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ข้อมูลการติดต่อที่เกี่ยวข้อง
แจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
ส่งถึง : ประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรือ ส�ำนักตรวจสอบภายใน
ที่อยู่ : บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2216-5820-2
โทรสาร : 0-2216-5823
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่ : บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2216-5820-2
โทรสาร : 0-2216-5823
อีเมล์ : IR@buriramsugar.com
ฝ่ายส�ำนักกรรมการ (เลขานุการบริษัท)
ที่อยู่ : บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2216-5820-2 ต่อ 124 หรือ 125
โทรสาร : 0-2216-5823
อีเมล์ : companysecretary@buriramsugar.com
ผู้สอบบัญชี
ที่อยู่ : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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โทรสาร : 0-2286-5050
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่อยู่ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่
แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท (ถ้ามี)” ทั้งนี้ ในการแสดงข้อมูลข้างต้น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์สามารถพิจารณา
รูปแบบการอธิบายได้ตามความเหมาะสม โดยอาจใช้วิธีการที่ช่วยในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยก็ ได้ เช่น กราฟ
ภาพประกอบ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
ปกปิดข้อความจริง หรือท�ำให้บุคคลอื่นส�ำคัญผิดในข้อมูล”
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ค่านิยมองค์กร
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ค่ านิยมองค์ กร
1.1. วิวิสสัั ยยทัทัศศน์น์ พั
พันนธกิ
ธกิจจ ปรั
ปรัชชญา
ญา ค่ค่ าานินิยยมองค์
มองค์ กกรร
 วิสัยทัศน์
 วิวิวิสสสัั ยยัยทัทัทัศศน์น์ศน์
สร้ างความมัน่ คงด้านผลผลิ ตและสร้างชี วิตที่ดีแก่ชาวไร่ ออ้ ย พัฒนาธุ รกิ จน้ าตาลทราย พลังงาน
สร้
งความมันน่่ คงด้
คงด้านผลผลิ ตตและสร้
และสร้างชี ววิิตตทีที่่ดดีีแแก่ก่ชชาวไร่
าวไร่ ออออ้้ ยย พั
พัฒนาธุ รรกิกิ จจนน้้ าาตาลทราย
ตาลทราย พลั
พลังงงาน
งาน
สร้
าางความมั
่ ก ั บ ชุฒมนาธุ
ทดแทน
และธุ ร กิาจนผลผลิ
ต่ อ เนื่ อ งให้ เ ติ บางชี
โตอย่ า งยั่ง ยื น ควบคู
ชน สั ง คม และประเทศชาติ
ทดแทน และธุ
และธุ รร กิกิ จจ ต่ต่ ออ เนื
เนื่ อ งให้ เเ ติติ บบ โตอย่
โตอย่ า งยั่ง ยื น ควบคู่ ก ั บ ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศชาติ
ทดแทน
ด้วยความรับผิดชอบต่
อผูม้ ีส่ อ่ วงให้
นได้เสี ยทุกฝ่ าย า งยั่ง ยื น ควบคู่ ก ั บ ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศชาติ
ยความรับบผิผิดดชอบต่
ชอบต่ออผูผูมม้้ ีีสส่่ ววนได้
นได้เเสีสี ยยทุทุกกฝ่ฝ่ าย
าย
ด้ด้ววยความรั
 พันธกิ
ธกิจจจจ
 พัพัพันนนธกิ
ธกิ
1. เป็ นเลิ ศในด้านการบริ หารจัดการและการควบคุ มคุ ณภาพผลผลิ ตอ้อย ผลผลิ ตน้ า ตาลทราย
เป็ นเลิ
นเลิ ศในด้าานการบริ
นการบริ หารจั
ารจัดดการและการควบคุ
การและการควบคุ มมคุคุ ณ
ณภาพผลผลิ ตตอ้อ้ออยย ผลผลิ
ผลผลิ ตนน้้ าา ตาลทราย
ตาลทราย
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และผลิศตในด้
ภัณฑ์ต่อเนื่อง หรวมทั
ได้มภาพผลผลิ
าตรฐานและมีประสิ ทธิภตาพสู
งสุ ด
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ณฑ์
ฑ์ตต่อ่อเนื
เนื่่อองง รวมทั
รวมทั้้งงผลพลอยได้
ผลพลอยได้ตต่า่างง ๆๆ ให้
และผลิ
ให้ไได้ด้มมาตรฐานและมี
าตรฐานและมีปประสิ
ระสิ ททธิธิภภาพสู
าพสู งงสุสุ ดด
2. ส่ ง เสริ มชาวไร่ อ้อ ยในพื้ น ที่ บ ริ เวณรอบโรงงานให้ มี ผ ลผลิ ต ต่ อ ไร่ สู ง และมี คุ ณ ภาพดี
2.2. ส่ส่ งง เสริ
มชาวไร่ อ้อ้ออ ยในพื
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้้ นน ทีที่่ บบ ริริ เวณรอบโรงงานให้
เวณรอบโรงงานให้
ลผลิ ตต ต่ต่ ออ ไร่
ไร่อสูสูอ้ ยงง และมี
และมี คคุุ ณ
ณ ภาพดี
ภาพดี
ด้วเสริ
ยหลัมชาวไร่
กวิชาการ ด้วยในพื
ยความใส่
ใจ และความรั
บผิดชอบต่อเกษตรกรชาวไร่
ด้ด้ววยหลั
ก
วิ
ช
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ด้
ว
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ใ
จ
และความรั
บ
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ด
ชอบต่
อ
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อ
อ
้
ย
ยหลักวิชาการ ด้วยความใส่ ใจ และความรับผิดชอบต่อเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ย
3. พัฒนาระบบบริ หารงานและการจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมัน่ คงของผลผลิต และผลกาไร
3.3. พั
ฒ
ดการอย่
งต่
่ อง เพื
น่ คงของผลผลิต และผลกาไร
พัของเกษตรกรชาวไร่
ฒนาระบบบริ
นาระบบบริ หหารงานและการจั
ารงานและการจั
การอย่่มาาบริ
งต่ออษเนื
เนื
เพื่่ออความมั
ความมั
ออ้ ยและธุ รกิจดของกลุ
ทั น่ อ้ างตาลบุ
รีรัมย์ น่ คงของผลผลิต และผลกาไร
ของเกษตรกรชาวไร่
ของเกษตรกรชาวไร่ ออออ้้ ยและธุ
ยและธุรรกิกิจจของกลุ
ของกลุ่่มมบริ
บริ ษษททัั นน้้ าาตาลบุ
ตาลบุรรีี รรััมมย์ย์
4. พัฒนานวัตกรรมและสนับสนุนด้านการวิจยั เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
พัฒ
ฒนานวัตตกรรมและสนั
กรรมและสนับบสนุ
สนุนนด้ด้าานการวิ
นการวิจยั เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
4.4. พั
ให้กนานวั
บั องค์กรและเกษตรกรชาวไร่
ออ้ ย จยั เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ให้กกบบัั องค์
องค์กกรและเกษตรกรชาวไร่
ให้
รและเกษตรกรชาวไร่ ออออ้้ ยย
5. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของบุคลากรในองค์กรและเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยให้เติบโตมัน่ คงไปพร้อมกัน
5.5. ส่ส่ งงเสริ
เสริ มมการเรี
การเรี ยยนรู
นรู้้ขของบุ
องบุคคลากรในองค์
ลากรในองค์กกรและเกษตรกรชาวไร่
รและเกษตรกรชาวไร่ ออออ้้ ยให้
ยให้เเติติบบโตมั
โตมันน่่ คงไปพร้
คงไปพร้ออมกั
มกันน
6. มุ่ งต่ อยอดอุ ตสาหกรรมและพัฒนาธุ รกิ จผลิ ตภัณ ฑ์ ต่ อเนื่ องต่ าง ๆ ทั้งด้ านพลั งงานทดแทน
6.6. มุมุ่่ งงต่ต่ ออยอดอุ
ตสาหกรรมและพัฒ
นาธุ รรกิกิ จจผลิ
ตภัณ ฑ์ ต่ อเนื
าง ๆ ทั้งด้ านพลังงงานทดแทน
เนื่่ อองต่
งต่
และด้ายอดอุ
นอื่น ๆตสาหกรรมและพั
รวมทั้งสร้างมูลค่าฒเพินาธุ
ลิตตภัภัณณฑ์ฑ์เพืต่อ่ อการด
าเนิางนธุๆรทักิ้จงทีด้่เาตินพลั
บโตอย่งานทดแทน
างยัง่ ยืน
่มให้แก่ผผลิ
และด้
า
นอื
่
น
ๆ
รวมทั
ง
สร้
า
งมู
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ธุ
ร
กิ
จ
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้
และด้านอื่น ๆ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อการดาเนินธุ รกิจที่เติบโตอย่างยั
งยังง่่ ยืยืนน
7. ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลัก ธรรมาภิ บ าล เที่ ย งตรง โปร่ ง ใส มี จ ริ ย ธรรม มี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ
7.7. ดด าเนิ
น ธุธุ รร กิกิ จจ ตามหลั
ก ธรรมาภิ บบ าล
่่ ยย งตรง
โปร่ งง ใส
ริริ ยย ธรรม
มี ค วามรั
อ
าล ่ เที
เที
งตรง
ใส มีมี จจองกั
ธรรม
วามรั บบ ผิผิสดดนัชอบต่
ชอบต่
ผูาเนิ
ม้ ี ส่นวนได้
เ สีตามหลั
ย ชุ ม ชนก ธรรมาภิ
สั ง คม และสิ
ง แวดล้
อมโปร่
ตลอดจนป้
น ต่อ ต้มีาคนและไม่
บ สนุอน
ผูผูมม้้ ีี สส่่ ววนได้
เ สี ย ชุ ม ชน สัสั งงคม
และสิ่ ง แวดล้อม ตลอดจนป้ องกัน ต่อ ต้า นและไม่ส นับ สนุ น
นได้
การคอร์
รัปเชัสีน่ ยทุชุกมรู ปชน
แบบ คม และสิ่ ง แวดล้อม ตลอดจนป้ องกัน ต่ อ ต้า นและไม่ส นับ สนุ น
การคอร์รรััปปชัชันน่่ ทุทุกกรูรู ปปแบบ
แบบ
การคอร์
 ปรั
ปรัชชญา
ญา
ปรัชชญา
ญา
 ปรั
“น้ า ตาลสร้ างในไร่ ” เป็ นปรั ช ญาที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท น้ าตาลบุ รี รั ม ย์ ยึ ด ถื อ มากว่ า ทศวรรษ
“น
้ าา ตาลสร้
” เป็ นปรั
ชช ญาที
่ ก ลุ่่ มม บริ
ษั ทท นน้้ าตาลบุ
รีี รัรั มม ย์ย์ ยยึึ ดด ถืถื ออ มากว่
า ทศวรรษ
“น
ตาลสร้ างในไร่
างในไร่
ญาที
บริ
าตาลบุ
ทศวรรษ
่มบริมากว่
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 ค่ค่าานิยยมองค์
มองค์กรกร
“TEAM” คือค่านิยมร่ วมกันของคนในองค์กรที่ได้มุ่งผลสาเร็ จจากการทางานเป็ นทีมอย่างยัง่ ยืน
T > Talk
E > Expert & Education
A > Achievement
M > Motivation
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คือการสื่ อสารกับทุกฝ่ ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
คือการสร้างมืออาชีพจากการเรี ยนรู ้และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
คือการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบทั้งทีมอย่างซื่ อสัตย์
คือจิตสานึกแห่งความสาเร็ จ

2

สารจากคณะกรรมการ

2. สารจากคณะกรรมการ
ในปี 2559 ยังคงเป็ นปี ที่ อุตสาหกรรมน้ าตาลทรายประสบปั ญหาราคาน้ าตาลในตลาดโลกผันผวน
แม้ว่าจะผ่านจุดต่ าสุ ดมาแล้วเมื่อช่ วงเดื อนสิ งหาคม 2558 ในระดับ 10 เซนต์/ปอนด์ แต่ราคาก็เริ่ มปรับตัวขึ้น
เรื่ อย ๆ ซึ่ งสะท้อนปั จจัยพื้นฐานโดยเฉพาะดุ ลยภาพน้ าตาลทรายของโลกที่อยู่ในช่ วงขาดดุ ล อันเนื่ องมาจาก
ปั ญหาภัยแล้งในประเทศผูผ้ ลิ ตสาคัญของโลก อย่างไรก็ดี บริ ษทั ยังสามารถรั บมื อกับความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้นได้
ทั้งการรั กษาคุ ณภาพและปริ มาณผลผลิ ตอ้อยที่ เพี ยงพอ โดยในฤดู การผลิ ตปี 2558/2559 บริ ษ ัทสามารถเพิ่ ม
ปริ มาณอ้อยจากปี การผลิตก่อนหน้าที่ 1.95 ล้านตัน เป็ น 2.06 ล้านตัน ขณะที่ปริ มาณอ้อยทัว่ ประเทศในช่วงเดียวกัน
ลดลงจาก 105 ล้านตัน เหลือเพียง 94 ล้านตัน ควบคู่กบั ผลผลิตน้ าตาลต่อตันอ้อยที่สูงติดอันดับต้น ๆ ของประเทศ
ความส าเร็ จนี้ เป็ นผลสื บ เนื่ องมาจากการวางแผน การบริ หารจัดการ และการนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
เข้ามาใช้ ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ออ้ ย การปลูก การบารุ งรักษา การเก็บเกี่ ยว และกระบวนการนาอ้อยเข้าหี บ
ซึ่งบริ ษทั และชาวไร่ ออ้ ยได้ผนึกกาลังและทางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2559 ราคาน้ าตาลทรายในตลาดโลกปรับตัวสู งขึ้น จึงส่ งผลกระทบต่อ
ต้นทุนวัตถุดิบ-ค่าอ้อย ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบสาหรับปี การผลิตใหม่ (ปี การผลิ ต 2559/2560) ซึ่ งเริ่ มต้นหี บอ้อยในช่วง
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เดื อนธันวาคม ของปี 2559 โดยมี การบันทึ กต้นทุ นขายเพิ่ มขึ้น 84 ล้านบาท รวมทั้งการตั้ง สารองสิ นทรัพ ย์

ลดลงจาก 105 ล้านตัน เหลือเพียง 94 ล้านตัน ควบคู่กบั ผลผลิตน้ าตาลต่อตันอ้อยที่สูงติดอันดับต้น ๆ ของประเทศ
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ษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
เข้ามาใช้ ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ออ้ ย การปลูก การบารุ งรักษา การเก็บเกี่ยวบริและกระบวนการน
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ซึ่งบริ ษทั และชาวไร่ ออ้ ยได้ผนึกกาลังและทางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2559 ราคาน้ าตาลทรายในตลาดโลกปรับตัวสู งขึ้น จึงส่ งผลกระทบต่อ
ต้นทุนวัตถุดิบ-ค่าอ้อย ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบสาหรับปี การผลิตใหม่ (ปี การผลิ ต 2559/2560) ซึ่ งเริ่ มต้นหี บอ้อยในช่วง
เดื อนธันวาคม ของปี 2559 โดยมี การบันทึ กต้นทุ นขายเพิ่ มขึ้น 84 ล้านบาท รวมทั้งการตั้ง สารองสิ นทรัพ ย์
ที่ด้อยค่าจากกรณี ถงั เก็บกากน้ าตาล (โมลาส) เสี ยหาย ประมาณ 44 ล้านบาท จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ส่งผลต่อ
ผลประกอบการของบริ ษ ทั ซึ่ ง มี ก าไรสุ ท ธิ 113 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น 159 ล้า นบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 58 แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั ได้ดาเนิ นการขายน้ าตาลของฤดูการผลิ ตปี 2559/2560 ล่ วงหน้าแล้ว
ซึ่ ง จะสามารถรั บ รู้ ร ายได้จากการขายน้ า ตาลที่ สู ง ขึ้ นในช่ ว งไตรมาสแรกและไตรมาสที่ ส องของปี 2560
และสาหรับกรณี ถงั เก็บกากน้ าตาล ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาชดเชยค่าสิ นไหมจากบริ ษทั ประกัน
โอกาสขยายและพัฒนาธุรกิจอย่างต่ อเนื่อง
บริ ษทั ได้คานึ งถึงศักยภาพของกลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุ รีรัมย์ และเล็งเห็นโอกาสในการขยายและพัฒนา
ธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น ในปี 2559 จึงได้เสนอจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานโรงไฟฟ้ า (“กองทุน”)
แก่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น ซึ่ งได้รั บ มติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ จ ัด ตั้ง กองทุ น ดั ง กล่ า ว โดยเป็ นการโอนสิ ทธิ ร ายได้ สุ ทธิ
จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ าของบริ ษทั ย่อย เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 19 ปี เพื่อระดมทุนจานวนประมาณ 3,600
ล้า นบาท เพื่ อ ใช้ ใ นการขยายกิ จ การโรงไฟฟ้ า โครงการน้ าตาลทรายขาวบริ สุ ท ธิ์ และโครงการต่ า ง ๆ
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุ มตั ิการจัดตั้งกองทุนจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ต่ อยอดและสร้ างมูลค่ าเพิม่ ให้ แก่ ผลิตภัณฑ์
สาหรับการขยายการลงทุน บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ดัง พันธกิ จที่ ไ ด้วางไว้ โดยได้ศึ กษาโครงการผลิ ตน้ าตาลทรายขาวบริ สุ ทธิ์ (Refined Sugar) คุ ณภาพสู ง
ในปี 2560 ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์สภาวะตลาดโลก ภูมิภาคเอเชี ยยังคงมีความต้องการน้ าตาลทรายขาวประเภทนี้ สูง
โดยเฉพาะประเทศจีน ไต้หวัน และประเทศเพื่อนบ้านของไทย นอกจากนั้น ราคาน้ าตาลทรายขาวยังมีส่วนต่าง
สู ง กว่า ราคาน้ า ตาลทรายดิ บ ประมาณ 70-90 เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อตัน ซึ่ งขึ้ น อยู่ก ับ ช่ ว งเวลาและความต้องการ
ของตลาด โดยประเทศไทยส่ ง ออกน้ า ตาลทรายขาวบริ สุ ท ธิ์ คิ ด เป็ น 85% ของน้ า ตาลทรายขาวที่ ผ ลิ ต ได้
ทั้งประเทศ ดังนั้น คาดว่าการผลิ ตน้ าตาลทรายขาวส่ งออกสามารถสร้ างผลประกอบการที่ดี ให้แก่บริ ษทั ได้
อีกทั้งเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่ มโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีปริ มาณอ้อยเข้าหี บถึง 3 ล้านตัน ซึ่ งเป็ น
ปริ มาณที่เพียงพอต่อการผลิตเต็มกาลังการผลิตจานวน 24,000 ตันต่อวัน
พัฒนารากฐานเพือ่ เติบโตอย่างยัง่ ยืนไปพร้ อมกัน
นอกจากมุ่งเน้นการขยายการลงทุนและพัฒนาธุ รกิจแล้ว บริ ษทั ยังให้ความสาคัญในการพัฒนารากฐาน
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น นั่น คื อ การพัฒ นาและส่ ง เสริ มศัก ยภาพของบุ ค ลากรในองค์ ก ร
และเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยไปพร้ อมกัน ในปี ที่ผ่านมา ได้ส่งเสริ มและให้ความรู้ ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และการค้นคว้าวิจยั ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้างวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และยังได้จดั กิจกรรมโครงการ “BRR INNOVATION AWARD 2016” เพื่อกระตุน้ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน
ในการพั ฒ น า แ ล ะ คิ ด ค้ น น วั ต ก ร ร ม ใ ห้ แ ก่ อ ง ค์3ก ร โ ด ย ผ ล ง า น ที่ ช น ะ ก า ร ป ร ะ ก ว ด จ ะ ไ ด้ รั บ
การสนั บ สนุ นจากบริ ษั ท เพื่ อ ต่ อ ยอดและน าไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก รได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง

นอกจากมุ่งเน้นการขยายการลงทุนและพัฒนาธุ รกิจแล้ว บริ ษทั ยังให้ความสาคัญในการพัฒนารากฐาน
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น นั่น คื อ การพัฒ นาและส่ ง เสริ มศัก ยภาพของบุ ค ลากรในองค์ ก ร
และเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยไปพร้ อมกัน ในปี ที่ผ่านมา ได้ส่งเสริ มและให้ความรู้ ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และการค้นคว้าวิจยั ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้างวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และยังได้จดั กิจกรรมโครงการ “BRR INNOVATION AWARD 2016” เพื่อกระตุน้ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน
ในการพั ฒ น า แ ล ะ คิ ด ค้ น น วั ต ก ร ร ม ใ ห้ แ ก่ อ ง ค์ ก ร โ ด ย ผ ล ง า น ที่ ช น ะ ก า ร ป ร ะ ก ว ด จ ะ ไ ด้ รั บ
การสนั บ สนุ นจากบริ ษั ท เพื่ อ ต่ อ ยอดและน าไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก รได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
โดยโครงการนี้ ได้รั บ ความสนใจจากพนัก งานเป็ นจ านวนมาก และมี จ านวนโครงการที่ ส่ ง เข้า ประกวด
ทั้ง กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ ถึ ง 32 โครงการ นอกจากนี้ เมื่ อ วันที่ 5 ตุ ล าคม 2559 บริ ษ ัท ยัง ได้รับ เกี ย รติ บ ัตรรั บ รอง
ความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) จากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สาหรับการพัฒนาเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยของกลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่ง ขัน บริ ษทั ได้ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู้ ท้ งั ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ อาทิ โครงการพัฒนาผูน้ า
กลุ่ ม ชาวไร่ อ้อ ยเข้ม แข็ ง โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ พัฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นการปลู ก อ้อ ย รวมถึ ง ช่ ว ยให้ เ กิ ด
การรวมกลุ่ มเกษตรกรเพื่อดู แลและช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน และโครงการศึกษาดู งานทั้งในและต่างประเทศ
เช่ น ได้นาคณะชาวไร่ ออ้ ยที่ สามารถผลิ ตอ้อยได้ 2,000 ตันขึ้ นไป เดิ นทางไปดูงานเรื่ องระบบการจัดการน้ า
แบบนาขั้นบันได ณ ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2559
ยึดหลักธรรมาภิบาลและต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งที่ บริ ษทั
ให้ ค วามส าคัญ และพัฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในปี 2559 บริ ษ ัท ได้ป ระกาศเจตนารมณ์ เ ข้า ร่ ว มโครงการ
แนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยได้กาหนด
นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชั่นให้บุคลากรขององค์กรได้ถือปฏิ บ ตั ิ ตาม รวมทั้งจัดให้มี การอบรม
เพื่อให้เข้าใจ ตระหนักรู้ และนาไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องอีกด้วย
พันธกิจสร้ าง “นักธุรกิจชาวไร่ ”
กลุ่ ม น้ า ตาลบุ รี รั ม ย์ เกิ ด เติ บ โต และด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในชุ ม ชน เราจึ ง มุ่ ง หวัง ที่ จ ะตอบแทนท้อ งถิ่ น
ด้วยการสร้ างคุ ณภาพชี วิต ที่ ดีให้แก่ เกษตรกรชาวไร่ อ้อยและคนในชุ มชน เพื่อสร้ างให้อาชี พ เพาะปลู กอ้อย
เป็ นอาชีพที่มนั่ คง สร้างรายได้ที่ดี มีความสุ ขในการทางาน อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้
จากรุ่ นสู่ รุ่น และสื บทอดกิจการต่อกันไปทุกชัว่ อายุคน จึงเกิดแนวคิดเปลี่ยนเกษตรกร เป็ น “นักธุรกิจชาวไร่ ”
แนวคิดดังกล่าวมุ่งให้เกษตรกรสามารถวางแผนและบริ หารจัดการในการเพาะปลูกอ้อยและกระบวนการต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ปลู ก จนกระทั่ง เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต และน าอ้อ ยเข้า หี บ ด้ว ยการสนับ สนุ น องค์ค วามรู้
และการส่ งเสริ มจากกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างใกล้ชิด
สุ ด ท้า ยนี้ ในนามคณะกรรมการบริ ษ ัท ขอขอบคุ ณ นัก ธุ ร กิ จ ชาวไร่ ท่ า นผูถ้ ื อหุ ้น ลู ก ค้า คู่ค ้า
พนักงาน และผูเ้ กี่ ยวข้องทุ กท่าน ที่ สนับสนุ นและมีส่วนช่ วยพัฒนาบริ ษทั ให้เจริ ญก้าวหน้า บริ ษทั จะยึดมัน่
ดาเนินตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อพัฒนาธุ รกิจน้ าตาลทราย และพลังงานทดแทนให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนควบคู่
กับชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงินและผลประกอบการ

3. ข้อมูลสำคัญทางการเงินและผลประกอบการ
งบการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขายและการให้บริการ

3,888.03

3,978.87

3,920.32

4,226.65

4,579.21

- น้ำตาล

3,231.77

2,931.28

3,037.72

3,060.39

3,445.60

137.26

305.59

290.32

369.99

283.60

- ไฟฟ้า

94.00

133.00

170.51

279.00

383.81

- อื่นๆ

425.00

609.00

421.77

517.26

466.21

รายได้อื่น

43.49

29.93

33.71

69.20

106.31

รายได้รวม

3,931.52

4,008.80

3,954.03

4,295.85

4,685.52

กำไรสุทธิ

341.09

205.56

236.30

272.35

113.32

- กากน้ำตาล

งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน

1,680.13

1,858.40

1,913.14

1,997.05

2,096.05

สินทรัพย์รวม

3,056.32

3,897.89

5,385.54

6,764.48

7,226.85

หนี้สิน

2,615.10

3,263.21

3,397.14

4,638.30

5,134.08

441.22

634.68

1,988.40

2,126.18

2,092.77

ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.95

0.74

0.66

0.85

0.51

อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)

5.93

5.14

1.71

2.18

2.45

อัตรากำไรขั้นต้น (%)

21.54

19.25

21.18

21.41

16.61

อัตรากำไรสุทธิ (%)

8.77

5.17

6.03

6.44

2.47

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

11.16

5.27

4.39

4.03

1.57

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

77.31

32.39

11.88

12.81

5.41

กำไรสุทธิต่อหุ้น

1.13

0.49

0.44

0.40

0.17

เงินปันผลต่อหุ้น

0.63

-

0.20

0.22

0.2222

55.58

-

45.45

55.00

130.71

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
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3.ข้ อผลประกอบการ
มูลสำคัญทำงกำรเงิน
รำยได้ รวม

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้ ำนบำท

หน่วย : ล้ ำนบำท

4,685.52

272.35
236.30

4,295.85
3,954.03

113.32

2557

2558

2559

2557

สินทรัพย์

หน่วย : ล้ ำนบำท
7,226.85
6,764.48

5,385.54

5,134.08
4,638.30

3,397.14
2,126.18

1,988.40

2557

2,092.77

2558

สินทรัพย์รวม

หนี้สิน

2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น
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2558

