเป็น 2.45 เท่า  
ณ ส้ินปี 2559 และ 2.73 เท่า ณ ส้ินปี 2560 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีหน้ีสินจากเงินกูย้ืมเพิ่มข้ึน จากการท่ีบริษทั 
บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั (BEC) และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ  ากดั (BPC) ท าสัญญาโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจากการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าใหก้บักองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย ์

ค. หนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  2559 และ 2560 จ  านวน 4,638.30 ลา้นบาท 
5,134.09 ลา้นบาท และ 6,760.20 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยหน้ีสินส่วนใหญ่คือ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงิน
กูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  2559 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน จ านวน 
512.26 ลา้นบาท 602.35 ลา้นบาท และ 716.12 ล้านบาท ตามล าดบั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีค่าวตัถุดิบออ้ย  
ทั้ งน้ี การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนลดลงของเจ้าหน้ีค่าวตัถุดิบอ้อยจะข้ึนอยู่กับปริมาณอ้อยท่ีรับซ้ือเพิ่มข้ึน 



 

 

 

หรือลดลงในช่วงวนัใกล้ส้ินงวดของแต่ละงวด โดยจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของออ้ยท่ีพร้อม 
เก็บเก่ียว และตดัมาจ าหน่ายใหก้บับริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  2559 และ 2560 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวน
1,475.17 ลา้นบาท 1,710.25 ลา้นบาท และ 1,136.30 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ี ในปี 2559 เงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงินท่ีเพิ่มข้ึนมาก เน่ืองจากมีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมมากข้ึน ท าให้บริษทัตอ้งให้เงิน
สนบัสนุนการปลูกออ้ยเพิ่มข้ึน จึงตอ้งกูย้มืเงินเพื่อใชใ้นกิจกรรมดงักล่าว รวมถึงใชใ้นการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป
ส าหรับจ าหน่ายดว้ย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  2559 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
จ านวน 1,694.49 ล้านบาท 1,891.67 ล้านบาท และ 1,247.07 ล้านบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 มีรายละเอียดวงเงินกูด้งัต่อไปน้ี 

 

วงเงนิที ่
ยอดวงเงนิ 
(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
ยอดเงนิกู้คงเหลอื 

(ล้านบาท) 
1 460.00 MLR-1.25 316.00 
2 300.00 MLR-2.375 175.00 
3 365.00 MLR-2.50 243.20 
4 300.00 MLR-1.00 229.00 
5 400.00 3.80% 266.67 
6 30.00 MLR 13.18 
7 5.20 MLR-1.00 4.02 

ง. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  2559 และ 2560 เท่ากบั 2,125.58 ลา้นบาท  2,092.77 
ลา้นบาท และ 2,472.54 ลา้นบาท ตามล าดบั ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึนโดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทัและการจ่ายหุน้ปันผล 

จ. สภาพคล่อง 
(หน่วย  : ลา้นบาท) 

รายละเอยีด 
ส าหรับปีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์น 
และหน้ีสินด าเนินงาน 

556.59 550.04 1,056.51 

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 77.33 397.43 470.31 
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,271.72) (798.19) (1,647.95) 
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,059.78 272.18 1,321.36 

กระแสเงนิสดสุทธิเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (134.61) (128.58) 143.72 



 

 

 

กระแสเงินสดท่ีมาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2558 กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสิน
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานสูงกวา่ปีก่อน เน่ืองจากบริษทัมีก าไรเพิ่มข้ึนจากธุรกิจไฟฟ้า
แห่งท่ี 2 และธุรกิจปุ๋ย 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสิน
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต ่ากวา่ปีก่อนเล็กนอ้ย เน่ืองจากบริษทัมีก าไรลดลงจากปัจจยั
ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสิน
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานสูงกว่าปีก่อน เน่ืองจากบริษทัมีก าไรเพิ่มข้ึนจากธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายน ้าตาล ซ่ึงเป็นผลมาจากผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนและราคาน ้าตาลในตลาดโลกปรับตวัสูงข้ึน  