2559

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำร
9.95%

2.27%

8.19%
6.05%

2559
73.54%

นำ้ ตำล

12.04%

กำกนำ้ ตำล

ไฟฟ้ ำ

รำยได้ อ่นื

1.61%

10.67%
7.34%

2558

2557

71.24%

นำ้ ตำล

กำกนำ้ ตำล

0.85%

4.31%

6.49%
8.61%

อื่นๆ

ไฟฟ้ ำ

อื่นๆ

76.83%

นำ้ ตำล

รำยได้ อ่นื

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

กำกนำ้ ตำล

ไฟฟ้ ำ

รำยได้ อ่นื

อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อผู้ถือหุ้น
หน่วย : เท่ำ

หน่วย : เท่ำ

0.85
2.18

0.66

2558

2.45

1.71

0.51

2557

อื่นๆ

2559

2557

7

2558

2559
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

4

ข้อมูษลทั คณะกรรมการบริ
ษัทและผู้บริหาร
4. ข้ อมูลคณะกรรมการบริ
และผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั

ชื่อ-นามสกุล: นายประจวบ ไชยสาส์น

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง – ปัจจุบัน
ตาแหน่ งในบริษัทและบริษัทย่ อย:

ตาเหน่ งในบริษัท: ประธานกรรมการบริ ษทั
ปี 2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั
(กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)/
สัญชาติ:
ไทย
อายุ:
72 ปี
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง: 15 ตุลาคม 2555
จานวนหุ้นทีถ่ ือ: 337,500 หุน้ (คิดเป็ น 0.05%)
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559/ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2559: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 8 ครั้ง/ 8 ครั้ง
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ :
ไม่มีความสัมพันธ์

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั น้ าตาล
บุรีรัมย์ จากัด
(มหาชน)

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ :
ปี 2549 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั ไทยเอทานอล พาวเวอร์
จากัด (มหาชน)

ปี 2546 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั ไทยง้วน
เมทัล จากัด
(มหาชน)

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม : ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซ่ ึงได้กระทาโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา

ตาแหน่ งในบริษัทจากัด/หน่ วยงานอืน่ :
ปี 2549 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั ไท่ผงิ
เอทานอล จากัด

วุฒิการศึกษา/ ประวัตกิ ารอบรม:
- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 54/ 2549 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 83/ 2550 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ปี 2546 - ปัจจุบนั นายกสภา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ปี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั ปากซอง
ไฮแลนด์ จากัด

ปี 2559 - ปัจจุบนั ที่ปรึ กษา

สมาคมการค้าผูผ้ ลิต
เอทานอลไทย
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ตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง – ปัจจุบัน

ชื่อ-นามสกุล: นางสี นวล ทัศน์พนั ธุ์

ตาเหน่ งในบริษัท: กรรมการบริ ษทั (กรรมการอิสระ) ตาแหน่ งในบริษัทและบริษัทย่ อย:
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
ปี 2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั (กรรมการ บริ ษทั น้ าตาล
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
อิสระ)/กรรมการตรวจสอบ บุรีรัมย์ จากัด
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล/ ประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ:
ไทย
อายุ:
71 ปี
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง: 3 ตุลาคม 2557

จานวนหุ้นทีถ่ ือ: ไม่มี
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559/ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2559: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 8 ครั้ง/ 8 ครั้ง
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ :
ไม่มีความสัมพันธ์
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม : ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซ่ ึงได้กระทาโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
วุฒิการศึกษา/ ประวัตกิ ารอบรม:
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 55/2549 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 79/2550 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 17/2550 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2974
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(มหาชน)

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ :
ปี 2549 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั เดอะ สตีล
จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในบริษัทจากัด/หน่ วยงานอืน่ :
ปี 2555 – 2559

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั ไท่ผงิ
เอทานอล จากัด

ปี 2550 – 2552

ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
อานวยการ

สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
จากัด

ปี 2541 - 2549

ผูจ้ ดั การ

สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
จากัด

ตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล: นายศิริชยั สมบัติศิริ
ตาเหน่ งในบริษัท: กรรมการบริ ษทั
(กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ:
ไทย
อายุ:
63 ปี
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง: 10 มกราคม 2556
จานวนหุ้นทีถ่ ือ: 337,500 หุน้ (คิดเป็ น0.05%)

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง – ปัจจุบัน
ตาแหน่ งในบริษัทและบริษัทย่ อย:
ปี 2556 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
(กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั น้ าตาล
บุรีรัมย์ จากัด
(มหาชน)

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ :
รองผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ :
ไม่มีความสัมพันธ์

ปี 2552 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
(กรรมการอิสระ)

บริ ษทั โอเอชทีแอล
จากัด (มหาชน)

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม : ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซ่ ึงได้กระทาโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา

ปี 2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร

ธนาคาร แลนด์
แอนด์ เฮาส์ จากัด
(มหาชน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559/ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2559: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 7 ครั้ง/ 8 ครั้ง

ปี 2552 - 2556

วุฒิการศึกษา/ ประวัตกิ ารอบรม:
ปี 2559 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั พรี บิลท์
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(กรรมการอิสระ)
จากัด (มหาชน)
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (M.B.A. Finance)
University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ตาแหน่ งในบริษัทจากัด/หน่ วยงานอืน่ : ไม่มี
- จบการศึกษาหลักสูตรพิเศษ Advanced Management Program Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- Certificate, The Joint State Private Sector Regular Course National Defense College Class 15
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 5/2550
ตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 25/2547
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Capital Market Academy Leadership Program รุ่ นที่ 5 Capital Market Academy
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ชื่อ-นามสกุล: นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
ตาเหน่ งในบริษัท: กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการผูจ้ ดั การ
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง – ปัจจุบัน
ตาแหน่ งในบริษัทและบริษัทย่ อย:
ปี 2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ ษทั / ประธาน
กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง/ กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั น้ าตาล
บุรีรัมย์ จากัด
(มหาชน)

ปี 2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด

ประธานกรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หาร

บริ ษทั บุรีรัมย์วจิ ยั
และพัฒนาอ้อย จากัด

ประธานกรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หาร

บริ ษทั บุรีรัมย์
พลังงาน จากัด

ปี 2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หาร

บริ ษทั ปุ๋ ยตรา
กุญแจ จากัด

ปี 2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หาร

บริ ษทั บุรีรัมย์
เพาเวอร์ จากัด

ปี 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หาร

บริ ษทั บุรีรัมย์
เพาเวอร์พลัส จากัด

ปี 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หาร

บริ ษทั โรงงาน
น้ าตาลชานิ จากัด

ปี 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หาร

บริ ษทั น้ าตาล
ทุนบุรีรัมย์ จากัด

สัญชาติ:
ไทย
อายุ:
52 ปี
ปี 2553 - ปัจจุบนั
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง: 13 กันยายน 2531
จานวนหุ้นทีถ่ ือ: 27,528,600 หุน้ (ตนเอง 27,507,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.06% และ
ปี 2548 - ปัจจุบนั
นางสุรีวรรณ ตั้งตรงเวชกิจ ภรรยา 21,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00%)/
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559/ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2559: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 8 ครั้ง/ 8 ครั้ง
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ :
เป็ นพีข่ องนางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์/ นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล/ นางสาวจิตติมา
ตั้งตรงเวชกิจ/ นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ/ นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม : ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซ่ ึงได้กระทาโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
วุฒิการศึกษา/ ประวัตกิ ารอบรม:
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีของน้ าตาล รุ่ นที่ 1 คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 99/2012 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)
- หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 56 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ตาแหน่ งในบริษัทจากัด/หน่ วยงานอืน่ :
ปี 2518 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั

สมาคมผูผ้ ลิตน้ าตาล

ปี 2538 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั ค้าผลผลิต
น้ าตาล จากัด

ปี 2557 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั / บริ ษทั บี.อาร์.เอส.
ประธานกรรมการบริ หาร เทรนเทอร์มินลั
โลจิสติกส์ จากัด

ปี 2542 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั ทักษิณ
พัฒนา จากัด

บริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ปี 2537 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั

ตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

บริ ษทั สุ รีวรรณ เอ็น
เตอร์ ไพรส์ จากัด

ปี 2556 - 2559

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั เอ ทีม
อินเตอร์เทรด จากัด

ปี 2553 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั สี พนั ดอนบอ
ลิเวนพัฒนา จากัด

ปี 2552 –ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ทีพลัส
กรรมการบริ ษทั
พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ปี 2559 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั (กรรมการอิสระ)
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่ อ-นามสกุล: นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
ตาเหน่ งในบริษัท: กรรมการบริ ษทั
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)
สัญชาติ:
ไทย
อายุ:
50 ปี
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง: 7 กรกฎาคม 2555
จานวนหุ้นทีถ่ ือ: 27,407,500 หุน้ (คิดเป็ น 4.05%)
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559/ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2559: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 8 ครั้ง/ 8 ครั้ง
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ :
เป็ นน้องของนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และเป็ นพีข่ องนางจิรวรรณพงษ์พิชิตกุล/
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ/ นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ/ นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม : ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซ่ ึงได้กระทาโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา

ชื่ อ-นามสกุล: นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
ตาเหน่ งในบริษัท: กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการรองผูจ้ ดั การอาวุโส กลุ่มการลงทุน
ในประเทศ ด้านธุรกิจการเกษตร (กรรมการ
ผูม้ ีอานาจลงนาม)
สัญชาติ:
ไทย
อายุ:
49 ปี
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง: 11 พฤศจิกายน 2553
จานวนหุ้นทีถ่ ือ: 27,407,500 หุน้ (คิดเป็ น 4.05%)
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559/ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2559: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 7 ครั้ง/ 8 ครั้ง
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ :
เป็ นน้องของนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ/นางวันเพ็ญ ปุญญนิ รันดร์ และเป็ นพีข่ อง
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ/ นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ/ นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม : ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซ่ ึงได้กระทาโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
วุฒิการศึกษา/ ประวัตกิ ารอบรม:
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPPM)
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 98/2012
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย(IOD)

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง – ปัจจุบัน
ตาแหน่ งในบริษัทและบริษัทย่ อย:
ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์
จากัด (มหาชน)

ปี 2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร/
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ
จากัด

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
ตาแหน่ งในบริษัทจากัด/หน่ วยงานอืน่ :
ปี 2547 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร

ปี 2550 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร

บริ ษทั บ่อทอง สตีล
จากัด
คณะบุคคลโรงแรม
เปรมสุ ข

ตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี
วุฒิการศึกษา/ ประวัตกิ ารอบรม:
- มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมารี วทิ ยาปราจีนบุรี
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 98/2012
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง – ปัจจุบัน
ตาแหน่ งในบริษัทและบริษัทย่ อย:
ปี 2553 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั /
บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์
กรรมการบริ หาร/
จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง/ กรรมการ
รองผูจ้ ดั การอาวุโสกลุ่ม
การลงทุนในประเทศ
ด้านธุรกิจการเกษตร

ฃ

ปี 2554 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จากัด

ปี 2539 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร/
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั บุรีรัมย์วจิ ยั และ
พัฒนาอ้อย จากัด

ปี 2548 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั บุรีรัมย์
พลังงาน จากัด

ปี 2554 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ
จากัด

ปี 2554 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั บุรีรัมย์
เพาวเวอร์ จากัด

ปี 2558 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั บุรีรัมย์
เพาเวอร์พลัส จากัด

ปี 2558 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั โรงงานน้ าตาล
ชานิ จากัด

ปี 2558 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั น้ าตาลทุน
บุรีรัมย์ จากัด

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
ตาแหน่ งในบริษัทจากัด/หน่ วยงานอืน่ : ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี
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ชื่อ-นามสกุล: นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
ตาเหน่ งในบริษัท: กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล และ กรรมการ
รองผูจ้ ดั การอาวุโส กลุ่มการลงทุนในประเทศ
ด้านพาณิ ชย์ (กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)
สัญชาติ:
ไทย
อายุ:
47 ปี
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง: 12 พฤษภาคม 2538
จานวนหุ้นทีถ่ ือ: 27,407,500 หุน้ (คิดเป็ น 4.05%)
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559/ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2559: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 8 ครั้ง/ 8 ครั้ง
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ :
เป็ นน้องของนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ/ นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์/ นางจิรวรรณ
พงษ์พิชิตกุล และเป็ นพีข่ องนายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ/ นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม : ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซ่ ึงได้กระทาโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
วุฒิการศึกษา/ ประวัตกิ ารอบรม:
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 98/2012
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) 30/2016
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง – ปัจจุบัน
ตาแหน่ งในบริษัทและบริษัทย่ อย:
ปี 2538 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง/ กรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการ
ธรรมาภิบาล/ กรรมการ
รองผูจ้ ดั การอาวุโส
กลุ่มการลงทุน ในประเทศ
ด้านพาณิ ชย์

บริ ษทั น้ าตาล
บุรีรัมย์ จากัด
(มหาชน)

ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร/
กรรมการรองผูจ้ ดั การ
สายงานขายในประเทศ

บริ ษทั โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด

ปี 2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั บุรีรัมย์วจิ ยั
และพัฒนาอ้อย จากัด

ปี 2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั บุรีรัมย์
พลังงาน จากัด

ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ
จากัด

ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั บุรีรัมย์
เพาเวอร์ จากัด

ปี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั บุรีรัมย์
เพาเวอร์พลัส จากัด

ปี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั โรงงาน
น้ าตาลชานิ จากัด

ปี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั น้ าตาล
ทุนบุรีรัมย์ จากัด

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
ตาแหน่ งในบริษัทจากัด/หน่ วยงานอืน่ : ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล: นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ตาเหน่ งในบริษัท: กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการรองผูจ้ ดั การอาวุโส กลุ่มการลงทุน
ต่างประเทศ (กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)
สัญชาติ:
ไทย
อายุ:
46 ปี
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง: 25 มิถุนายน 2547
จานวนหุ้นทีถ่ ือ: 27,407,500 หุน้ (คิดเป็ น 4.05%)
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559/ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2559: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 8 ครั้ง/ 8 ครั้ง

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง – ปัจจุบัน
ตาแหน่ งในบริษัทและบริษัทย่ อย:
ปี 2547 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
บริ ษทั น้ าตาล
กรรมการบริ หาร
บุรีรัมย์ จากัด
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง (มหาชน)
กรรมการรองผูจ้ ดั การ
อาวุโสกลุ่มการลงทุน
ต่างประเทศ
ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร
กรรมการรองผูจ้ ดั การ
สายการผลิต

บริ ษทั โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด

ปี 2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั บุรีรัมย์วจิ ยั
และพัฒนาอ้อย จากัด

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ :
เป็ นน้องของนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ/ นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์/ นางจิรวรรณ
ปี 2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร
พงษ์พิชิตกุล/ นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และเป็ นพีข่ องนายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม : ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซ่ ึงได้กระทาโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
วุฒิการศึกษา/ ประวัตกิ ารอบรม:
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
- ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 98/2012
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

บริ ษทั บุรีรัมย์
พลังงาน จากัด

ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ
จากัด

ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั บุรีรัมย์
เพาเวอร์ จากัด

ปี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั บุรีรัมย์
เพาเวอร์พลัส จากัด

ปี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั โรงงาน
น้ าตาลชานิ จากัด

ปี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการกรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั น้ าตาล
ทุนบุรีรัมย์ จากัด

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
ตาแหน่ งในบริษัทจากัด/หน่ วยงานอืน่ :
ปี 2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั สี พนั ดอน
บอลิเวนพัฒนา
จากัด

ปี 2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร

World
International
Network Co., Ltd

ปี 2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั บุรีรัมย์
พรี เมียม ไบค์
จากัด

ตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี
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ชื่อ-นามสกุล: นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ตาเหน่ งในบริษัท: กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล และ กรรมการ
รองผูจ้ ดั การอาวุโส กลุ่มการลงทุนในประเทศ
ด้านพลังงาน (กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)
สัญชาติ:
ไทย
อายุ:
44 ปี
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง: 25 มิถุนายน 2547
จานวนหุ้นทีถ่ ือ: 27,407,500 หุน้ (คิดเป็ น 4.05%)
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559/ รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2559: ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 8 ครั้ง/ 8 ครั้ง
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ :
เป็ นน้องของนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ/ นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์/ นางจิรวรรณ
พงษ์พิชิตกุล/ นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ/ นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม : ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซ่ ึงได้กระทาโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
วุฒิการศึกษา/ ประวัตกิ ารอบรม:
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเบลล์ววิ ล์
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 98/2012
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 4/2016
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย(IOD)

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง – ปัจจุบัน
ตาแหน่ งในบริษัทและบริษัทย่ อย:
ปี 2547 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง/ กรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการ
ธรรมาภิบาล/ กรรมการ
รองผูจ้ ดั การอาวุโสกลุ่ม
การลงทุน ในประเทศ
ด้านพลังงาน

บริ ษทั น้ าตาล
บุรีรัมย์ จากัด
(มหาชน)

ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด

ปี 2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั บุรีรัมย์วจิ ยั
และพัฒนาอ้อย จากัด

ปี 2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั บุรีรัมย์
พลังงาน จากัด

ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ
จากัด

ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร/
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั บุรีรัมย์
เพาเวอร์ จากัด

ปี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร/
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั บุรีรัมย์
เพาเวอร์พลัส จากัด

ปี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร/

บริ ษทั โรงงาน
น้ าตาลชานิ จากัด

ปี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร/

บริ ษทั น้ าตาล
ทุนบุรีรัมย์ จากัด

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
ตาแหน่ งในบริษัทจากัด/หน่ วยงานอืน่ :
ปี 2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั /
บริ ษทั บี.อาร์.เอส.
กรรมการบริ หาร/ กรรมการ เทรนเทอร์มินลั
ผูจ้ ดั การ
โลจิสติกส์ จากัด
ปี 2557 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์

ตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี
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- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

- ปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Business Administration (MIS),
St. Joseph’s University, USA

ลาดับ 9
นายอดุลย์ สุ รวุฒิกลุ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ ายบริ หารการเงิน

- ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น
39/2005 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Art (International Relations) University of
Wollongong, Australia

คุณวุฒิทางการศึกษา

ลาดับ 8
นายพิทักษ์ ชาวสวน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กลุ่มการเงินและปฏิบตั ิการ

ลาดับ 7
นายภัทรพงศ์ พงศ์ สวัสดิ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ด้านต่างประเทศ และนโยบาย
อุตสาหกรรม

ลาดับ 6
นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
กลุ่มการเงินและปฏิบตั ิการ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

0.003%
(16 ธ.ค. 59
รวม
ผูเ้ กี่ยวข้อง
แล้ว)
-

-

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษทั
(%)
0.011%
(16 ธ.ค. 59
รวม
ผูเ้ กี่ยวข้อง
แล้ว)

-

-

-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการบริษทั / ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
-

ปี 2542 - 2558

ปี 2549 – ปี 2555
ปี 2558 – ปัจจุบนั

ปี 2556 – ปี 2559

ปี 2560 (ปัจจุบนั )

ปี 2556 – ปัจจุบนั
ปี 2557 – ปัจจุบนั
ปี 2546 – ปี 2556
ปี 2548 – ปี 2556

ปี 2556 – 2559

ปี 2560 (ปัจจุบนั )

ปี 2555 – ปี 2557

ปี 2548 – ปี 2559

ปี 2560 (ปัจจุบนั )

ช่ วงเวลา

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กลุ่มการเงินและปฏิบตั ิการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
กลุ่มการเงินและปฏิบตั ิการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ ายบริ หารการเงิน
ผูอ้ านวยการอาวุโส พาณิ ชธนกิจ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ
และนโยบายอุตสาหกรรม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ
และนโยบายอุตสาหกรรม
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การ
เลขานุการ

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
กลุ่มการเงินและปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กลุ่มการเงินและปฏิบตั ิการ
เลขานุการบริ ษทั

ตาแหน่ ง

บริษทั

ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน)

บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)

สมาคมผูผ้ ลิตน้ าตาล และชี วพลังงานไทย
บริ ษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จากัด
สมาคมผูผ้ ลิตน้ าตาล และชี วพลังงานไทย
คณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคม
โรงงานน้ าตาลทราย

บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ผูบ้ ริ หารลาดับ 1-5 ได้แก่ 1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ 2. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล 3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 4. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ และ 5. นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
สามารถดูขอ้ มูลผูบ้ ริ หารทั้ง 5 ท่าน ได้ในข้อมูลคณะกรรมการบริ ษทั

ารระดับบสูสูง ง
ผูผู้บ้บริริหหารระดั
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กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร
และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร)

กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร)

กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร
และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร)

5. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

6. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ประธานกรรมการบริ ษทั (กรรมการ
อิสระ) และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการบริ ษทั ประธาน
กรรมการบริ หาร และประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(กรรมการผูจ้ ดั การ/ กรรมการ
ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร)
กรรมการบริ ษทั (กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร)

ตาแหน่ ง

4. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

3. นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์

2. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

1. นายประจวบ ไชยสาส์น

ชื่อ

27,407,500

27,407,500

27,407,500

27,407,500

27,528,600

337,500

จานวน
หุ้นสามัญ
ณ ธันวาคม 2558

(ผูบ้ ริ หารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551)

-

-

-

-

-

ซื้อ
-

-

-

-

-

-

ขาย
-

-

-

-

-

-

รับโอน
-

-

-

-

-

-

โอนออก
-

รายการเปลีย่ นแปลงระหว่ างปี 2559
จานวน (หุ้น)

รายละเอียดการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ปี 2559

27,407,500

27,407,500

27,407,500

27,407,500

27,528,600

337,500

จานวน
หุ้นสามัญ
ณ ธันวาคม 2559

4.0499

4.0499

4.0499

4.0499

4.0678

0.0499

ร้ อยละของ
จานวนหุ้น
ทีม่ สี ิทธิออกเสียง

หมายเหตุ

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
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-

-

กรรมการบริ ษทั (กรรมการอิสระ)
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริ ษทั (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการธรรมาภิบาล และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
กลุ่มการเงินและปฏิบตั ิการ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กลุ่มการเงินและปฏิบตั ิการ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
ด้านต่างประเทศและนโยบาย
อุตสาหกรรม

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ ายบริ หารการเงิน

8. นายศิริชยั สมบัติศิริ

9. นางสี นวล ทัศน์พนั ธุ์

10. นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค

11. นายพิทกั ษ์ ชาวสวน

12. นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์

13. นายอดุลย์ สุรวุฒิกลุ

20,700

68,900

337,500

-

-

-

-

-

-

-

-

(ณ 20 ธ.ค.
2559)

18,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายการเปลีย่ นแปลงระหว่ างปี 2559
จานวน (หุ้น)
ซื้อ
ขาย
รับโอน โอนออก
-

หมายเหตุ : จานวนหุน้ สามัญนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ คู่สมรส หรื อบุคคลที่อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

-

กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร)

7. นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

จานวน
หุ้นสามัญ
ณ ธันวาคม 2558
27,407,500

ตาแหน่ ง

ชื่อ

-

-

-

2,700

68,900

337,500

จานวน
หุ้นสามัญ
ณ ธันวาคม 2559
27,407,500

-

-

(ณ 20 ธ.ค. 2559)

0.0004

0.0108

-

0.0499

ร้ อยละของ
จานวนหุ้น
ทีม่ สี ิทธิออกเสียง
4.0499

ไม่มีหุน้ ใน
BRR

ไม่มีหุน้ ใน
BRR

ณ 31 ม.ค.
2560 ไม่มี
หุน้ ใน BRR

ไม่มีหุน้ ใน
BRR

หมายเหตุ

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

5.5. ข้ข้ ออมูมูลลทัทัวว่่ ไปของบริ
ไปของบริษษััทท
บริษษัทัท นนำำ้้ ตำลบุ
ตำลบุรรีีรรััมมย์ย์ จจำกั
ำกัดด (มหำชน)
(มหำชน) (BRR)
(BRR)
บริ
ประเภทธุ
ประเภทธุ รรกิกิจจ

เลขทะเบี
เลขทะเบียยนบริ
นบริ ษษททัั
สสานั
านักกงานใหญ่
งานใหญ่//โรงงาน
โรงงาน
สสานั
านักกงานกรุ
งานกรุ งงเทพฯ
เทพฯ
โทรศั
โทรศัพพท์ท์
โทรสาร
โทรสาร
เว็
เว็บบไซต์
ไซต์

:: ประกอบธุ
ประกอบธุ รรกิกิ จจโดยการถื
โดยการถื ออหุหุ ้้นนในบริ
ในบริ ษษ ททัั อือื่่ นน (Holding
(Holding Company)
Company)
ในธุ
ในธุ รรกิกิ จจทีที่่เเกีกี่่ ยยวกั
วกับบการผลิ
การผลิ ตตและจ
และจาหน่
าหน่าายน
ยน้้ าาตาล
ตาล ธุธุ รรกิกิจจผลพลอยได้
ผลพลอยได้
จากการผลิ
จากการผลิตตนน้้ าาตาล
ตาล เช่
เช่นน ธุธุรรกิกิจจไฟฟ้
ไฟฟ้ าา ธุธุรรกิกิจจปุ๋ปุ๋ ยย และธุ
และธุ รรกิกิจจสนั
สนับบสนุ
สนุนน
คืคืออ การวิ
การวิจจยยัั และพั
และพัฒ
ฒนา
นา
:: 0107556000523
0107556000523
:: 237
237 หมู
หมู่ท่ที่ี่ 22 ตตาบลหิ
าบลหิ นนเหล็
เหล็กกไฟ
ไฟ ออาเภอคู
าเภอคูเเมืมือองง จัจังงหวั
หวัดดบุบุรรีี รรััมมย์ย์ 31190
31190
:: 128/77-78
128/77-78 ชัชั้้ นน 77 อาคารพญาไทพลาซ่
อาคารพญาไทพลาซ่าา ถนนพญาไท
ถนนพญาไท
แขวงทุ
แขวงทุ่ง่งพญาไท
พญาไท เขตราชเทวี
เขตราชเทวี กรุ
กรุ งงเทพมหานคร
เทพมหานคร 10400
10400
:: 04-465-9020,
04-465-9020, 0-2216-5820-2
0-2216-5820-2
:: 04-465-9020,
04-465-9020, 0-2216-5823
0-2216-5823
:: www.buriramsugar.com
www.buriramsugar.com

บริ
ษัทในเครือ
บริษัทในเครือ

บริษัทในเครือ
บริ
บริษษัทัท โรงงำนน
โรงงำนนำำ้้ ตำลบุ
ตำลบุรรีีรรััมมย์ย์ จจำกั
ำกัดด (BSF)
(BSF)
ประเภทธุ
:: ผลิ
ประเภทธุ รรกิกิจจ
ผลิตตและจ
และจาหน่
าหน่าายน
ยน้้ าาตาลทราย
ตาลทราย
สสานั
านักกงานใหญ่
งานใหญ่//โรงงาน
โรงงาน :: 237
237 หมู
หมู่ท่ที่ี่ 22 ตตาบลหิ
าบลหิ นนเหล็
เหล็กกไฟ
ไฟ ออาเภอคู
าเภอคูเเมืมือองง จัจังงหวั
หวัดดบุบุรรีี รรััมมย์ย์ 31190
31190
สสานั
:: 128/77
านักกงานกรุ
งานกรุ งงเทพฯ
เทพฯ
128/77 ชัชั้้ นน 77 อาคารพญาไทพลาซ่
อาคารพญาไทพลาซ่าา ถนนพญาไท
ถนนพญาไท แขวงทุ
แขวงทุ่่งงพญาไท
พญาไท
เขตราชเทวี
เขตราชเทวี กรุ
กรุ งงเทพมหานคร
เทพมหานคร 10400
10400
โทรศั
:: 04-465-9020,
โทรศัพพท์ท์
04-465-9020, 0-2216-5820-2
0-2216-5820-2
โทรสาร
:: 04-465-9020,
โทรสาร
04-465-9020, 0-2216-5823
0-2216-5823
บริ
บริษษัทัท บุบุรรีีรรััมมย์ย์ ววจจิิ ััยยและพั
และพัฒ
ฒนำอ้
นำอ้ ออยย จจำกั
ำกัดด (BRD)
(BRD)
ประเภทธุ
:: วิวิจจยยัั และพั
ประเภทธุ รรกิกิจจ
และพัฒ
ฒนาเพื
นาเพื่่ออเพิ
เพิ่ม่มประสิ
ประสิ ททธิธิภภาพการปลู
าพการปลูกกและบ
และบารุ
ารุ งงรัรักกษาอ้
ษาอ้ออยย
สสานั
านักกงานใหญ่
งานใหญ่//โรงงาน
โรงงาน :: 237
237 หมู
หมู่ท่ที่ี่ 22 ตตาบลหิ
าบลหิ นนเหล็
เหล็กกไฟ
ไฟ ออาเภอคู
าเภอคูเเมืมือองง จัจังงหวั
หวัดดบุบุรรีี รรััมมย์ย์ 31190
31190
สสานั
:: 128/77
านักกงานกรุ
งานกรุ งงเทพฯ
เทพฯ
128/77 ชัชั้้ นน 77 อาคารพญาไทพลาซ่
อาคารพญาไทพลาซ่าา ถนนพญาไท
ถนนพญาไท แขวงทุ
แขวงทุ่่งงพญาไท
พญาไท
เขตราชเทวี
เขตราชเทวี กรุ
กรุ งงเทพมหานคร
เทพมหานคร 10400
10400
โทรศั
:: 04-465-9020,
โทรศัพพท์ท์
04-465-9020, 0-2216-5820-2
0-2216-5820-2
โทรสาร
:: 04-465-9020,
โทรสาร
04-465-9020, 0-2216-5820-2
0-2216-5820-2
21

บริษัท บุรีรัมย์ พลังงำน จำกัด (BEC)
ประเภทธุ รกิจ
: โรงไฟฟ้ าชีวมวล
สานักงานใหญ่/โรงงาน : 289 หมู่ที่ 2 ตาบลหิ นเหล็กไฟ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สานักงานกรุ งเทพฯ
: 128/77 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 04-466-6368, 0-2216-5820-2
โทรสาร
: 04-466-6368, 0-2216-5823
บริษัท บุรีรัมย์ เพำเวอร์ จำกัด (BPC)
ประเภทธุ รกิจ
: โรงไฟฟ้ าชีวมวล
สานักงานใหญ่/โรงงาน : 289 หมู่ที่ 2 ตาบลหิ นเหล็กไฟ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สานักงานกรุ งเทพฯ
: 128/77 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 04-466-6368, 0-2216-5820-2
โทรสาร
: 04-466-6368, 0-2216-5823
บริษัท ปุ๋ ยตรำกุญแจ จำกัด (KBF)
ประเภทธุ รกิจ
: ผลิตและจาหน่ายปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละเคมี
สานักงานใหญ่/โรงงาน : 161 หมู่ที่ 16 ตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สานักงานกรุ งเทพฯ
: 128/77 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 04-465-9020, 0-2216-5820-2
โทรสาร
: 04-465-9020, 0-2216-5823
บริษัท บุรีรัมย์ เพำเวอร์ พลัส จำกัด (BPP)
ประเภทธุ รกิจ
: โรงไฟฟ้ าชีวมวล
สานักงานใหญ่/โรงงาน : 317 หมู่ที่ 2 ตาบลหิ นเหล็กไฟ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สานักงานกรุ งเทพฯ
: 128/80 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 04-466-6368, 0-2216-5820-2
โทรสาร
: 04-466-6368, 0-2216-5823
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงงำนนำ้ ตำลชำนิ จำกัด (CSF)
[ชื่อเดิม : บริษัท บุรีรัมย์ ซุปเปอร์ เพำเวอร์ จำกัด (BSP)]
ประเภทธุ รกิจ
: ผลิตและจาหน่ายน้ าตาลทราย
สานักงานใหญ่/โรงงาน : 289 หมู่ที่ 2 ตาบลหิ นเหล็กไฟ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สานักงานกรุ งเทพฯ
: 128/77 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 04-466-6368, 0-2216-5820-2
โทรสาร
: 04-466-6368, 0-2216-5823
บริษัท นำ้ ตำลทุนบุรีรัมย์ จำกัด (BSC)
[ชื่อเดิม : บริษัท บุรีรัมย์ อะโกรเอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (BAE)]
ประเภทธุ รกิจ
: ผลิตและจาหน่ายน้ าตาลทราย
สานักงานใหญ่/โรงงาน : 237 หมู่ที่ 2 ตาบลหิ นเหล็กไฟ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สานักงานกรุ งเทพฯ
: 128/77 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 04-465-9020, 0-2216-5820-2
โทรสาร
: 04-465-9020, 0-2216-5823
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ภาพรวม และเป้
6. นโยบาย ภาพรวมนโยบาย
และเป้ าหมายการประกอบธุ
รกิจ าหมายการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท น้ า ตาลบุ รี รั ม ย์ จ ากั ด (มหาชน) (“BRR”) และบริ ษ ัท ย่อ ย เป็ นหนึ่ งในบรรดาผู้บุ ก เบิ ก
อุตสาหกรรมน้ าตาลของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยมีนายวิเชี ยร ตั้งตรงเวชกิจ ผูร้ ิ เริ่ มปลูกอ้อยและส่ งเสริ ม
ให้เกษตรกรปลูกอ้อยในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่ดาเนินธุ รกิจผลิตและจาหน่ายน้ าตาลทรายดิบ น้ าตาล
ทรายขาวสี รา ทั้งในและต่างประเทศ นานกว่า 5 ทศวรรษ รวมถึงการนาผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิต
น้ าตาล เช่ น กากอ้อ ย กากหม้อ กรอง และกากน้ าตาล ต่ อ ยอดธุ ร กิ จ อย่ า งครบวงจร ประกอบด้ ว ย
ธุ รกิจโรงไฟฟ้ าชีวมวล และธุ รกิจผลิตและจาหน่ายปุ๋ ย
ธุรกิจนา้ ตาล (ธุรกิจหลัก)
1. บริ ษัท โรงงานน้าตาลบุ รีรัมย์ จากัด (“BSF”) จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท ต่อมาในปี 2553 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้วเป็ น 990,637,000 บาท และได้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วอีกครั้งในปี 2554 เป็ นจานวน 1,050,000,000 บาท โดยในปี 2553 ถึ ง 2554
BSF ได้รับโอนพนักงานในฝ่ ายผลิต จัดซื้ อ การตลาด สิ นเชื่ อ และรับโอนทรัพย์สิน รวมถึงใบอนุ ญาตผลิต
และจ าหน่ า ยน้ า ตาลทราย ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงาน เครื่ อ งหมายการค้า และใบอนุ ญ าตผลิ ต
และจาหน่ายไฟฟ้ าจาก BRR ซึ่งถือหุน้ โดย BRR ร้อยละ 99.90
BSF ดาเนิ นธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ายน้ าตาลทราย ซึ่ งมีโรงงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 237 หมู่ที่ 2 ตาบล
หิ น เหล็ ก ไฟ อ าเภอคู เ มื อ ง จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ มี ก าลัง การผลิ ต ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต 17,000 ตัน อ้อ ยต่ อ วัน
และในฤดูการผลิตปี 2558/59 ได้เพิ่มกาลังการผลิ ตของเครื่ องจักรเป็ น 24,000 ตันอ้อยต่อวัน เพื่อรองรับ
ปริ มาณอ้อยที่เพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านตัน ในปี 2559/60 และ 3 ล้านตัน ในแผนปี 2560/61 ผลิ ตภัณฑ์ที่จาหน่ าย
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แ ก่ น้ า ตาลทรายดิ บ และน้ า ตาลทรายขาวสี ร า โดยจ าหน่ า ยให้ แ ก่ ลู ก ค้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกเหนื อจากการผลิ ตน้ าตาลแล้ว BSF ยังสามารถผลิ ตไฟฟ้ าจากไอน้ า
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิ ตน้ าตาลได้ประมาณ 10 เมกะวัตต์ จากกาลังการผลิ ตสู งสุ ด 12 เมกะวัตต์
เพื่อใช้ภายในพื้นที่บริ เวณโรงงานน้ าตาลด้วย
2. บริษัท โรงงานน้าตาลชานิ จากัด (“CSF”) เดิมชื่อ บริ ษทั บุรีรัมย์ซุปเปอร์ เพาเวอร์ จากัด (“BSP”)
จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2558 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้วเต็มจานวน โดยมี BRR
ถือหุ ้น ร้อยละ 99.99 ทั้งนี้ ได้เปลี่ ยนแปลงชื่ อและลักษณะการประกอบธุ รกิจจากบริ ษทั บุรีรัมย์ซุปเปอร์
เพาเวอร์ จ ากัด (“BSP”) ซึ่ งจดทะเบี ย นไว้เ พื่ อ รองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ าชี ว มวลในอนาคต
เป็ น บริ ษทั โรงงานน้ าตาลชานิ จากัด (“CSF”) เพื่อดาเนิ นธุ รกิจประเภทโรงงานน้ าตาล ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิ ให้
จัดตั้งจากสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (“สอน.”) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยอนุญาตให้
จัดตั้งโรงงานน้ าตาล ณ อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ มีกาลังการผลิต 20,000 ตันต่อวัน ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่ได้
เริ่ มประกอบธุ รกิจ
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3. บริ ษัท น้าตาลทุนบุรีรัมย์ จากัด (“BSC”) เดิมชื่อ บริ ษทั บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (“BAE”)
จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2558 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้วเต็มจานวน โดยมี BRR
ถื อ หุ ้น ร้ อยละ 99.99 ทั้ง นี้ ได้เปลี่ ย นแปลงชื่ อ และลัก ษณะการประกอบธุ ร กิ จจากบริ ษ ทั บุ รี รั มย์อ ะโกร
เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (“BAE”) ซึ่ งจดทะเบี ยนไว้เพื่อรองรั บการดาเนิ นธุ รกิ จเอทานอลในอนาคต เป็ น บริ ษทั
น้ า ตาลทุ น บุ รี รั ม ย์ จ ากัด (“BSC”) เพื่ อ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ประเภทโรงงานน้ า ตาล ซึ่ งได้รั บ อนุ ม ัติ ใ ห้ จ ัด ตั้ง
จากสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (“สอน.”) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยอนุ ญาตให้จดั ตั้ง
โรงงานน้ าตาล ณ อาเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุ รินทร์ มีกาลังการผลิต 20,000 ตันต่อวัน ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั
ยังไม่ได้เริ่ มประกอบธุ รกิจ
ธุรกิจผลพลอยได้
1. บริ ษัท บุรีรัมย์ พลังงาน จากัด (“BEC”) เดิ มชื่อ บริ ษทั บุรีรัมย์เอทานอล จากัด จดทะเบียนจัดตั้ง
ในปี 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเพิ่มทุนเป็ น 15,600,000 บาท ในเดือนสิ งหาคม 2549
เพื่อเตรี ยมการก่อสร้ างโรงงานเอทานอล แต่ได้ชะลอการก่อสร้ างโรงงานเอทานอลไว้ก่อน ต่อมาในปี 2553
บริ ษทั ได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ นบริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้วเป็ น 135,600,000
บาท ในปี 2554 ซึ่ง BRR ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
BEC ด าเนิ นธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ าชี ว มวล มี ก าลัง การผลิ ตติ ด ตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้ก ากอ้อยเป็ น
เชื้ อ เพลิ ง หลั ก และยัง สามารถใช้ ไ ม้ สั บ ใบอ้ อ ย และแกลบเป็ นวัต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า
ได้อี ก ด้ว ย BEC จ าหน่ า ยกระแสไฟฟ้ าให้แ ก่ ก ารไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค (“กฟภ.”) จ านวน 8 เมกะวัต ต์
และใช้ภายในโรงงาน 1.9 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ า BEC ตั้ง อยู่บ นพื้ นที่ ใกล้เคี ย งกับโรงงานน้ าตาลบุ รีรัมย์
เพื่อความสะดวกในการนากากอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ าตาลมาใช้เป็ นเชื้อเพลิง และสะดวกในการจ่ายไฟฟ้ า
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 BEC ได้เข้าทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับ กฟภ. ในระบบ Adder โดย กฟภ.
ตกลงซื้ อขายไฟฟ้ าในปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด 8 เมกะวัตต์ ที่ระบบแรงดัน 22,000 โวลต์ และเริ่ มขาย
ไฟฟ้ าให้แก่ กฟภ. ในเดือนพฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ การดาเนินกิจการของ BEC ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
จากส านัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในการผลิ ต พลัง งานไฟฟ้ าเมื่ อ วัน ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2554
ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้เปลี่ยนจากระบบ Adder เป็ น Feed-in-Tariff (FiT)
2. บริ ษัท บุ รีรัมย์ เพาเวอร์ จ ากัด (“BPC”) จดทะเบี ยนจัดตั้ง ในปี 2554 ปั จจุ บนั มี ทุ นจดทะเบี ย น
ที่ชาระแล้ว 170,000,000 บาท ซึ่ งถือหุ ้นโดย BEC ร้อยละ 99.99 เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อการดาเนิ นธุ รกิจ
โรงไฟฟ้ าชี วมวล ซึ่ งเป็ นโรงไฟฟ้ าแห่ งที่ 2 ของกลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ มีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 9.9
เมกะวัต ต์ โดยใช้ก ากอ้อ ยเป็ นเชื้ อ เพลิ ง หลัก และยัง สามารถใช้ไ ม้สั บ ใบอ้อ ย และแกลบเป็ นวัต ถุ ดิ บ
ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าได้อีกด้วย โรงไฟฟ้ า BPC ตั้งอยู่บริ เวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้ า BEC และโรงงาน
น้ าตาล BSF เพื่อความสะดวกในการขนส่ งกากอ้อยที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า โดยไฟฟ้ าที่ผลิตได้
จะจาหน่ ายให้แก่ กฟภ. ซึ่ ง BPC ได้เข้าทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับ กฟภ. ในระบบ Feed-in-Tariff (FiT)
ที่ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด 8 เมกะวัตต์ ที่ระบบแรงดัน 22,000 โวลต์ และเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้ าในเดือน
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เมษายน 2558 ทั้ง นี้ การด าเนิ น การผลิ ต ไฟฟ้ าของ BPC ได้รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากส านัก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนในการผลิตพลังงานไฟฟ้ าเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558
3. บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์ พลัส จากัด (“BPP”) จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2558 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน
160,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้วเต็มจานวน และถือหุ ้นโดย BRR ร้อยละ 99.99 เป็ นบริ ษทั ที่ จดั ตั้งขึ้น
เพื่อดาเนิ นธุ รกิ จโรงไฟฟ้ าชี วมวล มีกาลังการผลิตติดตั้งจานวน 9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้กากอ้อยเป็ นเชื้ อเพลิงหลัก
และยังสามารถใช้ไม้สับ ใบอ้อย และแกลบเป็ นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้ าได้อีกด้วย โรงไฟฟ้ า BPP
ตั้งอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้ า BEC และBPC และโรงงานน้ าตาล BSF เพื่อความสะดวกในการขนส่ ง
กากอ้อยที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งในการผลิ ตไฟฟ้ า โดยจัดเป็ นโรงไฟฟ้ าแห่ งที่ 3 ของกลุ่ม ธุ รกิ จผลพลอยได้
ด้านพลังงานของกลุ่ม บริ ษทั ฯ ปั จจุ บนั BPP ผลิ ตและจาหน่ า ยไฟฟ้ า รวมถึ ง ไอดี และไอเสี ยให้แก่ BSF
เพื่อสนับสนุ นกระบวนการผลิต น้ าตาลที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นให้มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ BPP เริ่ มผลิ ตไฟฟ้ า
เป็ นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และวางแผนในการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าให้แก่ กฟภ. ในอนาคตด้วย
4. บริ ษั ท ปุ๋ ยตรากุ ญ แจ จ ากัด (“KBF”) จดทะเบี ย นจัด ตั้ง ในปี 2554 ปั จ จุ บ ัน มี ทุ น จดทะเบี ย น
15,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้วเต็มจานวน โดย BRR ถื อหุ ้นร้อยละ 99.99 ดาเนิ นธุ รกิจผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
และเคมี โดยปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่ได้มาจากกากหม้อกรอง (ตะกอน) ของกระบวนการผลิตน้ าตาล และนามาผสมกับ
ส่ วนของปุ๋ ยเคมี ทั้งนี้ KBF เริ่ มดาเนิ นการผลิตและจาหน่ายปุ๋ ยเมื่อธันวาคม 2555 โดยมีกาลังการผลิตปุ๋ ย
30,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา KBF ได้พฒั นาการผลิตปุ๋ ยให้มีความหลากหลายมากขึ้น
จนกระทัง่ ปั จจุบนั KBF ผลิ ตและจัดจาหน่ ายปุ๋ ยซึ่ งแบ่งได้ 3 ประเภท คือ ปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิ ดเม็ด ปุ๋ ยอินทรี ย ์
ชนิดผง และปุ๋ ยเคมีชนิ ดเม็ด โดย KBF จาหน่ายปุ๋ ยให้แก่ BRD เพื่อนาไปส่ งเสริ มเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยที่อยู่
ในพื้นที่ส่งเสริ มเพื่อนาไปใช้ปรับปรุ งดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่ งทาให้ผลผลิ ตต่อไร่ ออ้ ยทั้งด้านปริ มาณ
และคุณภาพสู งขึ้น
ธุรกิจสนับสนุน
บริ ษัท บุ รี รั ม ย์ วิจั ย และพัฒ นาอ้ อย จ ากัด (“BRD”) เดิ ม ชื่ อ บริ ษ ัท บุ รีรั ม ย์จ ัก รกลพัฒ นา จากัด
จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 บริ ษทั ได้
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 70,880,000 บาท เรี ยกชาระแล้วเต็มจานวน และในปี เดี ยวกันบริ ษทั ได้มีการเปลี่ยนชื่อ
เป็ นบริ ษทั บุรีรัมย์วจิ ยั และพัฒนาอ้อย จากัด โดย BRR ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
BRD เป็ นบริ ษ ทั ย่อย ดาเนิ นการจัดหาวัตถุ ดิบ ให้ก บั BSF และดาเนิ นธุ รกิ จโดยการส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกอ้อยในลักษณะ Contract farming เพื่อให้มีวตั ถุดิบที่เพียงพอกับกาลังการผลิต
ของ BSF รวมทั้ง พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ ย วกับ พันธุ์ อ้อย ระบบการบริ หารจัดการน้ า เครื่ องจัก รที่ ใ ช้
สนับสนุ นการเพาะปลูก การบริ หารจัดการระบบชาวไร่ ด้วยระบบไร่ ออนไลน์ (Online) ระบบจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ MIS (Management Information System) และระบบแผนที่แปลงอ้อย GIS
(Geographic Information System) และนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เพื่อให้ สามารถดาเนิ นงาน ควบคุ ม
ติดตามผล และแก้ไขปั ญหาได้ทนั ต่อสถานการณ์ รวมถึงการให้ความรู้ท้ งั ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิแก่เกษตรกร
26
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ในการปลู ก อ้อ ย เป็ นต้น ทั้ง นี้ เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพและปริ ม าณผลผลิ ต ต่ อ ไร่ ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกร และยัง เป็ น
การเสริ มสร้ างศักยภาพให้แก่เกษตรกรเพื่อการประกอบอาชี พได้อย่างยัง่ ยืน และมีรายได้หลักในการเลี้ยง
ครอบครัว รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดียงิ่ ขึ้น
จากศักยภาพในการบริ หารจัดการพืชเกษตรและองค์ความรู้ของ BRD จึงได้ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่ งได้รั บ เลื อ กเป็ นจัง หวัด น าร่ อ งในการบริ หารจัด การพื้ น ที่ เ กษตรกรรม (Zoning) โดยเปลี่ ย นพื้ น ที่
ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเกษตรชนิ ดอื่น เช่น ข้าว ให้เป็ นพื้นที่ปลูกอ้อย ตามนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นอกจากนั้น ยังมุ่งมัน่ ยกระดับมาตรฐานการบริ หารจัดการการเกษตรด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี
และงานวิจยั ต่า ง ๆ ให้ส อดคล้องตามนโยบายเกษตรยุค ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ของรั ฐบาล
ที่เน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

27
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-ไม่มี -

บจ. บุรีรมั ย์วิจยั และ
พัฒนาอ้อย
(ส่งเสริมการปลูกอ้อย)

99.99%

99.99%

บจ. บุรีรมั ย์เพาเวอร์
(โรงไฟฟ้ าชีวมวล
9.9 เมกะวัตต์)

99.99%

บจ. บุรีรมั ย์พลังงาน
(โรงไฟฟ้ าชีวมวล
9.9 เมกะวัตต์)

ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บจ. โรงงานน้ าตาล
บุรีรมั ย์
(ผลิตและจาหน่าย
น้ าตาลทราย)

99.90%

บจ. ปุ๋ ยตรากุญแจ
(ผลิตและจาหน่ายปุ๋ ย
อินทรียแ์ ละเคมี)

99.99%

บริษทั น้ าตาลบุรีรมั ย์ จากัด (มหาชน)

99.99%

บจ. บุรีรมั ย์เพาเวอร์พลัส
(โรงไฟฟ้ าชีวมวล
9.9 เมกะวัตต์)

โครงสร้ างบริษทั ย่ อยของกลุ่มบริษทั นา้ ตาลบุรีรัมย์

บจ. โรงงานน้ าตาลชานิ
(ผลิตและจาหน่าย
น้ าตาลทราย)

%

99.99%

บจ. น้ าตาลทุนบุรีรมั ย์
(ผลิตและจาหน่าย
น้ าตาลทราย)

99.99
%
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั นา้ ตาลบุรีรัมย์

บริ ษทั น้ ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน) เป็ นบริ ษทั Holding Company ปั จจุบนั มีบริ ษทั ในเครื อทั้งหมด
8 บริ ษทั รำยละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท/จากัด

ทุนจด
ทะเบียน
(ล้ านบาท)

สัดส่ วน
การลงทุน
(ร้ อยละ)

1,050.00

99.90

บริ ษทั โรงงำนน้ ำตำลชำนิ จำกัด

5.00

99.99

บริ ษทั น้ ำตำลทุนบุรีรัมย์ จำกัด

10.00

99.99

ผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำย บริ ษทั ย่อย
(อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร)

บริ ษทั บุรีรัมย์พลังงำน จำกัด

135.60

99.99

โรงไฟฟ้ ำชีวมวล

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั บุรีรัมย์เพำเวอร์ จำกัด ***

170.00

99.99

โรงไฟฟ้ ำชีวมวล

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั บุรีรัมย์เพำเวอร์พลัส จำกัด

160.00

99.99

โรงไฟฟ้ ำชีวมวล (เริ่ มผลิต
ไฟฟ้ ำเมื่อธันวำคม 2559)

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ปุ๋ ยตรำกุญแจ จำกัด

15.00

99.99

ผลิตและจำหน่ำยปุ๋ ยอินทรี ย ์
และเคมี

บริ ษทั ย่อย

70.88

99.99

วิจยั พัฒนำเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภำพกำรปลูกและ
บำรุ งรักษำอ้อย

บริ ษทั ย่อย

ธุรกิจนา้ ตาล
บริ ษทั โรงงำนน้ ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด

การประกอบธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ
ตามคานิยาม
ของ ก.ล.ต.

ผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำย บริ ษทั ที่ประกอบ
ธุรกิจหลัก
ผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำย บริ ษทั ย่อย
(อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร)

ธุรกิจผลพลอยได้

ธุรกิจสนับสนุน
บริ ษทั บุรีรัมย์วจิ ยั และพัฒนำอ้อย
จำกัด

ขนาดของบริษัทย่ อย
ต่ อขนาดของ
Holding Company*
82.229*
(62.620)**
N.A.****
(ยังไม่ได้เริ่ มดำเนิน
ธุรกิจ)
N.A.****
(ยังไม่ได้เริ่ มดำเนิน
ธุรกิจ)
3.640*
(7.940)**
4.740*
(9.790)**
0.001*
(9.470)**
(เริ่ มดำเนินธุรกิจ
ไตรมำส 4 ปี 2559)
5.550*
(2.040)**
3.840*
(8.140)**

หมำยเหตุ :
* ขนำดของบริ ษทั ย่อยต่อขนำดของ Holding Company คำนวณโดยนำรำยได้ของธุรกิจหลักของบริ ษทั ย่อย หำรด้วยรำยได้รวมปี 2559
แทนกำรใช้วิธี ก ำรแบ่ ง ตำมขนำดของสิ น ทรั พ ย์ เนื่ อ งจำกบริ ษ ัท เชื่ อ ว่ำ กำรใช้รำยได้ใ นกำรระบุ ขนำดจะท ำให้ส ำมำรถแสดงผล
กำรดำเนินงำนและผลตอบแทนกำรลงทุนจำกบริ ษทั ย่อยต่ำง ๆ ได้ใกล้เคียงกว่ำขนำดของสิ นทรัพย์
** ขนำดของบริ ษทั ย่อยต่อขนำดของ Holding Company คำนวณโดยใช้เกณฑ์สินทรัพย์ โดยนำสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ย่อยหลังหัก
รำยกำรระหว่ำงกันมำหำรด้วยสิ นทรัพย์รวมของ Holding Company ณ สิ้ นปี 2559
*** ถือหุน้ โดยบริ ษทั บุรีรัมย์พลังงำน จำกัด
**** ในปี 2559 บริ ษทั ย่อยยังไม่ได้เริ่ มดำเนินธุรกิจ จึงไม่สำมำรถคิดคำนวณขนำดของบริ ษทั ย่อยต่อขนำดของ Holding Company ได้

29

ประวัตคิ วามเป็ นมา การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) เดิ มชื่ อ บริ ษทั โรงงานน้ าตาลสหไทยรุ่ งเรื อง (2506) จากัด
(ได้รับโอนกิ จการมาจากห้างหุ ้นส่ วนจากัด โรงงานน้ าตาลสหไทยรุ่ งเรื อง) จดทะเบี ยนก่ อตั้งเมื่ อวันที่ 20
ธันวาคม 2506 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อประกอบธุ รกิจโรงงานน้ าตาลทรายแดง ที่จงั หวัดบุรีรัมย์
โดยบริ ษทั มีพฒั นาการ และเหตุการณ์ที่สาคัญในอดีต ดังต่อไปนี้
ปี

เหตุการณ์ ทสี่ าคัญ
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ก่อตั้ง บริ ษทั โรงงานน้ าตาลสหไทยรุ่ งเรื อง (2506) จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท
มี ก าลัง การผลิ ตที่ ไ ด้รับ อนุ ญาตเริ่ ม แรกเท่า กับ 3,003 ตันอ้อยต่ อวัน กลุ่ ม ผูถ้ ื อหุ ้นหลัก
ในช่ วงแรก ได้แก่ กลุ่ มนายวิเชี ยร ตั้ง ตรงเวชกิ จ กลุ่ ม นายสมชัย ศิ ริภาณุ ม าศ และกลุ่ ม
นายพิชยั เหลียงกอบกิจ
บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้วเป็ น 15 ล้านบาท
กลุ่มนายสมชัย ศิ ริภาณุ มาศ และกลุ่มนายพิชยั เหลี ยงกอบกิ จ ได้ขายหุ ้นทั้งหมดให้กลุ่ ม
ครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ และเปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด เพื่อประกอบธุ รกิ จ
ผลิตน้ าตาลทรายดิบและน้ าตาลทรายขาวภายใต้เครื่ องหมายการค้า “กุญแจคู่”
ได้รับอนุ ญาตให้ขยายโรงงาน ครั้ งที่ 2 ณ วันที่ 10 ตุ ลาคม 2533 เพิ่มกาลังการผลิ ตเป็ น
7,700 ตันอ้อยต่อวัน
เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระอย่างต่อเนื่อง จนมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
ได้รับอนุ ญาตให้เพิ่มกาลังการผลิ ตเป็ น 8,991 ตันอ้อยต่อวัน โดยไม่ได้เพิ่มกาลังแรงม้า
เครื่ องจักร ในเดือนตุลาคม ปี 2537
ก่ อ ตั้ งบริ ษัท บุ รี รั ม ย์ วิ จ ั ย และพัฒ นาอ้ อ ย จ ากั ด (“BRD”) ซึ่ งเป็ นบริ ษั ท ในกลุ่ ม
เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและการจัดการอ้อย เพื่อสร้างความมัน่ คงด้านผลผลิต และสร้าง
ชีวติ ที่ดีแก่ชาวไร่ ออ้ ย
ได้รับอนุ ญาตให้เพิ่มกาลังการผลิ ตเป็ น 12,000 ตันอ้อยต่อวัน ในเดื อนกุมภาพันธ์ 2539
โดยไม่ได้เพิ่มกาลังแรงม้าเครื่ องจักร
บริ ษทั เริ่ มประสบปั ญหาทางการเงิน จากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ
BRD เริ่ มนาระบบจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ MIS (Management Information
System) และ GIS (Geographic Information System) มาใช้เ พื่ อ บริ ห ารจัด การ
การดาเนินงานครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2544
ก่อตั้งบริ ษทั โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (“BSF”) เพื่อดาเนินกิจการซื้ อขายน้ าตาล
30
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ปี
2548
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2552
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ก่อตั้ง บริ ษทั บุ รีรัมย์พลังงาน จากัด (“BEC”) เพื่อรองรับการดาเนิ นกิ จการด้านพลังงาน
ในอนาคต
บริ ษทั เริ่ มปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ
ได้รับ อนุ ญาตให้เพิ่ มก าลังการผลิ ตจากเดิ ม 12,000 ตันอ้อยต่อวัน เป็ น 17,000 ตันอ้อย
ต่อวัน ในเดือนกันยายน 2552
BRD เริ่ ม ใช้ระบบน้ า หยดเป็ นครั้ ง แรก เพื่อให้แปลงอ้อยของสมาชิ กชาวไร่ ไ ด้รับ น้ า
ในปริ มาณที่เหมาะสมต่อการให้ผลผลิตสู งสุ ดของอ้อย
BRD เริ่ มใช้ระบบไร่ ออนไลน์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เพื่อตรวจและติดตามแปลงอ้อยของ
สมาชิกชาวไร่
บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด ทาสัญญาจะขายสิ นทรัพย์ และใบอนุ ญาตการประกอบธุ รกิจ
ให้ แ ก่ บริ ษั ท โรงงานน้ าตาลบุ รี รั ม ย์ จ ากั ด ตามแผนฟื้ นฟู กิ จ การ ซึ่ งส่ งผลให้
มีการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้
- BRR โอนพนักงานในฝ่ ายผลิต จัดซื้ อ การตลาด และสิ นเชื่ อ ให้แก่ BSF และพนักงาน
ในฝ่ ายจัดหาวัตถุดิบ และสิ นเชื่ อปุ๋ ยยาและอุปกรณ์ ให้แก่ BRD เพื่อความคล่ องตัว
ในการบริ หารบุคลากร และผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทั้งนี้ ในส่ วนงานสายปฏิบตั ิการและสนับสนุ น
(ยกเว้นฝ่ ายสิ นเชื่ อ) ยังคงอยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั โดยสาเหตุหลักที่โอน
บุ ค ลากรไปยัง บริ ษ ัท ในเครื อ ก่ อนเนื่ อ งจากยัง ไม่ ไ ด้รั บ การอนุ ม ัติ ใ นเรื่ องการโอน
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายแต่ใกล้ระยะเวลาเปิ ดหี บอ้อย จึงต้อง
โอนย้ายบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างต่อเนื่อง
- BRR ออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการ
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BRR จาหน่ า ยทรั พย์สิ น รวมถึ ง ใบอนุ ญาตผลิ ตและจาหน่ ายน้ า ตาลทราย ใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโรงงาน ให้แก่ BSF
BRR เปลี่ ยนเป็ นดาเนิ นกิจการ Holding company ในขณะที่ BSF ดาเนิ นกิ จการผลิ ต
และจาหน่ายน้ าตาล
BEC มี ก าลัง การผลิ ตติ ดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ทั้ง นี้ ไ ด้เข้า ท าสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับ กฟภ.
จานวน 8 เมกะวัตต์ ส่ วนที่เหลือ 1.9 เมกะวัตต์ใช้ภายในโรงงาน และได้รับบัตรส่ งเสริ ม
การลงทุน เลขที่ 2003(1)/2554
ก่อตั้งบริ ษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จากัด (“KBF”) เพื่อดาเนิ นธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายปุ๋ ยอินทรี ย ์
และเคมี
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2555



BRR เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้วเป็ นจานวน 320 ล้านบาท



BEC เริ่ มมีการขายไฟฟ้ าให้ กฟภ. ในเดือน พฤษภาคม 2555



KBF เริ่ มผลิตและจาหน่ายปุ๋ ยอินทรี ย ์ โดยมีกาลังการผลิตประมาณ 30,000 ตันต่อปี



2556

ก่ อ ตั้ง บริ ษ ัท บุ รี รั ม ย์เ พาเวอร์ จ ากัด (“BPC”) เพื่ อ รองรั บ การขยายการด าเนิ น กิ จ การ
ด้านการผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าชี วมวล อันเนื่ องมาจากการเติบโตของปริ ม าณอ้อยที่เข้าหี บ
ซึ่ งส่ งผลให้มีก ากอ้อยนามาเป็ นเชื้ อเพลิ งในการผลิ ตไฟฟ้ ามากขึ้ น ทั้ง นี้ BPC มีก าลัง
การผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ากับ กฟภ. จานวน 8 เมกะวัตต์




BRR เข้าร่ วมโครงการ “หุ ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” ซึ่ งเป็ นโครงการของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ทาให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ พิเศษ
ต่าง ๆ เช่น การอบรมความรู ้เกี่ ยวกับตลาดทุน การให้คาแนะนาจากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
และโล่เชิดชูเกียรติ เป็ นต้น
บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด แปลงสภาพเป็ น บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)
BRR เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 676,750,000 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ ้นแก่ประชาชน
ทัว่ ไป โดยแบ่งเป็ น
- หุ ้นสามัญเพิ่ ม ทุ น จานวน 180,800,000 หุ ้น เสนอขายแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ในราคามู ล ค่ า
ที่ตราไว้
- หุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น 6,767,500
และพนักงาน ในราคา 2.70 บาทต่อหุ น้

หุ ้ น เสนอขายแก่ ก รรมการ ผูบ้ ริ ห าร

- หุ น้ สามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 169,182,500 หุ น้ เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป





2557

BEC ออกรายการ “พลังไทยรักพลังงาน” ออกอากาศช่องTNN วันที่ 22 กรกฎาคม 2556
BRD มี จานวนชาวไร่ อ้อยเพิ่ ม ขึ้ น 872 ราย และมี พ้ื นที่ ปลู ก อ้อยมากขึ้ น 8,153.92 ไร่
ในปี การผลิ ต 2555/2556 รวมทั้ง สิ้ น มี ช าวไร่ อ้อย 7,133 ราย และพื้ น ที่ ก ารปลู ก อ้อ ย
129,516.73 ไร่
BRD สร้างอากาศยานไร้คนบังคับ (UAV) สาหรับสารวจไร่ ออ้ ยเสร็ จสมบูรณ์ และเริ่ มใช้
บินจริ ง เมื่อเดือนมกราคม 2556 สามารถบินสารวจได้นาน 20 นาที ที่ความสู ง 300 เมตร



BSF ขยายกาลังการผลิตเป็ น 17,000 ตันอ้อยต่อวัน



BEC ออกรายการ “อิเล็กตะลอน ชีวติ มีไฟ” ออกอากาศช่อง ททบ. 5 วันที่ 4 สิ งหาคม 2557



BRD มีจานวนชาวไร่ ออ้ ยเพิ่มขึ้น 2,754 ราย และมีพ้นื ที่ปลูกอ้อยมากขึ้น 38,857.92 ไร่

32

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ปี

เหตุการณ์ ทสี่ าคัญ
ในปี การผลิ ต 2556/2557 รวมทั้ง สิ้ น มี ช าวไร่ อ้อย 9,887 ราย และพื้ น ที่ ก ารปลู ก อ้อ ย
168,374.65 ไร่


2558













2559











BRR ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
ก่อตั้ง บริ ษทั บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (“BAE”) ซึ่ งถือหุ ้นโดย BRR ร้อยละ 99.99
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอล ปัจจุบนั ยังไม่ได้เริ่ มดาเนินธุรกิจ
ก่อตั้ง บริ ษทั บุ รีรัมย์เพาเวอร์ พลัส จากัด (“BPP”) เพื่อประกอบธุ รกิ จผลิ ตไฟฟ้ าชี วมวล
ปั จจุ บนั ยังไม่ได้เริ่ มดาเนิ นธุ รกิ จ โดยอยู่ระหว่างการดาเนิ นการขอใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้ าจากสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
ก่อตั้ง บริ ษทั บุรีรัมย์ซุปเปอร์ เพาเวอร์ จากัด (“BSP”) ซึ่ งถือหุ ้นโดย BEC ร้อยละ 99.99
เพื่อรองรับการดาเนินกิจการพลังงานในอนาคต ปั จจุบนั ยังไม่ได้เริ่ มดาเนินธุรกิจ
มติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558 อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกูว้ งเงิน 2,000
ล้า นบาท เพื่ อ รองรั บ การขยายก าลัง การผลิ ต เพิ่ ม เป็ น 23,000 ตัน อ้อ ยต่ อ วัน และ/หรื อ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั
ได้รับอนุ มตั ิจากสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ให้ต้ งั โรงงานน้ า ตาลเพิ่ม อี ก 1 แห่ ง ในพื้นที่อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ มีก าลัง การผลิ ต
20,000 ตันอ้อยต่อวัน
BRR ได้รับ การประเมิ น ผลการจัดประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2558 โดยสมาคม
ส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย คิดเป็ น 100 คะแนนเต็ม
ได้รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ให้ ต้ ัง โรงงานน้ าตาลเพิ่ ม อี ก 1 แห่ ง ในพื้ น ที่ อ าเภอโนนนารายณ์ จัง หวัด สุ ริ นทร์
มีกาลังการผลิต 20,000 ตันอ้อยต่อวัน
BEC เปลี่ยนรู ปแบบการซื้ อขายไฟฟ้ ากับ กฟภ. จาก Adder เป็ น Feed-in-Tariff เมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2559
BRR ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
BPP เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้วเป็ นจานวน 160 ล้านบาท จากเดิม 10 ล้านบาท
และมีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ โดย BRR เข้าถื อหุ ้นร้ อยละ
99.99 แทน BEC
BRR ได้รับ การประเมิ น ผลการจัด ประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2559 โดยสมาคม
ส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย คิดเป็ น 100 คะแนนเต็ม
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ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 มีมติอนุ มตั ิการจัดตั้ง
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ ากลุ่มน้ าตาลบุรีรัมย์ (Buriram Sugar Group Power
Plant Infrastructure Fund หรื อ BRRGIF) ซึ่ งปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาจัดตั้งของ
ก.ล.ต.














เมื่อวันที่ 5 ตุ ลาคม 2559 BRR ได้รับเกี ย รติ บตั รรั บรองความสามารถทางนวัตกรรม
และองค์ก รนวัตกรรม (Innovative Organization) จากส านัก งานนวัตกรรมแห่ ง ชาติ
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 บริ ษทั บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (“BAE”) เปลี่ยนชื่ อบริ ษทั
และลักษณะการประกอบธุ รกิ จ จากการประกอบธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายเอทานอล เป็ น
บริ ษทั น้ าตาลทุนบุรีรัมย์ จากัด (“BSC”) เพื่อประกอบธุ รกิจผลิตและจาหน่ายน้ าตาลทราย
ณ อาเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุ รินทร์ ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ าตาลทราย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริ ษทั บุรีรัมย์ซุปเปอร์ เพาเวอร์ จากัด (“BSP”) เปลี่ยนชื่อบริ ษทั
และลัก ษณะการประกอบธุ รกิ จ จากการประกอบธุ รกิ จผลิ ตไฟฟ้ าชี วมวล เป็ น บริ ษ ัท
โรงงานน้ าตาลชานิ จากัด (“CSF”) เพื่ อประกอบธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายน้ า ตาลทราย
ณ อ าเภอช านิ จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ ตามที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ตั ิ จากส านัก งานคณะกรรมการอ้อ ย
และน้ าตาลทราย เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
BPP ซึ่ งเป็ นโรงไฟฟ้ าแห่งที่ 3 เริ่ มผลิตไฟฟ้ า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
BRR ได้รับการประเมิน โครงการสารวจการกากับดู แลกิ จการบริ ษทั จดทะเบี ย นไทย
ประจาปี 2559 อยูใ่ นเกณฑ์ “ดี” คะแนนเฉลี่ยคิดเป็ น 74%
BSF ขยายกาลังการผลิ ตของเครื่ องจักรจาก 17,000 ตันอ้อยต่อวัน เป็ น 24,000 ตันอ้อย
ต่อวัน เพื่อรองรับการหีบอ้อยในฤดูการผลิต 2559/60
ฤดูการผลิตปี 2558/59 มีปริ มาณอ้อยเข้าหี บ เพิ่มขึ้น 2.06 ล้านตัน มีจานวนชาวไร่ คู่สัญญา
เพิ่มขึ้น 11,587 ราย และมีพ้นื ที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น 189,382 ไร่
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เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ มีเป้ าหมายในการดาเนินธุ รกิจ โดยวางแผนในระยะสั้นและระยาว รวมทั้ง
เป้ าหมายการดาเนินธุ รกิจอย่างยัง่ ยืนให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้วางไว้
 เป้าหมายระยะสั้ น
สร้ างความมั่นคงด้ านผลผลิตและสร้ างชีวติ ทีด่ ีแก่ชาวไร่ อ้อย
บริ ษ ัท ตั้ง เป้ าหมายพัฒ นาผลผลิ ต อ้อ ยในฤดู ก ารผลิ ต 2-3 ปี ข้า งหน้า โดยส่ ง เสริ ม การปลู ก อ้อ ย
และขยายพื้นที่เพาะปลู กกว่า 250,000 ไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิ ตกว่า 3 ล้านตัน ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐาน
คุณภาพอ้อยให้ได้ผลผลิตต่อไร่ สูงสุ ด
ในฤดูการผลิตปี 2558/59 บริ ษทั มีปริ มาณอ้อยเข้าหี บถึง 2.06 ล้านตัน และปั จจุบนั ในฤดูการผลิต
ปี 2559/60 (ธันวาคม 2559 ถึ ง เมษายน 2560) มีอ้อยเข้าหี บ แล้วกว่า 2.4 ล้า นตัน ทั้งนี้ จากการส่ ง เสริ ม
การปลูกอ้อย สาหรับฤดูการผลิตปี 2560/61 ซึ่ งกาลังเพาะปลูกอยูน่ ้ นั คาดว่าจะมีปริ มาณผลผลิตถึง 3 ล้านตัน
ตามเป้ าหมาย สาหรับพื้นที่ ปลู กอ้อย ปั จจุ บนั มีประมาณ 189,382 ไร่ มี จานวนชาวไร่ คู่สั ญญา 11,587 ราย
และในด้านคุณภาพอ้อย มีค่าความหวานของอ้อย (C.C.S.) 13.45 ซึ่ งจัดอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ
และมีผลผลิตน้ าตาล 113.89 กิโลกรัม ต่อตันอ้อย
ขยายการลงทุน สร้ างมูลค่ าเพิม่ ให้ แก่ ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาธุรกิจผลพลอยได้ ด้านพลังงานทดแทน
บริ ษ ทั มี แผนที่ จะลงทุน ผลิ ตและจาหน่ ายน้ า ตาลทรายขาวบริ สุท ธิ์ (Refined Sugar) เพื่ อสร้ าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม และรองรั บ ปริ ม าณน้ าตาลที่ ผ ลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น โดยเน้ น การส่ ง ออกให้ ก ับ โรงงานอุ ต สาหกรรม
ในต่างประเทศ ซึ่ งขณะนี้ได้ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์สภาวะตลาดโลก และได้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและเหมาะสม
เพื่อผลิตน้ าตาลทรายที่มีคุณภาพให้แก่ผบู ้ ริ โภคแล้ว
ในส่ วนธุ รกิ จพลังงานไฟฟ้ าชี วมวล ตามที่บริ ษทั ได้วางแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าชี วมวลแห่ งที่ 3
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ประมาณไตรมาส 3 ของปี 2559 บัด นี้ ได้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ และเริ่ มผลิ ต
เมื่อเดื อนธันวาคม 2559 โดยขายไฟฟ้ าให้กบั โรงงานน้ าตาล เพื่อรองรั บกาลังการผลิ ตของโรงงานน้ าตาล
ที่เพิ่มขึ้น และหากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิ ดรอบการเจรจารับซื้ อไฟฟ้ า บริ ษทั คาดว่าจะเข้าเจรจา
ขายไฟฟ้ าให้กบั กฟภ. ต่อไป
นอกจากนั้น ตามที่บริ ษทั ได้ยื่นเสนอการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ า (“กองทุน”)
ซึ่งได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว โดยขณะนี้ อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาจัดตั้งกองทุนกับสานักงาน
ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากได้รับการอนุ มตั ิให้จดั ตั้งกองทุน บริ ษทั คาดว่าจะสามารถขยายการลงทุนและพัฒนาธุ รกิจ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อโอกาสการเติบโตของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต่อไป
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 เป้าหมายระยะยาว
บริ ษ ัท มุ่ ง มั่น รั ก ษามาตรฐานและความเป็ นหนึ่ งในด้า นการบริ ห ารจัด การและควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ผลผลิตอ้อย เพื่อผลิตน้ าตาลทราย และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพราะบริ ษทั เข้าใจดีวา่
วัต ถุ ดิ บ คื อ ความเสี่ ย งสู ง สุ ด ของธุ ร กิ จ ดัง นั้ น หากมี ก ารบริ หารจัด การ และควบคุ ม ดู แ ลได้อ ย่ า งดี
และมีเสถียรภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบ และเครื่ องมืออย่างต่อเนื่ อง จะทาให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นธุ รกิจ
ได้อย่างมัน่ คง
ด้านกิ จการโรงงานน้ าตาล บริ ษทั มีแผนขยายการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ตามที่บริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิ
ให้จดั ตั้งโรงงานน้ าตาลเพิ่มอีก 2 แห่ง ซึ่งมีกาลังการผลิตแห่งละ 20,000 ตัน จากสานักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ าตาลทราย (“สอน.”) โดยปัจจุบนั ได้จดั ตั้งบริ ษทั โรงงานน้ าตาลชานิ จากัด (“CSF”) และบริ ษทั น้ าตาล
ทุนบุรีรัมย์ จากัด (“BSC”) เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจดังกล่าว
สาหรับกิ จการพลังงานไฟฟ้ าชี วมวล บริ ษทั มีเป้ าหมายในการพัฒนาธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องควบคู่กบั
การขยายตัวของธุ รกิจน้ าตาล โดยวางแผนการเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้ าชีวมวล เพื่อรองรับกาลังการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในอนาคต
นอกจากนั้น บริ ษทั กาลังพิจารณาต่อยอดอุตสาหกรรมผลพลอยได้เพื่อเพิ่มรายได้ และเพื่อให้ธุรกิ จ
เกิดความยัง่ ยืน โดยกาลังศึกษาความเป็ นไปได้ของผลิตภัณฑ์เอทานอล และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
 เป้าหมายการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
การดาเนินธุ รกิจขององค์กรให้เติบโตและก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืนนั้น นอกจากความเก่งและความสามารถ
ในการทากาไรเพียงอย่างเดี ยวคงมิอาจทาให้องค์กรดารงอยู่ได้อย่างยัง่ ยืน แต่ตอ้ งประกอบด้วยการดาเนิ น
ธุ รกิ จด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริ ยธรรม การดู แลเอาใจใส่ ผมู้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงการเรี ยนรู้ พัฒนาตนเอง
และคิดค้นต่อยอดสิ่ งใหม่อยูเ่ สมอ ด้วยเหตุน้ ี กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จึงมุ่งมัน่ พัฒนา 5 ด้านดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากร
บุคลากรเป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนา กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงให้ความสาคัญในทุก
ขั้น ตอนที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ทรั พ ยากรบุ ค คล ทั้ง ในด้า นการจัดหาบุ ค ลากรให้เ หมาะสมกับ งาน โดยค านึ ง ถึ ง
กระบวนการสรรหาพนักงานจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความสามารถเหมาะสมเข้ามาดารงตาแหน่ ง
พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง และการรักษาไว้ซ่ ึ ง
บุคลากรที่มีความสาคัญ อีกทั้งมีการควบคุมให้พนักงานปฏิบตั ิตามข้อบังคับบริ ษทั และ “จรรยาบรรณธุ รกิจ
และข้อพึงปฏิบตั ิทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ” เพื่อคานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจน
การทาให้บุคลากรในองค์กรตระหนักรู ้ ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนรวมในการดาเนิ นกิ จกรรม
ดังกล่าว
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นอกจากนั้น กลุ่ มบริ ษทั ฯ ยังได้กาหนด “นโยบายการพัฒนาบุคลากร” ซึ่ งรวบรวมอยู่ใน “คู่มือ
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และจรรยาบรรณธุ รกิ จ ” ซึ่ งจะประกาศและน าใช้ น โยบายดั ง กล่ า ว
ในปี 2560 (ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 2/2560 ของบริ ษ ัท น้ า ตาลบุ รี รั ม ย์ จ ากัด (มหาชน)
มี ม ติ อ นุ ม ัติ คู่ มื อ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจรรยาบรรณธุ ร กิ จ เมื่ อ วัน ที่ 23 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ มีแนวทางในการส่ งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้รับ
การพัฒนาความรู ้ ทัก ษะ และศัก ยภาพ ที่ จาเป็ นในการปฏิ บ ตั ิง านทั้ง ในปั จจุ บ นั และในอนาคต เนื่ องจาก
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ตระ หนั ก ดี ว่ า ทรั พยากรบุ ค คล เป็ นสิ นทรั พย์ ที่ มี ค่ า สู งสุ ดในการด าเนิ นธุ รกิ จ
ดัง นั้น แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การพัฒ นาบุ ค ลากรควรเป็ นการลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งระยะยาว กลุ่ ม บริ ษัท ฯ
ได้ด าเนิ น การพัฒ นาบุ ค ลากรให้ ส อดคล้อ งกับ นโยบายและสภาวการณ์ ด้ว ยการพัฒ นาความรู้ ทัก ษะ
และคุณลักษณะที่จาเป็ นของบุคลากร โดยใช้เครื่ องมือในการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การสอนงาน (Coaching)
การแบ่งปั นความรู ้ (Knowledge Sharing) และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เพื่อให้บุคลากร
สามารถนาความรู้ ม าประยุก ต์ใ ช้ใ นการปฏิ บ ตั ิ ง าน ซึ่ ง จะสร้ า งความแข็ง แกร่ ง ให้กบั องค์ก ร และรองรั บ
การเติบโตของธุ รกิจ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนาและเตรี ยมความพร้อมในด้านการพัฒนาบุคลากร สาหรับกลุ่มที่เป็ นกาลัง
ส าคัญ ของหน่ ว ยงาน หรื อ Key Person โดยพิ จ ารณาคัด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ สมบัติ ที่ เ หมาะสม
มี ความรู ้ ความเชี่ ย วชาญในงานที่ รับผิดชอบ มีบุ คลิ ก ภาพและพฤติก รรมการทางานด้วยความมุ่ง มัน่ ตั้งใจ
รวมทั้ง มี ทศั นคติ ที่ดีต่อการทางานและต่อองค์กรซึ่ งฝ่ ายทรั พยากรบุคคลและธุ รการได้ร่วมกับหน่ วยงาน
ต้นสังกัดจัดทาแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ด้วยรู ปแบบการเรี ยนรู้
พัฒนาที่หลากหลาย เช่ น การสอนงาน การแบ่ง ปั นความรู้ การมอบหมายโครงการ การฝึ กอบรมภายใน
และภายนอก เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ในการพัฒ นาบุ ค ลากรอย่า งแท้จ ริ ง โดยจัด ให้ มี ก ารประเมิ น รายบุ ค คล
ซึ่ งให้ผูบ้ งั คับบัญชา และ/หรื อ ผูเ้ กี่ ยวข้องเป็ นผูป้ ระเมิน ตลอดจนดาเนิ นการติ ดตามผลกับผูบ้ งั คับบัญชา
ปี ละ 2 ครั้ง
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ต่ อ การสร้ า งและเตรี ยมความพร้ อ มด้ า นบุ ค ลากร
ที่จะมารองรับการขยายตัวทางธุ รกิจ โดยได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานกลุ่มผูม้ ีศกั ยภาพสู ง (High
Potential Development) โดยคัด เลื อ กจากกลุ่ ม ที่ เ ป็ นก าลัง ส าคัญของหน่ ว ยงาน หรื อ Key Person
และได้มี ก ารก าหนดแผนการพัฒนารายบุ คคลที่ เหมาะสม (Individual Development Plan : IDP)
ส าหรั บ กลุ่ ม ผูม้ ี ศ กั ยภาพสู ง (High Potential Development) ซึ่ งพนัก งานที่ ไ ด้รับ คัด เลื อกจะมี โ อกาส
ในการเรี ยนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง อาทิ การเรี ย นรู้ งานจากฝ่ ายต่า ง ๆ ภายในองค์ก ร (Rotation)
เป็ นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังส่ งเสริ มให้พนักงานมีเวทีแสดงออกถึงศักยภาพ โดยมอบหมายโครงการ
พิเศษที่ทา้ ทาย อาทิ โครงการด้านการพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองการดาเนิ นธุ รกิ จหรื อการผลิ ตของ
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กลุ่ มบริ ษ ทั ฯ ส าหรั บ โครงการที่ไ ด้รับการคัดเลื อก ทางกลุ่ มบริ ษ ทั ฯ จะให้การสนับสนุ น เพื่อให้สิ่ งผลิ ต
หรื อนวัตกรรมของพนักงานนั้นสามารถนามาใช้งาน และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างแท้จริ ง
2. การพัฒนาเกษตรกรชาวไร่ อ้อย
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ สร้างความมัน่ คงด้านผลผลิตและสร้างชีวติ ที่ดีแก่
ชาวไร่ อ้อย ตามปรั ชญา “น้า ตาลสร้ างในไร่ ” ดัง นั้น กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ จึ ง ได้ส่ งเสริ มและพัฒนาชาวไร่ อ้อย
ให้มีความรู้ ในการบริ หารจัดการอ้อยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การบารุ งรักษา
และการเก็ บ เกี่ ย ว รวมถึ ง ความรู ้ ใ นการน านวัต กรรมและเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ม าใช้บ ริ ห ารจัด การอ้อ ย
และการนาคณะชาวไร่ ออ้ ยไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนาความรู้ มาต่อยอดและประยุกต์ใช้
การพัฒ นาในด้า นนี้ ถื อ เป็ นการพัฒนาอย่า งยัง่ ยืนที่ ส ามารถเพิ่ ม คุ ณภาพและปริ ม าณผลผลิ ต ต่ อไร่ ใ ห้แ ก่
เกษตรกร และยัง สามารถลดความเสี่ ย งในการจัด หาวัต ถุ ดิ บ และสร้ า งความมั่น คงด้า นผลผลิ ต ให้ แ ก่
กลุ่มบริ ษทั ฯได้อีกด้วย
นอกจากนั้น กลุ่ ม บริ ษ ัท น้ า ตาลบุ รี รั ม ย์ ยัง มี แ นวคิ ด เปลี่ ย นเกษตรกร เป็ น “นั ก ธุ ร กิ จ ชาวไร่ ”
โดยแนวคิดดังกล่าวมุ่งให้เกษตรกรสามารถวางแผนและบริ หารจัดการในการเพาะปลูกอ้อยและกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสนับสนุ นองค์ความรู ้และการส่ งเสริ มจากกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างให้
อาชี พเพาะปลู กอ้อยเป็ นอาชี พที่มนั่ คง สร้างรายได้ที่ดี มี ความสุ ขในการทางาน อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความรู้ และสามารถสื บทอดกิจการจากรุ่ นสู่ รุ่น
3. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ตลอดระยะเวลาการดาเนินงานที่ผา่ นมา กลุ่มบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการพัฒนางานวิจยั นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ เพื่ อ น ามาพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง และเสริ มศัก ยภาพในการประกอบธุ ร กิ จ ของ
กลุ่ มบริ ษทั ฯ และเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ย กลุ่ มบริ ษทั ฯ มี การบริ หารจัดการระบบไร่ ออนไลน์ (Online) การจัดทา
ระบบสมาร์ ทฟาร์ ม (Smart Farm) รวมทั้งระบบจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศ แบบ MIS (Management
Information System) และระบบแผนที่ แปลงอ้อย GIS (Geographic Information System) รวมทั้ง
นาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เพื่อส่ งเสริ มการปลูกอ้อย และตรวจติดตามรายแปลงอ้อยได้ตามหลักวิชาการ รวมทั้ง
สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ท ัน ต่ อ สถานการณ์ นอกจากนั้น ยัง มี ง านวิ จ ัย เพื่ อ ป้ องกัน และก าจัด โรคพื ช
และศัตรู พืช อาทิ งานวิจยั การควบคุมการระบาดของโรคและแมลง โดยใช้วิธีธรรมชาติและมีการเพาะเลี้ยง
ศัต รู ธ รรมชาติ เช่ น แตนเบี ย น เพื่ อ ควบคุ ม การระบาดของหนอนกออ้อ ย และเชื้ อ ราเขี ย ว เพื่ อ ก าจัด
ด้วงหนวดยาว เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งมัน่ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริ หารจัดการ
การเกษตรด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจยั ต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามนโยบายเกษตรยุค ไทยแลนด์ 4.0
(Thailand 4.0) ของรัฐบาล ที่เน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
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4. การพัฒนาชุ มชมและสิ่ งแวดล้อม
กลุ่ มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ เชื่ อว่าการพัฒนาธุ รกิ จต้องทาควบคู่กบั การพัฒนาชุ มชน และการรักษา
สิ่ งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาชุมชน กลุ่มบริ ษทั ฯ มีพนั ธกิจสาคัญในการยกระดับความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนให้ดีข้ ึน
โดยการพัฒนาความรู้ และส่ ง เสริ มอาชี พ ให้แก่ ค นในชุ ม ชน จัดกิ จกรรมศึ ก ษาดู ง านเพื่อพัฒนาและสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิ ตภัณฑ์ ตลอดจนช่ วยโฆษณาประชาสัมพันธ์และรับซื้ อสิ นค้าจากชุ มชน เพื่อจัดทาเป็ น
ของที่ระลึกของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อมอบในเทศกาลปี ใหม่หรื อในโอกาสต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถ
ดารงชี พ ได้อ ย่า งมัน่ คงและมี ค วามภูมิ ใ จในตนเอง นอกจากนั้น ยัง พัฒนาและสนับ สนุ น การศึ ก ษาของ
บุตรหลานและโรงเรี ยนในชุมชนรอบพื้นที่ต้งั ของกลุ่มบริ ษทั ฯ อีกด้วย
ด้านการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม กลุ่มบริ ษทั ฯ ดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม โดยเริ่ มจากการจัดการภายในโรงงาน
ซึ่ ง ใส่ ใ จตั้งแต่ก ระบวนการผลิ ต และการจัดภูมิ ทศั น์รอบโรงงาน เป็ นต้น นอกจากนั้น ยัง ได้จดั กิ จกรรม
รั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ ม โดยให้ ชุ ม ชน หน่ ว ยงานราชการท้อ งถิ่ น และพนัก งานของกลุ่ ม บริ ษัท ฯ เข้า มา
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อความร่ วมมือเป็ นหนึ่งเดียวกัน และสร้างจิตสานึกในการรักษาสิ่ งแวดล้อม
ของชุมชนร่ วมกัน
5. การพัฒนาและบริหารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ความมุ่ ง มั่น ในการพัฒ นาองค์ ก รให้ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น ด้ ว ยหลัก ธรรมาภิ บ าลและจริ ยธรรม
เป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ด าเนิ น งานด้วยความโปร่ ง ใส โดยมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มูล ตามหลัก เกณฑ์ที่ เ หมาะสม
เพื่อสร้ างความเป็ นธรรมและเสริ มสร้ างความเท่าเทียมกันระหว่างผูถ้ ื อหุ ้นทุกราย นอกจากนั้น ยังจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบภายในโดยผู้ต รวจสอบอิ ส ระภายในและภายนอกองค์ ก ร เพื่ อ ความถู ก ต้ อ ง
และความโปร่ งใสในการดาเนินกิจการ
ในปี 2559 บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) ได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยได้กาหนดนโยบาย
และมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ให้บุคลากรขององค์กรได้ถือปฏิบตั ิตาม รวมทั้งจัดให้มีการอบรมเพื่อให้เข้าใจ
ตระหนัก รู ้ และนาไปปฏิ บ ัติไ ด้อย่า งถู ก ต้อ งอี ก ด้ว ย นอกจากนั้น กลุ่ มบริ ษ ทั ฯ ยังได้ท บทวน “นโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี” และ “จรรยาบรรณธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษ ทั ” รวมทั้ง ได้จ ัดท านโยบายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้องในด้านธรรมาภิ บ าลและจริ ย ธรรมขึ้ น เพิ่ม เติ ม
โดยรวบรวมอยู่ ใ น “คู่ มื อ การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ” ซึ่ งจะประกาศและน าใช้
ในปี 2560 รวมทั้งเผยแพร่ คู่มือดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั (ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560
ของบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) มี มติอนุ มตั ิคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)
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7. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(1) โครงสร้ างรายได้ ของบริษทั
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทที่มาของรายได้
1. รายได้จากการจาหน่ ายนา้ ตาลและ
กากนา้ ตาล
1.1 รายได้จากการขายน้ าตาลทรายขาว
สี ราในประเทศ
1.2 รายได้จากการขายน้ าตาลทรายขาว
ต่างประเทศ
1.3 รายได้จากการขายน้ าตาลทรายดิบ
ต่างประเทศ
1.4 รายได้จากการขายกากน้ าตาล
ในประเทศ
รวมรายได้จากการขายน้าตาลทราย
และกากนา้ ตาล
2. รายได้จากธุรกิจเกีย่ วเนื่อง
2.1 รายได้จากการขายไฟฟ้ า
2.2 รายได้จากการขายปุ๋ ย
2.3 รายได้จากการขายและบริ การอื่น ๆ
รวมรายได้จากธุรกิจเกีย่ วเนื่องอืน่ ๆ
3. รายได้อนื่ ๆ*
4. กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้รวม