กระแสเงินสดท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2558 บริษทัใชเ้งินไปในการลงทุนประมาณ 1,300 ลา้นบาท เพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวลแห่งท่ี 2 ต่อเน่ืองจากส้ินปี 2557 และลงทุนเพิ่มก าลงัการผลิตน ้ าตาลจาก 17,000 ตนัออ้ยต่อวนั เป็น 24,000 
ตนัออ้ยต่อวนั รวมทั้งก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งท่ี 3 ก าลงัการผลิต 9.9 เมกกะวตัต ์ 

ในปี 2559 บริษทัใชเ้งินลงทุนประมาณ 800 ลา้นบาท เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งท่ี 3 ซ่ึงมี
ก าลงัการผลิตต่อเน่ืองจากปี 2558 

ในปี 2560 บริษทัใช้เงินลงทุนประมาณ 1,600 ล้านบาท เพื่อลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย ์ซ่ึงถือเป็นบริษทัร่วม และลงทุนในทรัพยสิ์นเพื่อการผลิตของธุรกิจ 
ผลิตน ้าตาลและไฟฟ้า 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน 1,059.78  
ลา้นบาท โดยเงินกูย้มืระยะยาวใชเ้พื่อขยายการลงทุนส าหรับการผลิตน ้าตาลของกลุ่มบริษทั 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 272.18 ลา้นบาท 
โดยเงินกู้ยืมระยะยาวใช้เพื่อขยายการลงทุนส าหรับการผลิตน ้ าตาลของกลุ่มบริษัท และส าหรับสินเช่ือ 
เพื่อการปลูกออ้ยท่ีเพิ่มข้ึน 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,321.36        
ลา้นบาท โดยเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัร่วม คือ กองทุนรวมพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย ์และ
น าไปช าระเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินบางส่วน 

 

 



 

 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 หน่วย ส าหรับปี ส้ินสุด 

  31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.85 0.51 1.04 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.57 0.31 0.63 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  (วนั) 6 6 5 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  (วนั) 72 72 67 

ระยะเวลาช าระหน้ี  (วนั) 71 71 54 

Cash Cycle  (วนั) -7 -7 -18 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องดีข้ึน จากการออกหุน้กูเ้พื่อช าระคืน
เงินกูย้ืมระยะสั้น ส าหรับปี 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องลดลง จากประเภทรายการหุ้นกูท่ี้ครบ
ช าระคืน และปี 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องดีข้ึน จากการช าระคืนหุน้กูท่ี้ครบก าหนด 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2558 อตัราก าไรขั้นตน้และก าไรสุทธิของบริษทั เพิ่มข้ึนเป็นผล

จากสัดส่วนของธุรกิจไฟฟ้าท่ีมีอตัราก าไรสูงเพิ่มมากข้ึน ส าหรับปี 2559 อตัราก าไรขั้นตน้และก าไรสุทธิของ
บริษทัลดลง เน่ืองจากตน้ทุนต่อหน่วยของน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึนจากปัญหาภยัแลง้ และในปี 2560 อตัราก าไรขั้นตน้
และก าไรสุทธิของบริษทั เพิ่มข้ึนจากราคาน ้าตาลท่ีสูงข้ึนตามราคาตลาดโลก 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษทัมีอตัราการหมุนของสินทรัพย ์
เท่ากบั 0.71 เท่า 0.67 เท่า และ 0.72 ตามล าดบั ซ่ึงในปี 2559 การลดลงของอตัราการหมุนของสินทรัพย์ เกิด
จากการท่ีบริษัทมีการลงทุนขยายก าลังการผลิตน ้ าตาล  และการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล  
ท าให้มูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มข้ึน ในขณะท่ีรายได้ของบริษัทไม่เพิ่มข้ึนมากนัก เน่ืองจากราคาน ้ าตาล 
ในตลาดโลกลดลง 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

ส าหรับปี 2558 ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนเป็น 2,126.17 ลา้นบาท เน่ืองจากผลการด าเนินงานของ
บริษทั และจากการเสนอขายหุ้นกูต่้อประชาชนทัว่ไป เพื่อใชใ้นการผลิต ท าให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
เจา้ของกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนเป็น 2.18 เท่า ณ ส้ินปี 2558 