บริษทั ที่
ดาเนินการ

ปี 2557
ล้านบาท ร้ อยละ

ปี 2558
ล้านบาท ร้ อยละ

ปี 2559
ล้านบาท ร้ อยละ

BSF

908.37

22.97

966.06

22.49

1,162.02

24.80

BSF

-

-

-

-

53.29

1.14

BSF

2,129.35

53.85

2,094.33

48.75

2,230.29

47.60

BSF

290.33

7.34

369.99

8.61

283.60

6.05

3,328.05

84.17

3,430.38

79.85

3,729.19

79.59

170.51
285.04
136.73
592.28

4.31
7.21
3.46
14.98

279.00
378.30
138.96
796.26

6.49
8.81
3.23
18.54

383.81
328.83
137.38
850.02

8.19
7.02
2.93
18.14

23.92

0.60

63.08

1.47

95.22

2.03

9.79
3,954.03

0.25
100.00

6.12
4,295.85

0.14
100.00

11.09
4,685.52

0.24
100.00

BEC / BPC
KBF
BSF / BRD
BRR / BSF /
BRD / BEC /
BPC
BSF

หมายเหตุ: *รายได้ อื่น ๆ ได้ แก่ กาไรจากการขายสิ นทรั พย์ หนีส้ ูญได้ รับคืน และดอกเบีย้ รั บ เป็ นต้ น
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(2) ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายนา้ ตาล
ดาเนินการโดยบริ ษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จากัด (“BSF”)
BSF เป็ นโรงงานผลิ ต น้ าตาลแห่ ง แรกของกลุ่ ม บริ ษัท ฯ ที่ อ ยู่ คู่ ก ับ ชุ ม ชนเป็ นระยะเวลากว่ า
5 ทศวรรษ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา BSF มุ่งมัน่ ผลิตน้ าตาลที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค และเป็ นที่พึง
พอใจแก่ ลู ก ค้ า ด้ ว ยเหตุ น้ ี BSF จึ ง พั ฒ นากระบวนการผลิ ต และจั ด จ าหน่ า ยน้ าตาลที่ มี คุ ณ ภาพ
และได้รั บ การรั บ รองในระดับ มาตรฐานสากล ซึ่ งผ่า นการตรวจรั บ รองระบบบริ ห ารจัด การคุ ณ ภาพ
ตาม ISO 9001:2008 มาตรฐานส าหรั บ ระบบบริ หารคุ ณ ภาพ “QMS” (“Quality Management System”)
การรับรองคุ ณภาพมาตรฐานการผลิ ต “GMP” (“Good Manufacturing Practice”) มาตรฐานระบบวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุ ม “HACCP” มาตรฐานอาหารฮาลาลของศาสนาอิสลาม ซึ่ งอนุ ญาตให้
มุ ส ลิ ม บริ โภคได้ รวมทั้ ง มาตรฐานการบริ หารจั ด การการผลิ ต ที่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม อาทิ
Carbon Footprint ซึ่ งเป็ นการรั บ รองการลดปริ มาณก๊ า ซเรื อนกระจกที่ ป ล่ อ ยออกมาจากการผลิ ต
และ Water Footprint ซึ่งเป็ นการรับรองด้านการจัดการการใช้น้ าอย่างยัง่ ยืน เป็ นต้น
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
BSF สามารถผลิ ตน้ า ตาลทรายซึ่ ง จาแนกได้ตามประเภทและเกรดของความบริ สุ ท ธิ์ ของน้ า ตาล
ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ น้ า ตาลทรายขาวสี รา และน้ า ตาลทรายดิ บ ซึ่ ง แบ่ งเป็ นน้ าตาลทรายดิ บเทกอง
และน้ า ตาลทรายดิ บ บรรจุ ก ระสอบ นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิ ต น้ า ตาลยัง มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ผ ลพลอยได้
ที่ BSF สามารถนาไปจ าหน่ า ยต่ อ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้แ ก่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อัน ได้แ ก่ กากน้ า ตาล (Molasses)
กากอ้อย (Bagasse) กากหม้อกรอง (Filter Cake) และไอน้ า (Steam)
ปริ มาณการผลิตนา้ ตาลทรายจาแนกแต่ ละประเภทของ BSF
นำ้ ตำลทรำยขำว (สีรำ)

นำ้ ตำลทรำยดิบบรรจุกระสอบ

นำ้ ตำลทรำยดิบเทกอง
148,239.84
130,654.18

106,755.84

103,999.49

96,158.23

65,562.10
48,292.18

43,906.45
35,630.28

55,472.62
47,666.20

46,378.74
36,790.08

38,436.06

18,061.30

ปี 2554/55

ปี 2555/56

ปี 2556/57
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ปี 2557/58

ปี 2558/59

หน่ วย : ตัน

นา้ ตาลทรายดิบ (Raw Sugar)
น้ าตาลทรายดิ บ ผลิ ต จากอ้ อ ยโดยตรง เป็ นน้ าตาลที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการผลิ ต ขั้ นต้ น
โดยกระบวนการเคี่ยวและตกผลึกน้ าตาล ซึ่ งมีค่าสี สูงกว่า 1,500 ICUMSA สี จะมีลกั ษณะเป็ นสี น้ าตาลเข้ม
มีสิ่งสกปรกเจือปนสู ง ความบริ สุทธิ์ ต่า เป็ นเกล็ดใสสี น้ าตาลเข้มอ่อนถึงเข้ม มีความชื้นปานกลาง เกล็ดน้ าตาล
จะจับติดกันไม่ร่วน น้ าตาลชนิ ดนี้ ไม่สามารถนาไปบริ โภคได้โดยตรงต้องนาน้ าตาลไปผ่านกระบวนการ
รี ไฟน์ (Refine) หรื อทาให้บริ สุทธิ์ก่อน เพื่อผลิตเป็ นน้ าตาลทรายขาวหรื อน้ าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ การขนถ่าย
น้ าตาลทรายดิบจะขนถ่ายในลักษณะ Bulk เพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ
นอกจากนี้ น้ าตาลทรายดิ บ บรรจุ ก ระสอบ หรื อน้ าตาลทรายดิ บ คุ ณ ภาพสู ง (Very High
Polarization Sugar: VHP) เป็ นน้ าตาลทรายดิบซึ่ งผ่านกระบวนการทาให้บริ สุทธิ์ บางส่ วน ทาให้สีของน้ าตาล
เป็ นสี เหลื องแกมน้ า ตาล โดยทัว่ ไปจะมี ค่าสี อยู่ระหว่าง 1,000 - 1,500 ICUMSA สามารถนามาบริ โภคได้
โดยตรง ในการจาหน่าย BSF จะนาผลิตภัณฑ์น้ าตาลทรายดิบคุณภาพสู งบรรจุในกระสอบและส่ งออกไปขาย
ต่างประเทศ แบ่งเป็ น 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด 50 กิโลกรัม และขนาด 15 กิโลกรัม
นา้ ตาลทรายขาวสี รา (Brown Sugar)
น้ า ตาลทรายขาวสี ร า เป็ นน้ า ตาลทรายที่ ผ่า นกระบวนการท าให้บ ริ สุ ท ธิ์ แล้ว แต่ไ ม่ ไ ด้ผ่า น
กระบวนการลดค่า สี ท าให้สี ข องน้ า ตาลเป็ นสี ท อง โดยทั่วไปมี ค่า สี 1,000 ICUMSA บริ ษ ทั ผลิ ตน้ า ตาล
ทรายขาวเกรด 3 (น้ าตาลทรายขาวสี รา) ค่าสี 700-1,300 ICUMSA ความชื้ นร้อยละ 0.1 เพื่อจาหน่ายแก่ยี่ปั๊ว
ในบริ เวณชุ มชนพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดบุรีรัมย์ และต่างจังหวัดซึ่ งส่ วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน ภาคใต้
และเขตกรุ งเทพมหานคร รวมทั้งในตลาดธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
ตารางจาแนกค่ าสี ค่ าโพลาไรเซชั่น และค่ าความชื้นของน้าตาลแต่ ละประเภทของ BSF
ผลิตภัณฑ์ นา้ ตาลทราย
น้ าตาลทรายขาว (สี รา)
น้ าตาลทรายดิบบรรจุกระสอบ
น้ าตาลเกรดพรี เมี่ยม

ค่ าสี (ICUMSA)
700 – 1,300
800 – 1,300
> 1,000

ค่ าโพลาไรเซชั่น 2
(ร้ อยละ)
> 99.20
99.20 - 99.50
> 99.20

ค่ าความชื้น
(ร้ อยละ)
< 0.1
< 0.2
< 0.2

ผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิตนา้ ตาล
นอกจากผลผลิ ต น้ า ตาลที่ ไ ด้จ ากการผลิ ต ของโรงงานน้ า ตาลแล้ว โดยทั่ว ไปปริ ม าณอ้อ ย
14,000 ตัน BSF จะสามารถผลิ ตน้ า ตาลได้ประมาณ 1,500 ตัน และได้ผลิ ตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิ ต
น้ าตาล ได้แก่ กากน้ าตาล ประมาณ 600 ตัน กากอ้อยประมาณ 3,500 ตัน และกากหม้อกรอง ประมาณ 600 ตัน
ในฤดูการผลิตปี 2558/59 BSF มีปริ มาณอ้อยเข้าหี บประมาณ 2.06 ล้านตัน สามารถผลิตน้ าตาล
ได้ 241,219 ตั น ซึ่ งผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ลพลอยได้ เ ป็ นกากน้ าตาล 85,138 ตั น กากอ้ อ ย 578,222 ตั น
และกากหม้อกรอง 82,643 ตัน
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สัดส่ วนผลผลิตน้าตาลและผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้
ปริมำณนำ้ ตำลรวม
24%

ปริมำณกำกนำ้ ตำล
9%

ปริมำณกำกอ้ อย
59%

ปริมำณกำกหม้ อ
กรอง
8%

ทั้งนี้ ลักษณะและการนาไปใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ มีรายละเอียดดังนี้
 กากนา้ ตาล หรือโมลาส (Molasses)
เป็ นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการเคี่ยวน้ าตาล ซึ่ งเป็ นส่ วนของเหลวที่เหลือหลังจาก
การแยกเอาผลึ กของน้ าตาลออกแล้ว มี ลกั ษณะเหนี ยวข้นสี น้ าตาลเข้ม องค์ประกอบส่ วนใหญ่เป็ นน้ าตาล
ซูโครสที่ไม่ตกผลึก ในกระบวนการผลิตน้ าตาลทรายจะได้กากน้ าตาล ประมาณ 40-45 กิโลกรัมต่อปริ มาณ
อ้อยเข้าหี บ 1 ตัน ทั้งนี้ กากน้ าตาลสามารถนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม อาทิ การผลิต
แอลกอฮอล์ ยีสต์ ผงชูรส อาหารสัตว์ น้ าส้มสายชู ซี อิ๊ว และซอสปรุ งรส เป็ นต้น โดยในปัจจุบนั BSF จาหน่าย
กากน้ าตาลที่ผลิตได้ให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
 กากอ้อย (Bagasses)
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ผลพลอยได้จากกระบวนการหี บอ้อย ประกอบด้วยธาตุ คาร์ บอน ไฮโดรเจน
ออกซิเจน และไนโตรเจน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถใช้เป็ นเชื้อเพลิงได้อย่างดี เมื่อนากากอ้อยไปตาก
จนแห้ง จะสามารถใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ นอกจากจะใช้เป็ นเชื้ อเพลิงแล้วยังสามารถ
นาไปใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษไม้อดั (Fiber Board) แผ่น Particle Board และการผลิตเซลลูโลสได้อีกด้วย
โดยปั จ จุ บ ัน BSF จ าหน่ า ยกากอ้ อ ยให้ แ ก่ ก ลุ่ ม บริ ษัท โรงไฟฟ้ าในเครื อ และรั บ ซื้ อไฟฟ้ าที่ เ หลื อ
จากการจาหน่ายให้แก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (“กฟภ.”) มาใช้ในโรงงานน้ าตาลต่อไป
 กากหม้ อกรอง (Filter cake)
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการกรองน้ าอ้อยหลังจากพักใสแล้ว กากตะกอนจะมี
น้ าตาลติดออกมาพอสมควร มีสารอาหาร เช่น โปรตีน และแร่ ธาตุต่าง ๆ สามารถใช้ในการปรับปรุ งดินได้
เพราะมีความพรุ น ในตัวจึงช่ วยการกระจายน้ าในดิน นอกจากนี้ ยังพบว่าสามารถปรับสภาพดิ นให้ร่วนซุ ย
มีความเป็ นกรดลดลง หรื อใช้แก้น้ าที่มีสภาพเป็ นกรดได้ นอกจากกากหม้อกรองจะใช้เป็ นปุ๋ ยแล้ว ยังสามารถ
นาไปใช้ทาอาหารสัตว์ หรื อผลิ ตก๊าซชี วภาพได้อีกด้วย ปั จจุบนั BSF จาหน่ ายกากหม้อกรองให้แก่ บริ ษ ทั
ปุ๋ ยตรากุญแจ จากัด (“KBF”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อน้ าตาลบุรีรัมย์ โดยได้ใช้กากหม้อกรองเป็ นวัตถุดิบหลัก
43

ในการผลิ ตปุ๋ ยอิ นทรี ยแ์ ละจาหน่ ายปุ๋ ยให้แก่ บริ ษทั บุรีรัม ย์วิจยั และพัฒนาอ้อย จากัด (“BRD”) เพื่อนาไป
ส่ งเสริ มแก่ชาวไร่ ออ้ ยในพื้นที่ส่งเสริ ม เพื่อให้ชาวไร่ ออ้ ยได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ทาให้ผลผลิตต่อไร่ สูงขึ้น
 ไอนา้ (Steam)
เป็ นผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่ งใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเครื่ องจักร รวมถึง
ผลิ ตไฟฟ้ า ทั้ง นี้ BSF มี ก าลัง การผลิ ตไฟฟ้ าจากไอน้ า สู งสุ ดรวม 12 เมกะวัตต์ ซึ่ งปั จจุ บนั ผลิ ตไฟฟ้ าจริ ง
เฉลี่ย 10 เมกะวัตต์ สาหรับใช้ภายในโรงงานน้ าตาล เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้ า และเป็ นการบริ หารทรัพยากร
ที่มีอยูเ่ พื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั
2.2 โครงการในอนาคต
ปลายปี 2558 และปี 2559 กลุ่ มบริ ษทั ฯ ได้รับอนุ ญาตให้จดั ตั้งโรงงานผลิ ตน้ าตาล จานวน 2 แห่ ง
ในอาเภอชานิ จังหวัดบุ รีรัมย์ และอาเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุ รินทร์ ซึ่ งมี กาลัง การผลิ ตแห่ งละ 20,000
ตันต่ อวัน จากส านัก งานคณะกรรมการอ้อยและน้ า ตาลทราย (“สอน.”) โดยโรงงานน้ า ตาลทั้ง 2 แห่ ง นี้
จดทะเบียนจัดตั้งในนามบริ ษทั โรงงานน้ าตาลชานิ จากัด (“CSF”) (ซึ่งเดิมคือ บริ ษทั บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์
จากัด) และบริ ษ ทั น้ า ตาลทุ นบุ รีรัม ย์ จากัด (“BSC”) (ซึ่ ง เดิ ม คื อ บริ ษ ทั บุ รีรัม ย์อะโกรเอ็นเนอร์ ยี่ จากัด)
ตามล าดับ การด าเนิ น งานในปั จ จุ บ ัน อยู่ร ะหว่า งส่ ง เสริ ม การเพาะปลู ก ให้แ ก่ เ กษตรกรชาวไร่ ใ นพื้ น ที่
เพื่อจัดเตรี ยมแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้วางแผนโครงการแปรรู ปน้ าตาลทรายขาว
บริ สุ ทธิ์ (Refined Sugar) เพื่อเพิ่มมูล ค่าให้แก่ ผลิ ตภัณฑ์น้ าตาล ซึ่ งดาเนิ นการโดย BSF และคาดว่า จะเริ่ ม
ก่อสร้างในปี 2560
2.3 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
 กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
กลุ่มบริ ษทั มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตและจัดจาหน่ายน้ าตาลมาเป็ นเวลากว่า 50 ปี
บริ ษทั ได้พฒั นาธุรกิจน้ าตาลทรายมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับพันธุ์ออ้ ย
การกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืช อุปกรณ์และเครื่ องจักรกลทางการเกษตรต่าง ๆ ที่ใช้ในธุ รกิจการผลิตน้ าตาล
และการส่ งเสริ มการปลูกอ้อย การใช้เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการระบบไร่ ออ้ ย การสร้างกลุ่มเกษตรกร
ชาวไร่ ให้เข้มแข็งด้วยการส่ งเสริ มและสนับสนุนความรู้ทางการเกษตรให้แก่ชาวไร่ อันจะนาไปสู่ การพัฒนา
ที่ ย ั่ง ยื น และสร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ช าวไร่ อ้ อ ย ตามแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ “สร้ างความมั่นคงด้ านผลผลิตและสร้ างชี วิตทีด่ ีแก่ ชาวไร่ อ้อยฯ” สาหรับการดาเนินงาน
ในด้า นนี้ บริ ษ ทั ได้จดั ตั้งบริ ษัท บุ รีรัมย์ วิจั ยและพัฒ นาอ้ อ ย จากัด (“BRD”) เพื่ อดาเนิ นงานด้านการวิจยั
และพัฒนา รวมทั้งการส่ งเสริ มและสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ย โดยกลยุทธ์ในการแข่งขันที่บริ ษทั นามาใช้ มีดงั นี้
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1) การบริหารจัดการวัตถุดิบให้ มีคุณภาพและเสถียรภาพ
BRD ให้ความสาคัญในการบริ หารจัดการวัตถุดิบ โดยคานึ งถึงปั จจัยด้านคุณภาพ ความสด
สะอาด และการจัดหาวัตถุดิบให้มี ปริ มาณเพียงพอต่อกาลังการผลิ ตเป็ นสาคัญ โดยได้นาเทคโนโลยี
เข้า มาบริ หารจัด การไร่ อ้อ ย ซึ่ งสอดคล้อ งตามนโยบายเกษตรยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)
ของรัฐบาล ที่เน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมทั้งการส่ งเสริ มและสนับสนุ นในด้านต่าง ๆ
ให้เกษตรกรชาวไร่ อ้อยสามารถผลิ ต อ้อ ยด้วยต้นทุ นที่ ต่ า แต่ไ ด้ป ริ ม าณผลผลิ ต สู ง และมี คุ ณภาพ
นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมความเสี่ ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ได้เป็ นที่น่าพอใจ โดยเปรี ยบเทียบจากปริ มาณ
อ้อยเข้าหี บ ที่ สู ง ขึ้ นในแต่ ล ะปี ส่ ง ผลให้ป ริ ม าณและคุ ณภาพของวัตถุ ดิบ มี เสถี ย รภาพ ทั้ง นี้ ปั จจัย
สาคัญในการบริ หารจัดการวัตถุดิบให้มีคุณภาพและเสถียรภาพ ได้แก่
 การส่ งเสริมความรู้ ให้ แก่ บุคลากรของบริษัทและเกษตรกรชาวไร่ อ้อย
BRD ได้ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาความรู้ เ ชิ ง เกษตรและนวัต กรรมสมัย ใหม่ รวมทั้ง ความรู้
ในการบริ หารจัด การและการวางแผนให้ แ ก่ บุ ค ลากรของบริ ษัท และเกษตรกรชาวไร่ อ้ อ ย
เพื่ อ การสร้ างวัต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพและมี ป ริ ม าณเพีย งพอต่ อ ก าลัง การผลิ ต ตลอดจนเป็ นการสร้ า ง
ความมั่น คงด้า นวัต ถุ ดิ บ โดยได้ว างแผนพัฒ นาบุ ค ลากรและเกษตรกรชาวไร่ อ้อ ยทั้ง ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ บตั ิ อาทิ หลักสู ตรทักษะการโค้ชขั้นสู งของผูน้ า เพื่อพัฒนาพนักงานส่ งเสริ มของบริ ษทั
ให้สามารถนาความรู้ไปใช้ส่งเสริ มเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยให้เกิดความยัง่ ยืนในอาชีพ โครงการพัฒนาผูน้ า
กลุ่มชาวไร่ ออ้ ยเข้มแข็ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในการปลูกอ้อย รวมถึงช่วยให้เกิด
การรวมกลุ่ ม เกษตรกรในการดู แ ลและช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน โดยแบ่ ง กลุ่ ม ผู้น าชาวไร่ เ ป็ น
3 ระดับ ตามระดับ ความรู้ ความเชี่ ย วชาญ และความสามารถในการพัฒ นาตนเอง ซึ่ งได้แ ก่
กลุ่ ม ก้า วหน้า กลุ่ ม ก าลังพัฒนา และกลุ่ ม ตัดอ้อย นอกจากนี้ ยังจัด อบรมหลัก สู ตรการเพิ่ม ผลผลิ ต
สู่ ค วามยั่ง ยื น หลั ก สู ตรการส่ งเสริ มการใช้ ร ะบบน้ าในไร่ อ้ อ ย หลั ก สู ตรการพัฒ นาการท า
ไร่ อ้อ ยขั้น สู ง เพื่ อ ศึ ก ษาผลของวัส ดุ อิ น ทรี ย์ ต่ อ สมบัติ ท างกายภาพเคมี แ ละธาตุ อ าหารในดิ น
โดยเรี ยนเชิ ญ วิ ท ยากรจากมหาวิ ท ยาลัย ชั้ น น าของประเทศมาให้ ค วามรู้ และหลัก สู ต รพัฒ นา
การเก็ บ เกี่ ย วอ้ อ ย เป็ นต้ น รวมทั้ งจั ด การศึ กษาดู งาน ทั้ งในประ เทศแล ะ ต่ า งประ เทศ
เพื่อนาความรู้ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิ ในเดือนกรกฎาคมปี 2559 BRD ได้นาคณะชาวไร่ ออ้ ย
ที่ ส ามารถผลิ ต อ้อ ยได้ 2,000 ตัน ขึ้ นไป เดิ น ทางไปดู ง านระบบการจัด การน้ า แบบนาขั้น บัน ได
ณ ประเทศเวี ย ดนาม และในเดื อ นกั น ยายน ปี 2559 ได้ เ ดิ น ทางไปดู ง านเกี่ ย วกั บ พัน ธุ์ อ้ อ ย
และการจัดการอ้อยแปลงเล็ก ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็ นต้น
นอกจากการส่ งเสริ มและสนับสนุ นจากทางบริ ษทั แล้ว ชาวไร่ ออ้ ยของกลุ่มบริ ษทั น้ าตาล
บุรีรัมย์ส่วนใหญ่มีความชานาญในการปลูกอ้อยเป็ นระยะเวลานาน มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ ยอมรับ
และพัฒนาตนเองพร้อมกับโรงงานน้ าตาลอยูต่ ลอดเวลา สิ่ งเหล่านี้จึงเป็ นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้
มีปริ มาณอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้นและมีวตั ถุดิบที่มนั่ คง
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หลักสู ตรพัฒนาการเก็บเกีย่ วอ้อย ในโครงการ “นักคีบมือ 1” จัดอบรมจานวน 2 รุ่ น ในวันที่ 22-23 และวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559

หลักสู ตรทักษะการโค้ ชขั้นสู งของผู้นา สาหรับพนักงานนักส่ งเสริมของบริษัท วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559

ศึกษาดูงานเรื่องพันธุ์อ้อยและการจัดการอ้อยแปลงเล็ก ณ ประเทศญีป่ ุ่ น เดือนกันยายน ปี 2559

 การจัดการด้ วยระบบ Contract Farming และการสร้ างความสั มพันธ์ ทดี่ ีกบั เกษตรกรชาวไร่ อ้อย
ในด้า นการบริ ห ารจัด การชาวไร่ บริ ษ ัท ได้จ ัด ท าสั ญ ญากับ ชาวไร่ ด้ว ยระบบ Contract
Farming เพื่อส่ งเสริ มปั จจัยการผลิตและสิ นเชื่อ (เงินเกี๊ยว) ให้แก่ชาวไร่ เพื่อให้ชาวไร่ ส่งมอบผลผลิต
ให้ก ับ บริ ษ ัท รวมทั้ง เป็ นการควบคุ ม ปริ ม าณวัต ถุ ดิ บ ได้อี ก ด้ว ย โดยบริ ษ ัท จะท าสั ญ ญา Contract
Farming กับชาวไร่ ส่วนใหญ่ที่มีแปลงปลูกอ้อยในเขตพื้นที่รัศมี 40 กิโลเมตรรอบโรงงาน ตลอดจน
ได้ตกลงแบ่งเขตพื้นที่ หรื อการทาโซนนิ่ งในพื้นที่ รัศมี 40 กิ โลเมตรรอบโรงงาน ระหว่างโรงงาน
น้ า ตาลซึ่ งอยู่ ใ นเขตจัง หวัด สุ ริ น ทร์ แ ละนครราชสี ม า เพื่ อ ป้ องกัน ปั ญ หาการแย่ ง อ้อ ยระหว่ า ง
โรงงานน้ าตาล
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สาหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชาวไร่ ออ้ ย บริ ษทั ได้ให้นกั ส่ งเสริ มของบริ ษทั ลงพื้นที่
ทั้ง 18 เขตส่ งเสริ ม เพื่อดูแลให้การปลูกอ้อยของชาวไร่ แต่ละรายเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อย โดยมีการบริ หาร
จัดการทั้งทางด้านการตรวจสอบสภาพดิ นและน้ า การคัดเลือกพันธุ์ออ้ ยสาหรับเพาะปลูกที่เหมาะสม
กับ พื้ น ที่ การช่ ว ยดู แ ลในแต่ ล ะช่ ว งของการปลู ก อ้อ ย การเข้า ใจปั ญ หาและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ในการแก้ปัญหาได้ทนั เวลาและมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ชาวไร่ สามารถปลูกอ้อยที่ มีผลผลิ ตต่อไร่ สูง
และมีคุณภาพดี ตลอดจนมีรายได้ที่มนั่ คง และเป็ นพันธมิตรที่ดีของบริ ษทั
นอกจากนั้ น บริ ษัท ได้ ร่ ว มกับ สมาคมชาวไร่ อ้อ ยจัง หวัด บุ รี รั ม ย์ใ นการจัด กิ จ กรรม
และช่องทางสื่ อสารต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาคัญและกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้แก่เกษตรกร
ชาวไร่ อาทิ ทางวิ ท ยุ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ค ลื่ น FM 92.0 MHz เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เช่ น เฟซบุ๊ ค
(Facebook) ป้ ายประกาศ และวารสาร เป็ นต้น
จากความมุ่ งมั่นในการสร้ า งความมั่นคง และการพัฒนาคุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ให้ แก่ เกษตรกร
ชาวไร่ ออ้ ย ในปี 2559 บริ ษทั จึงได้เริ่ มแนวคิดที่จะเปลี่ ยนจากเกษตรกรชาวไร่ เป็ น “นักธุ รกิ จชาวไร่ ”
เพื่อสร้างให้อาชี พเพาะปลูกอ้อยเป็ นอาชี พที่มนั่ คง สร้างรายได้ที่ดี และประกอบอาชี พอย่างมีความสุ ข
อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู ้ และส่ งต่อหรื อสื บทอดกิจการจากรุ่ นสู่ รุ่น
พืน้ ที่ส่งเสริ มการปลูกอ้ อย 40 กิโลเมตรรอบโรงงาน ครอบคลุมพืน้ ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ และเขตจังหวัดติดต่ อ
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การลงพืน้ ที่ส่งเสริ มการปลูกอ้ อยของนักส่ งเสริ ม

2) การบริหารจัดการไร่ อ้อยด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทมี่ ีประสิ ทธิภาพ
BRD ได้ น าระบบจัด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศแบบ MIS (Management Information
System) และระบบแผนที่ แ ปลงอ้อ ย GIS (Geographic Information System) มาใช้ เพื่ อ จัด ท าเป็ น
สารสนเทศแบบออนไลน์ และสารวจพิกดั พื้นที่ปลูกอ้อยเพื่อการบริ หารจัดการ โดยสามารถติดตาม
ข้อ มู ล ผ่ า นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ หรื อ Website ได้ ทุ ก กิ จ กรรมการปลู ก อ้อ ยและการบริ หารจัด การ
แบบรายแปลง ตั้ง แต่ ก ารวัด พื้ น ที่ ป ลู ก แปลงที่ พ ร้ อ มตัด อ้อ ย และแปลงที่ ต้อ งบ ารุ ง ตออ้อ ย
รวมถึ ง การจัด คิ ว ตัด อ้อ ยและน าอ้อ ยเข้า หี บ โดยใช้ ร ะบบบาร์ โ ค้ด (Barcode) เพื่ อ ความสะดวก
และรวดเร็ วในการจัดการว่าอ้อยแปลงใดถึ งคิ วการตัด และอ้อยชุ ดใดสามารถนาเข้ากระบวนการ
หี บอ้อ ยได้ เทคโนโลยีดัง กล่ าวจะช่ ว ยให้การท างานส่ งเสริ ม การปลู กอ้อ ยมี ค วามถู กต้อ ง รวดเร็ ว
และได้ผ ลผลิ ต อ้อ ยที่ มี คุ ณ ภาพ รวมทั้งนัก ส่ ง เสริ ม จะสามารถติ ด ตามและแก้ไ ขปั ญ หาให้ช าวไร่
ได้ทนั เวลา
ระบบจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ MIS (Management Information System)
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3) ความแข็งแกร่ งของการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
ด้วยแนวคิดที่ว่า “น้าตาลสร้ างจากไร่ โรงงานเป็ นเพียงผู้สกัดน้าตาลออกจากอ้ อยเท่ านั้น”
BRD จึงให้ความสาคัญในการสร้างวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมต่าง ๆ
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปั จจัยความเสี่ ยงรอบด้าน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี
และปริ มาณสู งสุ ดในต้นทุนที่ต่า อันจะนามาซึ่ งผลประกอบการที่ดีของกลุ่มบริ ษทั ฯ และความมัน่ คง
และมั่ง คั่ง แก่ เ กษตรกรชาวไร่ อ้อ ย โดยตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา BRD ได้ศึ ก ษาค้น คว้า และวิจ ัย
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- การวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย
มีความรู้ความเข้าใจถึงประเภทอ้อย พันธุ์ออ้ ยที่เหมาะสมกับพื้นที่ และระยะเวลาการตัดอ้อยที่
เหมาะสม อาทิ อ้อยปลายฝนเป็ นอ้อยที่ให้ผลผลิตและคุณภาพดีที่สุด จะปลูกในช่วงปลายเดือน
ตุ ล าคมถึ ง เดื อ นมกราคม อายุ ที่ เ หมาะสมในการปลู ก อ้อ ย คื อ 12 ถึ ง 13 เดื อ น ในขณะที่
อ้อยต้นฝน มีขอ้ เสี ยคือ ผลผลิ ตและคุณภาพไม่ดี ต้นทุนสู ง มีวชั พืชมาก และเสี่ ยงต่อน้ าท่วม
และอ้อ ยตอ ซึ่ งเป็ นอ้อยที่ เ กิ ดจากการตัด ต้น เดิ ม ออก มี ก ารลงทุ น ต่ า ผลผลิ ต อาจมากกว่า
หรื อต่ากว่าอ้อยปลูกใหม่ก็ได้ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การบารุ งรักษา เป็ นต้น
- การวิจัยและพัฒนาดิน
มีการพัฒนาปรับปรุ งดินและปุ๋ ยอย่างต่อเนื่ องร่ วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสี มา เพื่อคิดค้นสู ตรปุ๋ ยที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกอ้อยแต่ละแปลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิต
และลดต้นทุนของเกษตรกรได้
- การวิจัยและพัฒนาเพือ่ ป้ องกันและกาจัดโรคพืชและศัตรูพชื
มี ก ารควบคุ ม การระบาดของโรคและแมลง โดยใช้วิธี ธ รรมชาติ แ ละมี ก ารเพาะเลี้ ย งศัต รู
ธรรมชาติ อาทิ แตนเบี ย น เพื่ อ ควบคุ ม การระบาดของหนอนกอ เชื้ อ ราเขี ย วเพื่ อ ก าจัด
ด้วงหนวดยาว ทาให้วตั ถุ ดิบมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค โดยในปี 2559 ได้มีโครงการวิจยั
ขยายเชื้ อราเมตตาไรเซี่ ย ม เพื่ อ ใช้ ป้ องกัน ก าจัด ด้ ว งหนวดยาว ซึ่ งด าเนิ น การอบรม
โดยคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 13 จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นต้น
- การพัฒนาระบบน้าให้ มีประสิทธิภาพ
ปริ ม าณน้ า ที่ เ พี ย งพอเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการเพาะปลู ก อ้อย ทั้ง นี้ BRD จึ ง เตรี ย มรั บ มื อ กับ
ปัญหาปริ มาณน้ าที่ไม่เพียงพอ หรื อปั จจัยเสี่ ยงด้านปั ญหาภัยแล้งเพื่อควบคุมให้มีผลกระทบต่อ
การเพาะปลูกอ้อยให้น้อยที่สุด โดยได้ส่งเสริ มการใช้ระบบน้ าในการเพาะปลูกทั้งแบบระบบ
น้ า หยด และระบบน้ าราด/พุ่ ง เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต อ้อ ยและช่ ว ยเพิ่ ม ช่ ว งเวลาการปลู ก อ้อ ย
นอกฤดูกาลปกติ รวมถึงการใส่ ปุ๋ยผ่านระบบน้ า ทาให้สามารถเพิ่มผลผลิตจากปกติที่ผลิตได้
15 ถึง 18 ตันอ้อยต่อไร่ สามารถเพิ่มเป็ น 25 ถึง 30 ตันอ้อยต่อไร่ ทั้งนี้ ในฤดูการผลิตปี 2559/60
BRD ได้ ส่ ง เสริ มการใช้ ร ะบบน้ าในไร่ อ้อ ยเพิ่ ม ขึ้ นคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2 ของพื้ น ที่ ท้ ัง หมด
และวางเป้ าหมายในการส่ งเสริ มการใช้ระบบน้ าในไร่ ออ้ ยในฤดูการผลิตปี ต่อ ๆ ไปให้มากขึ้น
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พื้ นที่การใช้น้ าทั้งหมด (ไร่)
พื้นที่กำรใช้ นำ้ ทั้งหมด (ไร่)
30.20%
75,500.00

0.31%

1.19%

500.00

2,017.93

ผลงานปี
2557/58

ผลงานปี
2558/59

2.98%

10.25%
20,500.00

5,507.20

ผลงานปี
2559/60

เป้าหมายปี
2560/61

เป้าหมายปี
2561/62

- การวิจัยและพัฒนาการเพิม่ คุณภาพและปริ มาณผลผลิต
ในปี 2559 บริ ษ ัท ได้ เ ริ่ มศึ ก ษางานวิ จ ัย ร่ วมกับ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุ รนารี จัง หวัด
นครราชสี มา ในโครงการศึ กษาการเพิ่มความหวานและผลผลิ ตน้ าตาลต่อไร่ (Sugar Yield)
เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริ มาณผลผลิตน้ าตาลให้สูงขึ้น
ทั้ งนี้ ในฤดู ก ารผลิ ต ปี 2560/2561 BRD มี แ ผนการวิ จ ัย และพัฒ นา อาทิ การทดสอบ
พันธุ์ออ้ ยที่เหมาะสม การศึกษาเพื่อลดเชื้ อหรื อชะลอการเกิ ดโรคใบขาวในอ้อย และการศึกษาอัตรา
สารเพื่อปรับค่า pH ที่เหมาะสมต่อชุดดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย เป็ นต้น
4) ความเหมาะสมของพืน้ ที่ปลูกอ้ อย
จ า ก ข้ อ มู ล ส ถิ ติ พื้ น ที่ เ พ า ะ ป ลู ก อ้ อ ย ใ น ปี ก า ร ผ ลิ ต 2558/ 2559 พ บ ว่ า พื้ น ที่
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อมี ป ริ ม าณอ้อ ยเข้า หี บ สู ง สุ ด ถึ ง 42.07 ล้า นตัน เนื่ อ งจากมี ป ริ ม าณน้ า ฝน
และสภาพภูมิอากาศเอื้ออานวย โดยเมื่อพิจารณาจากรายงานพื้นที่ปลูกอ้อยปี การผลิต 2558/2559 พบว่า
จังหวัดบุ รีรัมย์ มี พ้ืนที่ ปลู กอ้อย 210,919 ไร่ (คิ ดเป็ นลาดับ 9 เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับจัง หวัดอื่ นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรวม 20 จังหวัด) และมีผลผลิตอ้อยเฉลี่ย 10 ตันต่อไร่
อย่างไรก็ตาม เมื่ อเปรี ย บเที ย บปริ มาณน้ าฝนในปี การผลิ ต 2558/59 พบว่า ปริ ม าณน้ า ฝน
ในช่ วงดังกล่ า วลดลงจากปี ที่ ผ่า นมา ประกอบกับ ปั ญหาภัย แล้ง ส่ งผลให้ป ริ มาณผลผลิ ตอ้อยลดลง
จากเดิม สาหรับบริ ษทั ได้เตรี ยมการรับมือกับปั ญหาภัยแล้งจากข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศและปริ มาณ
น้ าฝนที่ได้สารวจไว้ ด้วยการเตรี ยมแหล่งน้ าเพิ่มเติม และการเลือกพันธุ์ออ้ ยที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี
ทาให้บ ริ ษ ทั มี ป ริ ม าณอ้อยเพีย งพอต่อก าลัง การผลิ ต ประกอบกับ การจัดการด้า นอื่ น ๆ ที่มี คุณภาพ
ทาให้ผลผลิตน้ าตาลรวมต่ออ้อย 1 ตัน สู งกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ จากการที่ก ลุ่มบริ ษทั ฯ เล็งเห็ นความสาคัญของชาวไร่ อ้อย ซึ่ งได้มุ่งเน้นการพัฒนา
ความรู้ทางด้านวิชาการ การสนับสนุนสิ นเชื่อ การสร้างความสัมพันธ์อนั ดี รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี
ตลอดจนการวิ จ ัย และพัฒ นานวัต กรรม และการบริ ห ารจัด การในด้า นต่ า ง ๆ ท าให้ ช าวไร่ อ้อ ย
เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น และกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากชาวไร่ เป็ นอย่ า งดี จะเห็ น ว่ า
มีปริ มาณชาวไร่ ออ้ ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องทุก ปี ซึ่ งทาให้พ้ืนที่ปลู กอ้อยเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีปริ มาณอ้อย
เข้าหีบเพิ่มขึ้นตามลาดับ
ตารางแสดงจานวนชาวไร่ อ้ อยคู่สัญญา พืน้ ที่ปลูกอ้ อย และปริ มาณอ้ อยที่นาเข้ าหี บ
ฤดูการผลิตปี

จานวนชาวไร่ (ราย)
พื้นที่ปลูกอ้อย (ไร่ )
ปริ มาณอ้อยเข้าหีบ (ตัน)

2556/57

2557/58

2558/59

2559/60

10,089
168,000
1,760,455.20

10,777
180,046.23
1,951,247.12

11,587
189,381.90
2,060,649.65

11,023
185,112.91
2,200,000

2560/61
(ประมาณการ)
12,000
240,000
3,000,000

5) ประสิ ทธิภาพในการผลิตและคุณภาพความหวาน
จากการที่บริ ษทั ให้ความสนใจตั้งแต่เริ่ มการคัดเลือกพื้นที่ เตรี ยมพันธุ์ออ้ ย การวิเคราะห์ดิน
การปลูกและดูแลรักษา การเก็บเกี่ ยวให้ได้คุณภาพ (อ้อยต้องได้อายุ อ้อยต้องถูกพันธุ์ อ้อยต้องสด
สะอาด) การดูแลรักษาอ้อยตั้งแต่ได้รับการส่ งเสริ มจนกระทัง่ อ้อยเติบโต ทาให้ชาวไร่ ออ้ ยได้ผลผลิต
อ้อยที่มีคุณภาพสู ง โดยเมื่อพิจารณาจากสถิ ติประสิ ทธิ ภาพในการผลิตน้ าตาลพบว่า โรงงานน้ าตาล
สามารถผลิตน้ าตาลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม รายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางอัตราผลผลิตนา้ ตาลทรายและความหวาน
เปรี ยบเทียบระหว่ างโรงงานนา้ ตาลบุรีรัมย์ และค่ าเลลี่ยอุตสาหกรรม (“ค่ าเลลี่ยฯ”)

ผลผลิตน้ าตาลทราย
(กิโลกรัมต่อตันอ้อย)
CCS (%)

(กิโลกรั มต่ อ 1 ตันอ้ อย)

2556/57
บริษัท ค่ าเฉลีย่ ฯ

ฤดูการผลิตปี
2557/58
บริษัท ค่ าเฉลีย่ ฯ

2558/59
บริษัท ค่ าเฉลีย่ ฯ

117.66

100.93

118.60

106.64

113.89

104.05

13.48

13.08

13.48

12.23

13.45

11.95

ที่ มา : สานักงานคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทราย (สอน.)
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นอกจากอ้อ ยที่ มี คุ ณ ภาพแล้ ว บริ ษัท ยัง มุ่ ง เน้ น พัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพของเครื่ องจัก ร
มีก ารควบคุ ม กระบวนการผลิ ตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ก ารนาอ้อยเข้า หี บ จนกระทัง่ บรรจุ
น้ าตาล โดยมีการตรวจสอบคุณภาพการผลิ ตในแต่ละขั้นตอน และตรวจสอบคุณภาพน้ าตาลทราย
ขั้นสุ ดท้ายก่อนจาหน่ายโดยบริ ษทั ตรวจสอบคุณภาพอาหารระดับสากล
สาหรับ การเพิ่ม ศัก ยภาพในการผลิ ต กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ วางแผนเพิ่ม ศักยภาพการผลิ ตน้ า ตาล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยมีกาลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต 17,000
ตันอ้อยต่อวัน และได้เพิ่มกาลังการผลิตเป็ น 20,000 ตันอ้อยต่อวัน และเป็ น 24,000 ตันอ้อยต่อวัน
ในฤดูการผลิตปี 2558/59 เพื่อรองรับปริ มาณอ้อยที่เพิม่ ขึ้นกว่า 2 ล้านตัน ในปี 2559/60 และ 3 ล้านตัน
ในแผนปี 2560/61
ทั้งนี้ BSF ได้ปรับปรุ งรางหีบ โดยปั จจุบนั ใช้เป็ นระบบรางหี บคู่ และเพิ่มหม้อต้มเพื่อรองรับ
การเพิ่ ม ก าลัง การผลิ ต นอกจากนี้ เพื่ อ รั ก ษาความหวานและคงกลิ่ น หอมจากน้ า อ้อ ย ซึ่ งเป็ น
คุณลักษณะเด่นของน้ าตาลของกลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ BSF จึงให้ความสาคัญในเรื่ องคุณภาพอ้อย
ที่ เ ข้า หี บ โดยเน้น การใช้อ้อ ยสดในการผลิ ต น้ า ตาล ทั้ง ยัง มุ่ ง เน้น การซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ อ งจัก รให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้สามารถผลิตน้ าตาลได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทนั ต่ออ้อยที่รอเข้ากระบวนการหี บ
ซึ่ ง เป็ นปั จ จัย ส าคัญ อย่า งหนึ่ ง ที่ ทาให้ผ ลผลิ ตน้ า ตาลต่อตันอ้อยของ BSF มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่า
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมน้ าตาลทัว่ ประเทศ
6) การเพิม่ มูลค่ าผลิตภัณฑ์
กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ วางแผนการเพิ่ม มู ล ค่ า ให้ก ับ ผลิ ต ภัณฑ์น้ า ตาลและผลิ ต ภัณฑ์ ผ ลพลอยได้
จากการผลิ ต น้ า ตาล โดยมี แ ผนจัด ตั้ง โรงงานน้ า ตาลทรายขาวบริ สุ ท ธิ์ เพื่ อ จัด จ าหน่ า ยสู่ ต ลาด
ต่ า งประเทศที่ มี ค วามต้อ งการสู ง ซึ่ งราคาตลาดโลกน้ า ตาลทรายขาวประเภทนี้ มี ร าคาสู ง กว่า
น้ าตาลทรายดิบ และยังมีแผนการจาหน่ายสู่ ตลาดในประเทศผ่านอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ อีกด้วย
รวมทั้งได้วางแผนและศึกษาเพื่อหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ อาทิ กากน้ าตาล
หรื อโมลาส (Molasse) ไปใช้เป็ นส่ วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น
7) การสร้ างความพึงพอใจและรักษาความสั มพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ า
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการสร้ างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดยบริ ษทั ออกสารวจตลาด
น้ า ตาลทรายในแต่ละพื้นที่ สารวจความนิ ย มของน้ าตาลทรายในยี่ห้อต่า ง ๆ พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
และความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ รับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ รวมทั้งจัดทา
แบบสอบถามความพึ งพอใจของลู ก ค้า ทุ ก ๆ 3 เดื อน เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง และพัฒนาผลิ ต ภัณ ฑ์
และบริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเชื่อมัน่ และไว้ใจในกระบวนการผลิตและการบริ การ
ที่มีประสิ ทธิภาพของบริ ษทั
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 ลักษณะลูกค้ า และช่ องทางการจาหน่ าย
BSF ขายผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ า ตาลให้ แ ก่ ลู ก ค้า ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ โดยในการขายน้ า ตาล
ในประเทศส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์น้ า ตาลทรายขาวสี ร า และการขายต่ า งประเทศจะเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์
น้ า ตาลทรายดิ บ โดยในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่า นมาสั ดส่ ว นรายได้จากการขายน้ า ตาลทรายในประเทศ
ต่อการขายน้ าตาลทรายในต่างประเทศมีดงั นี้
ตารางแสดงรายได้ การขายน้าตาลโดยแบ่ งเป็ นยอดขายในประเทศและต่ างประเทศ