ส าหรับปี 2559 ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเป็น 2,092.77 ลา้นบาท เน่ืองจากผลการด าเนินงานของ
บริษทัท่ีลดลง และการจ่ายเงินปันผลในปี 2559  ท  าใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึน
เป็น 2.45 เท่า ณ ส้ินปี 2559 

ส าหรับปี 2560 ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนเป็น 2,472.53 ลา้นบาท เน่ืองจากผลการด าเนินงานของ
บริษทัท่ีเพิ่มข้ึน และการจ่ายเงินปันผลในปี 2560 และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึน
เป็น 2.73 เท่า ณ ส้ินปี 2560 



 

 

 

 หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้และภาระผูกพนั 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใช้หนังสือรับรองธนาคาร 

เพื่อการซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6.20 ลา้นบาท   

ปัจจัยและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
ราคาน ้าตาลในตลาดโลก 

เน่ืองจากรายไดห้ลกัของบริษทัประมาณร้อยละ 60 ของรายไดร้วม เป็นรายไดจ้ากการส่งออกน ้ าตาล
ไปยงัต่างประเทศ ราคาน ้ าตาลในตลาดโลกจึงมีผลกระทบต่อยอดขายของบริษทั ความผนัผวนของราคา
ตลาดโลกข้ึนอยู่กบัปริมาณอุปสงค์และอุปทานในตลาด ถึงแมว้่าราคาน ้ าตาลจะมีผลกระทบต่อรายไดข้อง
บริษทั การค านวณราคาอ้อยซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตน ้ าตาลในอุตสาหกรรมอ้อยและน ้ าตาลไทยนั้น  
จะเป็นไปตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ดงันั้น หากราคาน ้ าตาลตลาดโลกต ่าลง ราคาออ้ยก็จะต ่าลง
ตามไปดว้ย หรือหากราคาน ้าตาลตลาดโลกสูงข้ึน ราคาออ้ยก็จะสูงข้ึนตามไปดว้ย  

ตน้ทุนค่าออ้ย 
อุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทรายในประเทศไทย ได้ก าหนดระบบจดัสรรผลประโยชน์ระหว่าง

ชาวไร่ออ้ยและโรงงานน ้ าตาล ท่ีอตัราส่วน 70:30 ซ่ึงโรงงานน ้ าตาลจะตอ้งจ่ายค่าออ้ยใช้ชาวไร่ตามราคาท่ี
ค านวณโดยส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย เพื่อแบ่งผลประโยชน์จากการผลิตน ้ าตาลทรายใหช้าวไร่
ไดผ้ลประโยชน์ 70 ส่วนจาก 100 ส่วน 

คณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทรายค านวณค่าออ้ยท่ีโรงงานน ้ าตาลตอ้งจ่ายให้ชาวไร่โดยอา้งอิงจาก
ราคาน ้าตาลเฉล่ียท่ีบริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั (อนท.) ขายไดจ้ริงจากโควตา ข. ดงันั้น ตน้ทุนวตัถุดิบจึง
แปรผนักบัราคาท่ีบริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั สามารถขายได ้และหากบริษทัขายน ้ าตาลทรายในตลาด
ต่างประเทศไดต้ ่ากวา่ราคาท่ีบริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั ขายไดจ้ริง บริษทัตอ้งจ่ายค่าออ้ยในราคาท่ีสูง
เม่ือเทียบกบัยอดขายของบริษทั ส่งผลให้อตัราก าไรของบริษทัลดลง แต่หากบริษทัขายไดร้าคาสูงกวา่ราคาเฉล่ีย
ท่ีบริษทั ออ้ยและน ้าตาลไทย จ ากดั ขายไดจ้ริง บริษทัก็จะมีผลก าไรและอตัราก าไรเพิ่มข้ึน 

อย่างไรก็ตาม บริษทัมีการบริหารความเส่ียงดงักล่าวโดยติดตามช่วงเวลารวมถึงราคาขายท่ีบริษทั 
ออ้ยและน ้ าตาลไทย จ ากดั ขายอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการขายและให้แน่ใจว่าราคาท่ีบริษทัขายน ้ าตาล 
ในโควตา ค. นั้น เป็นราคาท่ีเหมาะสมและเน้นให้ไดร้าคาไม่ต ่ากวา่ราคาเฉล่ียท่ีบริษทั ออ้ยและน ้ าตาลไทย 
จ ากดั ขายได ้