ขายในประเทศ
นา้ ตาลทรายขาวสี รา
ขายต่างประเทศ
นา้ ตาลทรายขาว
นา้ ตาลทรายดิบ
รวม

ปี 2557
ล้านบาท ร้ อยละ

ปี 2558
ล้านบาท ร้ อยละ

ปี 2559
ล้านบาท ร้ อยละ

908.37

29.90

966.06

31.57

1,162.02

33.72

2,129.35
3,037.72

70.10
100.00

2,094.33
3,060.39

68.43
100.00

53.29
2,230.29
3,445.60

1.55
64.73
100.00

1. การขายภายในประเทศ (โควตา ก.)
สาหรับการจาหน่ายน้ าตาลเพื่อบริ โภคภายในประเทศ หรื อน้ าตาลโควตา ก. ต้องผ่านการจัดสรร
จากคณะกรรมการอ้อ ยและน้ าตาลทราย (“กอน.”) โดยในฤดู ก ารผลิ ต ปี 2558/2559 การจัด สรร
น้ าตาลทรายโควตา ก. คิดเป็ นจานวน 26 ล้านกระสอบ หรื อ 2,600,000 ตันทั้งประเทศ โดยบริ ษทั โรงงาน
น้ าตาลบุ รีรัมย์ จากัด (“BSF”) ได้รับ การจัดสรรน้ า ตาลทรายโควตา ก. เป็ นจานวน 623,550 กระสอบ
หรื อคิดเป็ น 62,355 ตัน
ตารางแสดงปริ มาณนา้ ตาลทรายโควตา ก. ที่กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ รับการจัดสรร
62,355
47,892

53,247
43,866

36,462

ปี 2554/55

ปี 2555/56

ปี 2556/57

ปี 2557/58

นำ้ ตำลทรำยโควตำ ก.
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ปี 2558/59

หน่วย : ตัน

จากตารางดังกล่าว จะเห็นได้วา่ BSF ได้รับการจัดสรรน้ าตาลทรายโควตา ก. จานวนเพิ่มมากขึ้น
ทุกปี ทั้งนี้ เนื่องมาจากปริ มาณอ้อยเข้าหีบมีจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่นเดียวกัน
ปริ มาณนา้ ตาลทรายขาวที่จาหน่ ายในประเทศและรายได้ สุทธิ จากการจาหน่ าย เปรี ยบเทียบ 5 ปี

 ปริมำณนำ้ ตำลทรำยขำวที่จำหน่ำยในประเทศ
 รำยได้ สทุ ธิจำกกำรจำหน่ำยนำ้ ตำลทรำยขำวในประเทศ

BSF จาหน่ายน้ าตาลทรายขาวสี ราให้กบั ลูกค้าภายในประเทศผ่านผูก้ ระจายสิ นค้ารายย่อย (ยี่ปั๊ว)
และขายให้ ผู้บ ริ โภคโดยตรงซึ่ งอยู่ ภ ายในชุ ม ชน พื้ น ที่ ใ กล้เ คี ย งในจัง หวัด บุ รี รั ม ย์ และต่ า งจัง หวัด
อีกทั้งเริ่ มเข้าไปเปิ ดตลาดในตลาดธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยขายภายใต้ตราสิ นค้า “กุญแจคู่”
1.1 ผู้กระจายสิ นค้ ารายย่อย (ยีป่ ั๊ว)
ผูก้ ระจายสิ นค้ารายย่อย (ยีป่ ั๊ ว) จะนิยมซื้ อสิ นค้าน้ าตาลจาก BSF ขนาด 50 กิโลกรัม โดยจะมารับ
สิ นค้าที่หน้าโรงงาน และนาไปจาหน่ายต่อให้แก่ผบู้ ริ โภค ในส่ วนผูก้ ระจายสิ นค้าจะแจ้งความจานงมายัง BSF
ล่ ว งหน้า 3-4 วัน หรื อ รั บ ค าสั่ ง ซื้ อ จากลู ก ค้า วัน ต่ อ วัน ด้ว ยความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหว่า ง BSF กับ ลู ก ค้า
ลูกค้ากลุ่มปั จจุบนั เป็ นลูก ค้าที่ซ้ื อน้ าตาลกับบริ ษทั เป็ นระยะเวลานาน เนื่ องจากมีความเชื่ อมัน่ ในคุ ณภาพ
และการส่ งมอบสิ นค้าที่ เป็ นไปตามก าหนดเวลา อี กทั้งจากเสี ย งตอบรั บของลู กค้าถึ ง กลิ่ นของน้ าตาลที่ มี
กลิ่นหอมของน้ าอ้อย และสี ของน้ าตาลที่ไม่ได้ผ่านการปรุ งแต่งใด ๆ ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะเด่นและความพิเศษ
ของน้ าตาลของบริ ษทั
ทั้งนี้ สามารถแบ่งสัดส่ วนลูกค้าที่เป็ นผูก้ ระจายสิ นค้ารายย่อย (ยีป่ ั๊ว) ตามภาคต่าง ๆ ได้ ดังนี้
ภำคเหนือ 4%
กรุงเทพฯ
14%
ภำคใต้
13%

ภำคตะวันออก
6%
ภำคกลำง
5%

ภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ
58%
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1.2 ธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
นอกจากการจาหน่ายผ่านผูก้ ระจายสิ นค้ารายย่อย (ยี่ปั๊ว) แล้ว กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังจาหน่ายน้ าตาล
ผ่านตลาดธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง โดยปั จจุบนั จาหน่ายน้ าตาล
ผ่านวิลล่ามาร์เก็ต (Villa Market) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ และยังวางแผนขยายช่องทางการจาหน่ายน้ าตาลเพิ่มเติม
ในห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาอีกด้วย
1.3 แผนการขายและกลยุทธ์ การตลาดภายในประเทศ
การขายน้ าตาลผ่านช่ องผูก้ ระจายสิ นค้ารายย่อย (ยี่ปั๊ว) มี การแข่งขันสู ง ดังนั้น ในการซื้ อขาย
ที ม งานขายของ BSF จะมี ก ารติ ด ตามสอบถามความต้อ งการซื้ อ น้ าตาลอย่ า งสม่ า เสมอ มี ก ารจัด ท า
แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าทุก 3 เดือน และมีการเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อเป็ นการรักษาฐาน
ลู ก ค้ า กลุ่ ม นี้ ทั้ งนี้ เพื่ อ เพิ่ ม การเติ บ โตของยอดขายและฐานลู ก ค้ า BSF จึ ง ได้ พ ยายามเข้ า ถึ ง
กลุ่ มลู กค้าใหม่ที่มี ศกั ยภาพในการรั บและกระจายสิ นค้าได้ดีในแต่ละพื้นที่ โดยการลงพื้นที่ส ารวจตลาด
แต่ละจังหวัดเพื่อหาผูก้ ระจายสิ นค้ารายใหญ่เพิม่ เติมอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2558 เพื่อเป็ นการขยายตลาดและช่องทางการจาหน่าย ประกอบกับการสร้างตราสิ นค้าให้
เป็ นที่รู้จกั BSF จึ งได้นาผลิ ตภัณฑ์เข้าสู่ ตลาดธุ รกิ จค้าปลี กสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยเริ่ ม วางจาหน่ า ย
ที่ วิ ล ล่ า มาร์ เ ก็ ต (Villa Market) ทุ ก สาขาทั่ว ประเทศ และวางแผนน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ปวางจ าหน่ า ยใน
ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ น้ าตาลตรากุญแจคู่ แบ่งจาหน่ายเป็ น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. น้ าตาล 50 กิโลกรัม แบบตัก
2. น้ าตาล 1 กิโลกรัม บรรจุ 50 ถุง ในกระสอบ 50 ก.ก.
3. น้ าตาล 1 กิโลกรัม บรรจุ 25 ถุง ในกระสอบ 25 ก.ก.
4. น้ าตาล 500 กรัม บรรจุ 50 ถุง ในกระสอบ 25 ก.ก.
โดยในปี 2560 น้ าตาลตรากุญแจคู่ จะปรับภาพลักษณ์ผลิ ตภัณฑ์น้ าตาลให้ทนั สมัยมากยิ่งขึ้น
โดยออกแบบบรรจุภณั ฑ์ตามแนวคิด “สิ่ งดี ๆ เริ่ มต้นจากคุณภาพชีวติ ที่ดี”
บรรจุภัณฑ์ เก่ า

บรรจุภัณฑ์ ใหม่

55

นอกจากนั้น ในปี 2560 บริ ษทั วางแผนผลิตและจาหน่ายน้ าตาลทรายสี ราคุณภาพเกรดพรี เมี่ยม
ตราสิ นค้า “BRUM” โดยวางแผนจาหน่ายในตลาดธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เพื่อเพิ่มทางเลือก
ให้แก่ผูบ้ ริ โภค ขยายกลุ่มลูกค้า และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั น้ าตาลสี ราคุณภาพเกรดพรี เมี่ยมนี้
เป็ นน้ าตาลที่ผา่ นกระบวนการเคี่ยวน้ าตาลนานกว่า 8 ชัว่ โมง จึงทาให้เม็ดน้ าตาลมีขนาดใหญ่ ทั้งยังมีรสชาติ
และกลิ่นหอมละมุนอย่างลงตัว โดยน้ าตาล BRUM จะแบ่งจาหน่ายเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์ขนาด
300 กรัม และบรรจุภณั ฑ์ขนาด 50 กรัม
ส าหรั บ กิ จ กรรมส่ งเสริ มการตลาด เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ าตาลเป็ นที่ รู้ จ ั ก ในวงกว้ า ง
ในปี 2559 บริ ษัท ได้เ ข้า ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้า อาทิ งาน Thailand Industry Expo 2016 ณ เมื อ งทองธานี
และงานฟาร์ มสุ ขภาพ เป็ นต้น ซึ่ งได้รับ การตอบรับ จากผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี ทั้งนี้ ในปี 2560 ได้วางแผน
ส่ งเสริ มการตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ อาทิ การเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าและจาหน่ายสิ นค้า
รวมทั้งการจัดรายการสนับสนุนการขายให้หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
2. การขายต่ างประเทศ (โควตา ข. และ ค.)
ในการขายน้ าตาลไปยังต่างประเทศ ในส่ วนของโควตา ข. คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย
(“กอน.”) จะเป็ นผูจ้ ดั สรรปริ มาณ โดยส่ งให้บริ ษทั อ้อยและน้ าตาลไทย จากัด (“อนท.”) เป็ นผูข้ าย และสาหรับ
โควตา ค. นั้น ทาง BSF จะสามารถส่ งออกน้ าตาลผ่านตัวแทนการส่ งออกที่ได้รับอนุญาตจาก กอน. จานวน
7 บริ ษ ทั โดยบริ ษทั ร่ วมกับโรงงานน้ าตาล 19 แห่ ง จัดตั้งบริ ษทั ค้า ผลผลิ ตน้ าตาล จากัด เพื่อเป็ นตัวแทน
การส่ งออกน้ าตาลของ BSF โดยบริ ษทั เป็ นผูด้ าเนินการติดต่อขายน้ าตาลกับลูกค้าในประเทศเอง และบริ ษทั
ค้าผลผลิตน้ าตาล จากัด มีหน้าที่ดงั นี้
- บริ ษทั ค้าผลผลิตน้ าตาล จากัด เป็ นผูด้ าเนินการส่ งสิ นค้า จัดเตรี ยมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่ งออกและดาเนินพิธีการทางศุลกากร รวมถึงการเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้าของ BSF
- บริ ษทั ค้าผลผลิตน้ าตาล จากัด เข้าทาสัญญาสิ นเชื่อเพื่อการส่ งออกกับธนาคารพาณิ ชย์ให้แก่
BSF ในนามบริ ษทั ค้าผลผลิตน้ าตาล จากัด เพื่อรับการสนับสนุนทางการเงิน
- บริ ษ ัท ค้า ผลผลิ ต น้ า ตาล จ ากัด จะโอนเงิ น ที่ ไ ด้รั บ ตามวงเงิ น สิ น เชื่ อเพื่ อการส่ ง ออกกับ
ธนาคารพาณิ ชย์ให้ BSF โดย BSF ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินให้แก่บริ ษทั ค้าผลผลิตน้ าตาล จากัด
เพื่อเป็ นหลักฐานการรับเงินโดยอัตราดอกเบี้ยที่ BSF จ่ายให้กบั บริ ษทั ค้าผลผลิตน้ าตาล จากัด
ตามตั๋ว สั ญ ญาใช้เ งิ น เป็ นอัต ราเดี ย วกับ อัต ราดอกเบี้ ย ที่ บ ริ ษ ัท ค้า ผลผลิ ต น้ า ตาล จ ากัด
จ่ายให้กบั ธนาคารพาณิ ชย์
ในการตกลงซื้ อขายน้ า ตาลกับ ลู ก ค้า ในต่ า งประเทศโควตา ค. BSF จะท าสั ญญาในลัก ษณะ
เป็ นครั้ง ๆ ไป ในสัญญาจะมีอายุประมาณ 3 เดื อน โดยจะระบุปริ มาณที่จะต้องจัดส่ งให้กบั ผูซ้ ้ื อ แต่จะไม่
กาหนดราคา ซึ่ งราคาที่ตกลงกันในภายหลังจะอ้างอิงราคาตลาดโลก ณ วันส่ งมอบสิ นค้า ลูกค้าของ BSF
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นบริ ษัท ผู้ค ้ า ส่ งระหว่ า งประเทศขนาดใหญ่ เช่ น Bunge, Sucden, Olam, Wilmar, Alvean
และ Noble Agri เป็ นต้น ซึ่ งบริ ษทั เหล่านี้ มีฐานะการเงินที่ดี ทั้งนี้ จะมีการตรวจสอบฐานะการเงิน ของผูซ้ ้ื อ
ผ่านทางบริ ษทั ค้าผลผลิตน้ าตาล จากัด
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 นโยบายราคา
1. การขายภายในประเทศ (โควตา ก.)
ราคาน้ าตาลภายในประเทศมีกระทรวงรับผิดชอบทั้งหมด 2 กระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยคณะกรรมการอ้อยและน้ า ตาลทราย เป็ นผูก้ าหนดราคาน้ าตาลทราย ณ หน้าโรงงาน ส่ วนกระทรวง
พาณิ ชย์ โดยคณะกรรมการกลางก าหนดราคาสิ นค้า และบริ ก าร เป็ นผูก้ าหนดราคาจาหน่ ายน้ าตาลทราย
ขายปลี ก ซึ่ งประกาศคณะกรรมการกลางว่า ด้ว ยราคาสิ น ค้า และบริ ก าร ฉบับ ที่ 21 พุ ท ธศัก ราช 2560
เรื่ อง การกาหนดราคาและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจาหน่ายน้ าตาลทราย ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 กาหนด
ราคาน้ าตาลทรายในแต่ละสถานที่ส่งมอบและพื้นที่จาหน่าย ดังนี้
 ราคาจาหน่ายส่ ง (ราคารวมกระสอบ) ส่ งมอบ ณ โรงงาน ทุกท้องที่ทวั่ ราชอาณาจักร
น้ าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ กระสอบละ (ปริ มาณน้ าตาลทรายสุ ทธิ 50 กิโลกรัม)
น้ าตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2 กระสอบละ (ปริ มาณน้ าตาลทรายสุ ทธิ 50 กิโลกรัม)
น้ าตาลทรายขาวเกรด 3 กระสอบละ (ปริ มาณน้ าตาลทรายสุ ทธิ 50 กิโลกรัม)

1,070.00 บาท
1,016.50 บาท
1,016.50 บาท

 ราคาจ าหน่ า ยส่ ง (ราคารวมกระสอบและจ าหน่ า ยตั้ง แต่ 6 กระสอบ หรื อ 300 กิ โ ลกรั ม ขึ้ น ไป)
ส่ งมอบ ณ สถานที่จาหน่ายของผูจ้ าหน่ายส่ งทุกท้องที่ทวั่ ราชอาณาจักร
น้ าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ กระสอบละ (ปริ มาณน้ าตาลทรายสุ ทธิ 50 กิโลกรัม)
1,104.75 บาท
น้ าตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2 กระสอบละ (ปริ มาณน้ าตาลทรายสุ ทธิ 50 กิโลกรัม)
1,051.25 บาท
น้ าตาลทรายขาวเกรด 3 กระสอบละ (ปริ มาณน้ าตาลทรายสุ ทธิ 50 กิโลกรัม)
1,038.00 บาท
 ราคาจาหน่ายปลีกในเขตท้องที่กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
น้ าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ กิโลกรัมละ (ปริ มาณน้ าตาลทรายสุ ทธิ 1 กิโลกรัม)
น้ าตาลทรายขาวเกรด 1 และเกรด 2 กิโลกรัมละ (ปริ มาณน้ าตาลทรายสุ ทธิ 1 กิโลกรัม)
น้ าตาลทรายขาวเกรด 3 (น้ าตาลทรายสี รา) กิโลกรัมละ (ปริ มาณน้ าตาลทรายสุ ทธิ 1 กิโลกรัม)

22.85 บาท
21.85 บาท
21.35 บาท

ทั้งนี้ หากมีการแบ่งบรรจุภาชนะเป็ นถุ งย่อยปริ มาณน้ าตาลทรายสุ ทธิ 1 กิ โลกรัม จะมีการคิด
ค่าภาชนะบรรจุได้ไม่เกิ นกิโลกรัมละ 0.70 บาท และ 0.75 บาท สาหรับกรณี จาหน่ ายส่ งและจาหน่ ายปลี ก
ตามลาดับ เช่น ราคาจาหน่ายน้ าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ บรรจุถุงสาเร็ จรู ปปริ มาณน้ าตาลทรายสุ ทธิ 1 กิโลกรัม
ในเขตกรุ งเทพมหานครจะเท่ากับ 22.85+0.75 = 23.60 บาท ซึ่งทัว่ ไปจะจาหน่ายที่ราคา 23.50 บาท
ทีม่ า : ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ ฉบับที ่ 21 พุทธศักราช 2560 เรื ่อง การกาหนดราคาและหลักเกณฑ์
เงือ่ นไขในการจาหน่ายน้าตาลทราย
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2. การขายต่ างประเทศ (โควตา ข. และ ค.)
ราคาขายน้ าตาลโควตา ข.
การขายน้ า ตาลไปยังต่า งประเทศในส่ วนของ โควตา ข. จะขายในปริ ม าณที่ บริ ษ ทั อ้อยและ
น้ าตาลไทย จากัด (“อนท.”) กาหนด ดังนั้น อนท. จะเป็ นหน่วยงานที่กาหนดราคาน้ าตาลส่ งออก โดยบริ ษทั
ยังใช้นโยบายในการกาหนดสัดส่ วนการขาย ราคาขายและอัตราแลกเปลี่ยน ให้ใกล้เคียงกับสัดส่ วนการขาย
ราคาขายและอัตราแลกเปลี่ยนของ กอน. เพื่อลดความเสี่ ยงในเรื่ องความผันผวนของราคาน้ าตาลและอัตรา
แลกเปลี่ยน
ราคาขายน้ าตาลโควตา ค.
บริ ษทั มีนโยบายกาหนดราคาขายน้ าตาลต่างประเทศ โดยอ้างอิงจากราคาน้ าตาลในตลาดโลก
อาทิ ราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าน้ าตาลทรายหมายเลข 11 ในตลาดล่วงหน้านิวยอร์ ก และราคาสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าน้ าตาลทรายหมายเลข 5 ในตลาดล่วงหน้าลอนดอน
2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
1) ภาพรวมอุตสาหกรรมนา้ ตาลทราย
1.1) อุปสงค์และอุปทานน้ าตาลทรายของโลก

ผลิต
บริ โภค
คงเหลือ

หน่วย: ล้านตัน1

ปริมาณการผลิต การบริโภค และปริมาณนา้ ตาลคงเหลือของโลก (ตุลาคม – กันยายน)
2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/602
151,615 158,451 165,201 174,575 184,098 181,347 181,729 174,672 177,434
161,968 162,567 162,774 168,425 172,461 175,997 178,851 181,050 183,701
71,533 60,048 55,951 57,130 63,684 72,787 77,491 70,613
62,494

ที่มา:
World Sugar Balances 2007/08 – 2016/17 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 04.11.2016
หมายเหตุ: 1. ตันน้ าตาลทรายดิบ (metric ton raw value)
2. คาดการณ์

อุปสงค์ - อุปทาน นา้ ตาลทรายโลก

(ล้ านตัน)
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ปริ มาณการผลิต การบริ โภค และปริ มาณคงเหลือ (ตุลาคม – กันยายน)
ผลิต
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บริ โภค

คงเหลือ

2558/59

2559/60
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ฤดู ก า ร ผ ลิ ต ปี 2558/59 เ ป็ น ปี ที่ ผ ล ผ ลิ ต น้ า ต า ล ท ร า ย ข อ ง ทั้ ง โ ล ก ยั ง ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ
จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศที่ เกิ ด ขึ้ นมาตั้ง แต่ ช่ วงปี 2558 โดยเฉพาะในประเทศผูผ้ ลิ ตส าคัญ
อย่างอินเดีย จีน และไทย ทาให้ดุลยภาพน้ าตาลทรายของโลกยังอยูใ่ นภาวะขาดดุล
1.2) อุตสาหกรรมน้ าตาลทรายของโลก
หน่วย: ล้านตัน1

ประเทศผู้ผลิตนา้ ตาลรายใหญ่
บราซิ ล
อินเดีย
จีน
สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริ กา
ไทย
ออสเตรเลีย

ผลผลิตนา้ ตาล (ตุลาคม – กันยายน)
2556/57
2557/58
2558/59
39.5
34.7
40.5
26.5
29.0
27.2
14.4
11.4
9.45
17.1
19.0
15.0
7.6
7.8
8.08
11.6
11.3
10
4.0
5.1
5.12

2555/56
41.1
27.3
14.2
17.4
8.1
10.3
5.0

2559/602
38.5
22
10.5
16.8
8.55
9.7
5.29

ที่มา:

1. World Sugar Balances 2007/08 – 2016/17 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 04.11.2016
2. India Sugar Millers Association (ISMA)
3. Sucden 4. สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย
หมายเหตุ 1. ตันน้ าตาลทรายดิบ (metric ton raw value) 2. คาดการณ์

ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่
45
40
35
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2556/57

2557/58

2558/59

2559/60

ประเทศผูผ้ ลิตสาคัญมีผลผลิตน้ าตาลทรายลดน้อยลง เนื่ องจากผลกระทบจากปรากฏการณ์ El Nino
โดยเฉพาะในอินเดีย ไทย และจีน ทาให้คาดว่าในปี 2560 โลกจะขาดแคลนน้ าตาลทรายประมาณ 5 ล้านตัน
ในกรณี ของประเทศจีน ผลผลิตน้ าตาลทรายปรับตัวลดลงมากจากปัญหาภัยแล้งและพื้นที่เพาะปลูกลดน้อยลง
โดยเฉพาะการเข้ามาแย่งพื้นที่ปลูกของพืชชนิดอื่น ๆ เช่น หม่อน มะนาว และยูคาริ ปตัส ปริ มาณน้ าตาลทราย
ที่ไม่พอกับการบริ โภคน่าจะยังส่ งผลให้ราคาน้ าตาลทรายดิบในตลาดโลกปรับตัวอยู่ในช่วง 19-21 เซนต์/ปอนด์
ในช่ ว งปี 2559 และ 2560 ยกเว้น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงด้า นสภาพอากาศที่ รุ น แรง หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
เชิงนโยบายอย่างมีนยั สาคัญในประเทศผูผ้ ลิตและผูน้ าเข้าหลัก
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1.3) การบริ โภคน้ าตาลทรายของประเทศผูบ้ ริ โภคสาคัญของโลก
ประเทศผู้บริโภคสาคัญของโลก
อินเดีย
สหภาพยุโรป
จีน
บราซิ ล
สหรัฐอเมริ กา
อินโดนีเซี ย

ปริมาณการบริโภค (กันยายน – ตุลาคม)
57/2556
58/2557
59/2558
26.2
27.2
27.8
19.2
19.3
19
16.1
16.6
17.1
12.6
12.4
12
11.1
10.9
11
6.3
6.5
6.7

56/2555
25.3
19.0
15.7
12.7
10.6
5.9

หน่วย: ล้านตัน1

602/2559
28.2
19.2
17.6
12.1
11
6.94

ที่มา:

1. World Sugar Balances 2007/08 – 2016/17 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 04.11.2016
2. Indian Sugar Mills Association (ISMA)
3. สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย
หมายเหตุ 1. ตันน้ าตาลทรายดิบ (metric ton raw value) 2. คาดการณ์