การจดัหาวตัถุดิบ 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณออ้ย อาทิเช่น 

ก. ปริมาณพื้นท่ีในการเพาะปลูกออ้ยท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจเกิดจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ยเปล่ียนไป
ปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่า หรืออาจเกิดจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐผ่านนโยบาย
ส่งเสริมการปลูกพืชพลงังานทดแทนอ่ืน ๆ เช่น ส่งเสริมปาลม์น ้ามนัและยางพารา เป็นตน้  



 

 

 

ข. สภาพภูมิอากาศ ปริมาณฝน ระบบชลประทาน ความสมบูรณ์ของดิน พนัธ์ุออ้ย  โรคของออ้ย 
และปัจจยัอ่ืน ๆ ต่างส่งผลต่อปริมาณออ้ยท่ีจะปลูกไดต่้อไร่ หากปัจจยัต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงอาจจะท าให้
ปริมาณออ้ยต่อไร่ลดลงได ้ 

ค. การแยง่ออ้ยในพื้นท่ี หากโรงงานน ้ าตาลบริเวณใกลเ้คียงเสนอราคารับซ้ือออ้ยจากชาวไร่ท่ีราคา
สูงกว่าท่ีบริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (“BSF”) เสนอให้ ชาวไร่ออ้ยอาจน าออ้ยไปขายให้แก่โรงงาน 
นั้น ๆ แทน ท าให ้BSF มีจ านวนออ้ยเขา้หีบลดลง   

หากผลผลิตออ้ยซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตน ้ าตาลทรายมีปริมาณท่ีลดลง บริษทัอาจไม่สามารถผลิต
น ้าตาลทรายในปริมาณท่ีเพียงพอในการจดัจ าหน่ายได ้อีกทั้งหากปริมาณออ้ยไม่เพียงพอต่อก าลงัการผลิต อาจ
ท าให้ตน้ทุนต่อหน่วยในการผลิตของบริษทัสูงข้ึน และท าให้บริษทัมีก าไรต่อหน่วยและมีก าไรสุทธิลดลง 
ตามล าดบั 

การถูกควบคุมจากภาครัฐ 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทรายในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมท่ีถูกควบคุมและก ากบั
ดูแลโดยคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย ภายใตพ้ระราชบญัญติัออ้ยและน ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ซ่ึงเป็น
กฎหมายท่ีก ากบัดูแลระบบอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทราย ตั้งแต่การบริหารจดัการในไร่ออ้ย การผลิต 
ในโรงงานน ้ าตาล และการส่งออก การจดัสรรปริมาณการขายน ้ าตาลทรายตามโควตา (โควตา ก. ขายใน
ประเทศ โควตา ข. และ โควตา ค. ขายต่างประเทศ) ราคาจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขายปลีกภายในประเทศ 
ตลอดจนการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน ้ าตาลในอัตราส่วน 70:30 ทั้ ง น้ี  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย ์เป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามกฎหมาย   ดงันั้น ในกรณีท่ีนโยบายการปรับราคาขายน ้ าตาล
ภายในประเทศ หรือหากเกิดการเปล่ียนแปลงในกฎระเบียบ หรือนโยบายของพระราชบญัญติัดังกล่าว  
อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั และบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมน ้าตาลน้ี อยา่งมีนยัส าคญั 

อตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการส่งออกน ้ าตาลเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 
ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าตาลและกากน ้ าตาลทั้งหมด ดงันั้น บริษทัจึงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัและรายไดข้องบริษทั 

โครงการในอนาคต 

บริษทัมีแผนท่ีจะลงทุนในโครงการโรงงานน ้ าตาลแห่งใหม่ เพื่อเป็นการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในกระบวนการผลิตออ้ย ซ่ึงหากโครงการดงักล่าวส าเร็จก็จะช่วยเพิ่มรายไดใ้หก้บับริษทัในอนาคต 

ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

          - ไม่มี -  