สัดส่ วนการบริโภคของประเทศสาคัญ
30
25
20
15
10
5
0

ปริ มาณการบริ โภค (ตุลาคม – กันยายน) 2555/56

ปริ มาณการบริ โภค (ตุลาคม – กันยายน) 2556/57

ปริ มาณการบริ โภค (ตุลาคม – กันยายน) 2557/58

ปริ มาณการบริ โภค (ตุลาคม – กันยายน) 2558/59

ปริ มาณการบริ โภค (ตุลาคม – กันยายน) 2559/60

ด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิ จและจานวนประชากร ท าให้อินเดี ย (1.31 พันล้านคน) และจี น
(1.37 พัน ล้า นคน) ท าให้ ท้ ัง สองประเทศมี ก ารบริ โ ภคน้ า ตาลทรายสู ง มาก ขณะที่ ทิ ศ ทางการบริ โ ภค
น้ าตาลทรายของโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับ 1.7% ต่อปี โดยทวีปเอเชียเป็ นพื้นที่ที่มีการขาดแคลน
มากที่สุด ปั จจุบนั โลกบริ โภคน้ าตาลทรายปี ละประมาณ 180 ล้านตัน และคาดว่าจะเพิ่มเป็ น 200 ล้านตัน
ในอีก 3-4 ปี ข้างหน้า โดยทวีปเอเชี ย แอฟริ กา และตะวันออกกลาง มีก ารเติบโตสู ง ขณะที่อเมริ กาและยุโรป
มีการเติบโตในแบบคงที่ ซึ่ งเป็ นโอกาสที่สาคัญของประเทศไทย ในฐานะผูส้ ่ งออกน้ าตาลทรายอันดับ 1
ของทวีปเอเชียที่จะเข้ามาเป็ นผูผ้ ลิตน้ าตาลทรายป้ อนตลาดในเอเชียและแอฟริ กาบางส่ วน ทั้งนี้ ไทยยังคงต้อง
พัฒนาในด้านประสิ ทธิ ภาพการผลิตทั้งในส่ วนของการพัฒนาพันธุ์ออ้ ยใหม่ ๆ ที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ และโรคศัต รู พื ช ต่ า ง ๆ เพื่ อ ยกระดับ ผลผลิ ต อ้อ ยต่ อ ไร่ แ ละค่ า ความหวาน เป็ นต้น
ขณะที่ โ รงงานก็ ต้อ งมุ่ ง พัฒ นาคุ ณ ภาพของสิ น ค้า ให้ มี ค วามหลากหลายและสนองต่ อ ความต้อ งการ
ที่เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ โภค
60
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1.4) การส่ งออกน้ าตาลทรายของประเทศผูส้ ่ งออกสาคัญ
1.4) การส่
งออกน้ าตาลทรายของประเทศผู
1.4) การส่ งออกน
ส้ ่ งออกสาคัญส้ ่ งออกสาคัญ
้ าตาลทรายของประเทศผู

1

หน่วย: ล้านตัน
1
1
หน่วย: ล้านตัน หน่วย: ล้านตัน
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าเข้าานนท้้ าาาให้
ตาลทรายดิ
ในปริ
าณสู งง บในปริ มาณสู ง
ตอ้ งนาเข้บบาในปริ
น้ าตาลทรายดิ
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สั ดส่ วนการบริโภคนา้ ตาลทรายของประเทศสาคัญ

ที่มา: F.O. Lichts’ International Sugar & Sweetener Report, Vol. 148 No. 25, August 29, 2016

เมื่อพิจารณาในส่ วนของการบริ โภคน้ าตาลทรายแล้ว อินเดียยังเป็ นประเทศที่มีปริ มาณการบริ โภค
สู งมากถึ งปี ละประมาณ 26 ล้านตัน และอินเดี ยก็เป็ นประเทศผูผ้ ลิ ตที่มีนัยสาคัญต่อตลาดน้ าตาลทรายโลก
ในปี การผลิต 2559/60 ผลผลิตของอินเดียถูกกระทบจากภัยแล้งอย่างรุ นแรงจนทาให้ผลผลิตที่คาดว่าจะอยู่ที่
ระดับ 23.5 ล้านตัน ลดลงมาแตะที่ระดับ 20 ล้านตัน และอาจต้องมีการนาเข้าน้ าตาลทราย ซึ่งจะส่ งผลให้ราคา
น้ าตาลทรายในตลาดโลกปรับตัวสู งขึ้น
บทวิเคราะห์
ปี 2559 ยังเป็ นปี ที่ตลาดน้ าตาลทรายมีความผันผวนแต่ก็ปรับตัวสะท้อนปั จจัยพื้นฐานโดยเฉพาะ
ดุลยภาพน้ าตาลทรายของโลกที่อยู่ในช่วงขาดดุล โดยราคาเฉลี่ยน้ าตาลทรายดิบ NY No. 11 ของทั้งปี อยู่ที่
16.49 เซนต์/ปอนด์
(1) ปี 2559 เป็ นปี ที่ ผ ลผลิ ต น้ า ตาลทรายของโลกยัง ไม่ พ อกับ ความต้อ งการบริ โ ภคอัน เป็ นผล
สื บเนื่ องมาจากปั ญหาภัย แล้งจากปรากฏการณ์ El Nino ในประเทศผูผ้ ลิ ตส าคัญของโลก เช่ น อิ นเดี ย จี น
และไทย โดยเป็ นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่โลกมีผลผลิตน้ าตาลทรายล้นตลาดมานานติดต่อกันถึง 5 ปี
ควบคู่กบั ปริ มาณสต๊อกของประเทศผูผ้ ลิตและผูน้ าเข้ารายใหญ่เริ่ มลดน้อยลงทาให้ราคาน้ าตาลทรายปรับตัว
สู ง ขึ้นถึ งระดับ 24 เซนต์/ปอนด์ใ นช่ วงเดื อนตุล าคมปี 2559 ซึ่ งสะท้อนถึ งปั จจัย พื้นฐานในเรื่ องดุ ล ยภาพ
น้ าตาลทรายของโลกที่อยูใ่ นช่วงขาดแคลน สาหรับในฤดูการผลิตปี 2559/60 คาดว่าอุปสงค์จะสู งกว่าอุปทาน
ที่ 7 - 8 ล้านตัน
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อุปสงค์ – อุปทานนา้ ตาลทรายโลก

หน่วย: ล้านตัน

ปี

การผลิต

การบริโภค

อุปสงค์ – อุปทาน

สต๊ อกน้าตาล

2012/13

179.5

169.6

9.0

53.7

2013/14

178.2

173.0

5.2

58.9

2014/15

178.3

176.1

2.2

61.1

2015/16

169.1

178.9

-9.8

51.3

2016/17

174.6

182.2

-7.5

43.8

2017/18

186.4

186.1

0.1 -0.3

44.1

ที่มา: Olam, Reuters, Bloomberg

(2) จี น เป็ นประเทศน าเข้า ที่ ส าคัญ ที่ สุ ดของโลก โดยมี ป ริ มาณก ารน าเข้ า สู ง ถึ ง 6 ล้ า นตัน
ขณะที่ อิ นโดนี เ ซี ย ยัง น าเข้า น้ า ตาลทรายในระดับ ปี ละ 4 ล้า นตัน การน าเข้า ของจี นมี นัย ส าคัญต่ อ ตลาด
น้ าตาลทรายโดยเฉพาะน้ าตาลทรายขาวที่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดจีน ทั้งนี้ ราคาจาหน่ายปลีกน้ าตาลทรายขาว
ในประเทศจีนอยูท่ ี่ตนั ละประมาณ 36,000 บาท หรื อราวกิโลกรัมละ 36 บาท
ราคาจาหน่ ายปลีกนา้ ตาลทรายของจีน

หน่วย: หยวน/ตัน

ที่มา: Bloomberg

(3) เศรษฐกิจของประเทศบราซิ ล ซึ่ งเป็ นประเทศผูผ้ ลิ ตและส่ งออกน้ าตาลทรายอันดับ 1 ของโลก
อยูใ่ นช่วงของการฟื้ นตัวจากปั ญหาความไม่ชดั เจนทางการเมืองในช่วงปี 2557 – 2559 ส่ งผลต่อความเชื่อมัน่
ทางเศรษฐกิ จ ค่าเงิ นเรี ย ล (Real) ของบราซิ ล อ่อนค่าลงมากจาก 2.55 เรี ย ล/เหรี ย ญสหรั ฐฯ สู่ ระดับ 4.20
เรี ยล/เหรี ยญสหรัฐ ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2558 ซึ่ งเป็ นการอ่อนตัวกว่า 50% จากสถานการณ์การเมือง
ภายในประเทศ แต่ก็ส่งผลให้น้ าตาลทรายของบราซิ ลมี ความได้เปรี ยบในการแข่งขันสู งขึ้น อย่างไรก็ตาม
หลังกระบวนการถอดถอนประธานาธิ บดีจิลมา รุ สเซฟฟ์ ยุติลงในช่วงเดือนสิ งหาคม 2559 ทาให้ความเชื่อมัน่
64

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต่อการเมืองภายในและเศรษฐกิจของบราซิ ลจากต่างชาติดีข้ ึนส่ งผลให้ค่าเงินเรี ยลปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอยูใ่ น
ระดับ 3 เรี ยล/เหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งส่ งผลต่อการแข่งขันในตลาดโลกของน้ าตาลทรายจากบราซิ ลในระดับหนึ่ ง
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ าตาลทรายเฉลี่ยในปี 2559 ที่ปรับตัวสู งขึ้นในช่วงครึ่ งหลังของปี ทาให้ผผู้ ลิตของบราซิ ล
เพิ่มสัดส่ วนของน้ าตาลทรายต่อเอทานอล จากเดิม 42:58% เป็ น 46:54%
ค่ าเงินเรียล/เหรียญสหรัฐ

ที่มา: Thomson Reuters

(4) อินเดียเป็ นตัวแปรสาคัญต่อตลาดน้ าตาลโลก โดยในฤดูการผลิ ตปี 2559/60 แม้วา่ มรสุ มจะเริ่ ม
เข้ามามากกว่าในปี การผลิต 2558/59 แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ผลผลิตน้ าตาลทรายฟื้ นตัวได้ โดยเฉพาะ
ในรั ฐมหาราช รั ฐคานาทากา และรั ฐทมิ ฬ นาดู ซึ่ ง เป็ นแหล่ งผลิ ตอ้อยส าคัญของอิ นเดี ย ส่ งผลให้ผลผลิ ต
ที่ ค าดว่ า จะอยู่ ที่ 23.5 ล้ า นตั น เหลื อ เพี ย ง 20 ล้ า นตั น ขณะที่ ส ต๊ อ กภายในป ระเทศลดน้ อ ยลง
ทาให้มีความเป็ นไปได้ที่อินเดียจะต้องนาเข้าน้ าตาลทรายมาสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศ
ที่แต่ละปี ต้องบริ โภคมากถึง 26 ล้านตัน

ที่มา: Sugar World Markets and Trade, United States Department of Agriculture, Foreign Agriculture Service, November 2016

(5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยเฉพาะปรากฏการณ์ El Nino ที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตน้ าตาลทรายของประเทศผูผ้ ลิตสาคัญ เช่น บราซิล อินเดีย จีน และไทย
(6) บทบาทของกองทุนและนักเก็งกาไร
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2) ไทยกับตลาดนา้ ตาลทรายโลก
ไทยเป็ นประเทศผูส้ ่ งออกน้ าตาลทรายอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย และอาเซียน ขณะที่ในระดับโลกจัดอยู่
ในอันดับที่ 2 รองจากประเทศบราซิ ล ไทยมีความได้เปรี ยบประเทศคู่แข่งสาคัญคือ บราซิ ล และออสเตรเลีย
เนื่องจากมีที่ต้ งั อยูใ่ นทวีปเอเชียซึ่ งเป็ นภูมิภาคที่มีความต้องการบริ โภคน้ าตาลทรายมากกว่าปริ มาณที่ผลิตได้
ปี ละประมาณ 10 ล้านตัน และคาดว่าในปี 2563 ช่องว่างของอุปสงค์และอุปทานนี้จะมากถึง 15 ล้านตัน ทาให้
ไทยมีโอกาสสู งในฐานะผูส้ ่ งออกสาคัญของเอเชีย
เปรียบเทียบตลาดส่ งออกนา้ ตาลทรายของไทย
2.1 ตารางแสดงการส่ งออกน้ าตาลทรายของไทย (มกราคม - ธันวาคม)
ประเทศ

2556
1,781,115
754,252
651,578
262,678
326,163
2,785,941
6,561,727

อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น
กัมพูชา
จีน
มาเลเซีย
ประเทศอื่นๆ
รวมทั้งหมด
ที่มา:

ปริมาณการส่ งออก
2557
2558
1,746,594
1,861,232
752,211
634,719
546,950
490,904
704,382
876,871
676,875
497,805
2,894,563
3,604,974
7,321,575
7,966,505

หน่วย:ตัน

2559
2,498,071
560,476
724,398
332,986
161,345
2,122,381
6,399,657

1) สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย
2) บริ ษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

เปรียบเทียบตลาดส่ งออกนา้ ตาลทรายของไทย

หน่วย: ตัน

4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
อินโดนีเซีย

ญี่ปนุ่

กัมพูชา
2556

2557

จีน
2558
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2.2 สถิติราคาน้ าตาลทราย
ราคาน้ าตาลทรายดิบ นิวยอร์ ก หมายเลข 11 ระหว่างเดือนมกราคม 2557 - มกราคม 2560
หน่วย: เซนต์/ปอนด์

ที่มา: Reuters

ช่ วงเดื อนกุ ม ภาพันธ์ ปี 2554 ราคาน้ า ตาลทรายดิ บ ตลาดนิ วยอร์ ก No. 11 ท าสถิ ติพุ่ง ขึ้ นสู ง สุ ดที่
36 เซนต์/ปอนด์ และค่อย ๆ ปรับตัวลดลงเรื่ อย ๆ มาแตะที่ระดับต่ากว่า 14 เซนต์/ปอนด์ เป็ นระยะเวลาสั้น ๆ
ช่ วงปลายปี 2557 การปรั บ ตัวลดลงของราคาน้ า ตาลทรายดิ บ เป็ นผลมาจากการขยายพื้นที่ เพาะปลู ก อ้อย
และกาลังการผลิตน้ าตาลทรายของประเทศผูผ้ ลิตสาคัญ ทาให้เกิดอุปทานส่ วนเกินขึ้นในตลาด ขณะที่อุปสงค์
ของการบริ โ ภคน้ า ตาลทรายเติ บ โตเพี ย งปี ละประมาณ 1.7% อย่า งไรก็ ต าม ในช่ ว งปี 2559 ส านัก วิจ ัย
หลายแห่ ง คาดการณ์ ว่า ตลาดจะเข้า สู่ ภ าวะที่ อุ ป สงค์สู ง กว่า อุ ป ทานและราคาน้ า ตาลทรายมี แ นวโน้ม
ที่ จ ะปรั บ ตัว สู งขึ้ นหลั ง จากที่ ล ดลงมาแตะระดั บ 10.13 เซนต์ / ปอนด์ ในช่ ว งเดื อ นสิ งหาคม 2558
ก่ อ นจะปรั บ ตั ว ขึ้ นไปแตะระดั บ 15.24 เซนต์ / ปอนด์ ในเดื อ นธั น วาคม 2558 ส าหรั บ ในปี 2559
ราคาน้ าตาลทรายดิบ NY No. 11 เปิ ดตัวในระดับสู งกว่า 15 เซนต์/ปอนด์ เล็กน้อย และปรับตัวลดลงมาอยูใ่ น
ระดับ 12 เซนต์/ ปอนด์ ในช่ ว งเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ ก่ อ นจะค่ อ ย ๆ ปรั บ ตัว ขึ้ น เลยระดับ 24 เซนต์/ ปอนด์
ในช่วงเดือนกันยายน และปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงเดือนธันวาคม
2.3) อุตสาหกรรมน้ าตาลทรายในประเทศ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายของไทยอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติออ้ ยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2557
ซึ่ งก าหนดให้ค ณะกรรมการอ้อ ยและน้ า ตาลทราย เป็ นผูก้ าหนดปริ ม าณน้ า ตาลทรายส าหรั บ จ าหน่ า ย
ภายในประเทศ ในแต่ ล ะปี คณะกรรมการอ้อ ยและน้ า ตาลทรายจะประมาณการบริ โ ภคภายในประเทศ
และก าหนดเป็ นโควตาให้ทุ ก โรงงานน้ า ตาลทรายผลิ ต และจ าหน่ า ย ขณะที่ ร าคาจ าหน่ า ยน้ า ตาลทราย
ภายในประเทศถูกควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยสิ นค้าและบริ การปี พ.ศ. 2542 โดยกระทรวงพาณิ ชย์
เป็ นผูป้ ระกาศราคาจาหน่ายน้ าตาลทรายภายในประเทศ
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ในฤดูการผลิตปี 2558/59 ไทยมีโรงงานน้ าตาลทรายรวม 54 โรงงาน มีกาลังหี บอ้อยรวม 110 ล้านตัน/ปี
ผลิตน้ าตาลทรายได้ 9.78 ล้านตัน มีระยะเวลาการหีบอ้อยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของปี ถัดไป
กลุ่มบริษัทนา้ ตาลของไทย ณ สิ้นสุ ดฤดูการผลิตปี 2558/59
กลุ่ม

จานวนโรงงาน

ผลผลิตนา้ ตาลทราย (ตัน)

ส่ วนแบ่ งตลาด (%)

มิตรผล

6

1,964,123

20.08

ไทยรุ่ งเรื อง

8

1,392,030

14.23

เคเอสแอล

5

774,327

7.92

ไทยเอกลักษณ์

3

722,390

7.39

วังขนาย

4

514,535

5.26

น้ าตาลโคราช

2

574,197

5.87

น้ าตาลเอราวัณ

2

516,112

5.28

น้ าตาลบ้านโป่ ง

2

437,019

4.47

น้ าตาลกุมภวาปี

2

301,084

3.08

น้ าตาลชลบุรี

4

462,770

4.73

น้ าตาลไทยกาญจนบุรี

2

287,226

2.94

อุตสาหกรรมมิตรเกษตร

2

220,699

2.26

น้ าตาลระยอง

2

51,994

0.53

โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์

1

241,219

2.47

อื่นๆ

9

1,321,192

13.49

รวม

54

9,780,923

100

ที่มา: บริ ษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

กรณี บ ราซิ ล ได้น าเรื่ อ งระบบอ้อ ยและน้ า ตาลไทยเข้า สู่ ก ระบวนการระงับ ข้อ พิ พ าท (Dispute
Settlement) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) เมื่อเดือนเมษายน 2559 โดยกล่าวหา
ว่าไทยให้การอุดหนุ นการผลิ ตและส่ งออกสิ นค้าอ้อยและน้ าตาล ส่ งผลกระทบต่อบราซิ ลซึ่ งเป็ นผูส้ ่ งออก
น้ าตาลอันดับหนึ่ งของโลก ทั้งนี้ บราซิ ลอ้างว่า ระบบอ้อยและน้ าตาลไทย และการดาเนิ นการทางกฎหมาย
และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งไม่ ส อดคล้อ งกับ พัน ธกรณี ภ ายใต้ WTO สถานะล่ าสุ ด
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย ดังนี้
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1) การยกเลิ กระบบโควตาน้ าตาลทราย โดยนาแนวทางการก าหนดปริ มาณน้ าตาลภายในประเทศ
โดยการใช้ Buffer Stock หรื อวิธีการอื่น ๆ โดยสร้างระบบให้มีความมัน่ ใจว่ามีน้ าตาลทรายเพียงพอ
สาหรับบริ โภคในประเทศ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 1 ปี
2) การยกเลิกการกาหนดราคาน้ าตาลภายในประเทศ ตามพระราชบัญญัติ (“พ.ร.บ.”) อ้อยและน้ าตาล
ทราย พ.ศ. 2527 โดยจะน าแนวทางการปรั บระบบการก าหนดราคาน้ าตาลทรายในประเทศ
แบบกึ่ งลอยตัว หรื อแทรกแซง หรื อวิธีการอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามกลไกราคาน้ าตาลในตลาดโลก
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี
3) การยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือค่าอ้อย 160 บาท/ตันอ้อย ทันที่ที่คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ
4) การปรับแก้ พ.ร.บ. อ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ในประเด็นที่ชาวไร่ ออ้ ยไม่ตอ้ งคืนเงินส่ วนต่าง
ค่าอ้อย โดยยกเลิ กให้กองทุ นอ้อยและน้ าตาลทรายจ่ายเงิ นชดเชยค่าอ้อยให้ก ับโรงงานน้ าตาล
ในกรณี ที่ ราคาอ้อยขั้นสุ ดท้ายต่ ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น ทั้งนี้ กระบวนการแก้ไขกฎหมายจะใช้
ระยะเวลาประมาณ 1 ปี
โดยสถานะล่าสุ ด ฝ่ ายไทยและบราซิลอยูร่ ะหว่างการหารื อเรื่ องการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม

(3) ธุรกิจผลพลอยได้
3.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้ าชีวมวล ดาเนินการโดยบริ ษัท บุรีรัมย์ พลังงาน จากัด (BEC) บริ ษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์
จากัด (BPC) และบริ ษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์ พลัส จากัด (BPP) โดยมีแนวคิด “พลังงานไฟฟ้ าเพื่อชุมชนและสั งคม”
ซึ่ งยึ ด ถื อ มาโดยตลอด ทั้ง นี้ นอกจากการผลิ ต ไฟฟ้ าที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพแล้ ว การรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ ม
และการค านึ ง ถึ ง ชุ ม ชนและสั ง คม รวมทั้ง ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ยัง เป็ นพัน ธกิ จ ส าคัญ ในการด าเนิ น งานของ
กลุ่มธุ รกิจโรงไฟฟ้ าของกลุ่มน้ าตาลบุรีรัมย์ โดยจะเห็ นได้จากรางวัลหรื อการรับรองคุ ณภาพที่กลุ่มบริ ษทั
โรงไฟฟ้ าได้รับ อาทิ รางวัลธรรมาภิบาลธุ รกิ จดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2559 การรับรองอุตสาหกรรม
สี เขียวระดับ 2 (ปฏิบตั ิการสี เขียว Green Activity) และระดับ 3 (ระบบสี เขียว Green System) เป็ นต้น
3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดาเนินธุ รกิจผลิตไฟฟ้ าประเภทโรงงานไฟฟ้ าชี วมวล โดยมีกาลังการผลิตติดตั้งสู งสุ ด
9.9 เมกะวัตต์ ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก หรื อ Very Small Power Producer (“VSPP”) โดยใช้กากอ้อย
ซึ่งได้จากกระบวนการผลิตน้ าตาลเป็ นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ า นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ใบอ้อย ไม้สับ
และแกลบเป็ นวัตถุดิบได้อีกด้วย ทั้งนี้ ธุ รกิจผลิตไฟฟ้ าของกลุ่มบริ ษทั ฯ ดาเนินงานภายใต้ 3 บริ ษทั ในเครื อ
ได้แก่
1. บริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จากัด (“BEC”)
2. บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด (“BPC”)
3. บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จากัด (“BPP”)
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บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด (BEC)
BEC เป็ นโรงไฟฟ้ าแห่ ง แรกของกลุ่ ม บริ ษัท ฯ มี ก าลัง การผลิ ต ติ ด ตั้ง 9.9 เมกะวัต ต์ โดยผลิ ต
และจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าให้แก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) จานวน 8 เมกะวัตต์ และใช้ภายในโรงงาน 1.9
เมกะวัตต์ ทั้ง นี้ BEC ได้ทาสัญญาเปลี่ ย นแปลงการจาหน่ า ยไฟฟ้ ากับ กฟภ. จากระบบ Adder เป็ นระบบ
Feed-in-Tariff (“FiT”) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งส่ งผลให้ราคาจาหน่ายไฟฟ้ าเพิ่มสู งขึ้นประมาณร้อยละ 23
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด (BPC)
BPC จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2554 ปั จจุบนั BEC ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 โดยถือเป็ นโรงไฟฟ้ าแห่ งที่ 2
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาลังการผลิตติดตั้งขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ซึ่ งผลิตไฟฟ้ าเพื่อจาหน่ายให้แก่ กฟภ. จานวน
8 เมกะวัตต์ ในระบบ FiT โดยเริ่ ม จาหน่ า ยไฟฟ้ าให้แก่ กฟภ.ในเดื อนเมษายน ปี 2558 และไฟฟ้ าอี ก 1.9
เมกะวัตต์ ใช้ภายในโรงงาน
ทั้งนี้ BEC และ BPC ได้เข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ากับ กฟภ. โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด

บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์ จากัด

สัญญาเลขที่

VSPP-PEA 044/2554

VSPP-PEA 008/2556

วันที่ทาสัญญา

30 ธันวาคม 2554

4 เมษายน 2556

วันจ่ายไฟฟ้ า
เข้าระบบ
11 พฤษภาคม 2555
เชิงพาณิ ชย์ (COD)

7 เมษายน 2558

กาลังการผลิต

ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ด 8 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์

ระยะเวลา

5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 20 ปี นับจากวันที่เริ่ มจาหน่ายเชิงพาณิ ชย์

ราคารับซื้อไฟฟ้ า

(อายุสัญญาคงเหลือในแบบ FiT 11 ปี )

(อายุสัญญาคงเหลือในแบบ FiT 18 ปี )

4.54 บาท/หน่วย

4.54 บาท/หน่วย

ในระบบ FiT
บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์ พลัส จากัด (“BPP”)
จดทะเบี ย นจัด ตั้ง ในปี 2558 หลัง จากการเปลี่ ย นโครงสร้ า งภายในกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ปั จจุ บ ัน ถื อ หุ ้น
โดย BRR ร้อยละ 99.99 BPP จัดเป็ นโรงไฟฟ้ าแห่งที่ 3 ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เริ่ มผลิตไฟฟ้ าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2559 ทั้งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับกาลังการผลิ ตของโรงงานน้ าตาลที่เพิ่มขึ้น และหากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
(กฟภ.) เปิ ดรอบการเจรจารับซื้อไฟฟ้ า บริ ษทั คาดว่าจะเข้าเจรจาจาหน่ายไฟฟ้ าให้กบั กฟภ. ต่อไป
สาหรับที่ต้ งั ของโรงไฟฟ้ าทั้ง 3 แห่ ง ตั้งอยู่ในบริ เวณใกล้เคียงกับโรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ ซึ่ งทาให้
สะดวกในการขนส่ งกากอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิ ตน้ าตาลมาใช้เป็ นเชื้ อเพลิ ง และเป็ นการลดต้นทุ น
ค่าขนส่ งวัตถุดิบ ทั้งยังสะดวกในการจาหน่ายไฟฟ้ าและไอน้ าให้แก่โรงงานน้ าตาลอีกด้วย
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3.1.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
 กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
ต้ นทุนการผลิตทีต่ ่าและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
BEC BPC และ BPP ผลิ ตไฟฟ้ าชี วมวลจากกากอ้อย ซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิ ต
น้ า ตาลของ BSF โดยไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต ได้ส่ ว นหนึ่ ง รวมถึ ง ไอดี แ ละไอเสี ย ที่ ไ ด้จ ากการใช้ร ะบบผลิ ต ไฟฟ้ า
และความร้อนร่ วม (Cogeneration) จะส่ งกลับไปใช้ในโรงงานน้ าตาล และไฟฟ้ าอีกส่ วนหนึ่ งจะขายให้แก่
กฟภ. ทั้งนี้ การใช้กากอ้อยซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ าตาลของ BSF และการใช้ระบบผลิ ต
ไฟฟ้ าและความร้ อ นร่ วม (Cogeneration) เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของพลั ง งานเหลื อ ใช้ จ ากการผลิ ต ไฟฟ้ า
ถือเป็ นการบริ หารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
นอกจากนั้น โรงไฟฟ้ าทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ในบริ เวณใกล้เคียงกับโรงงานน้ าตาลของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ซึ่ งเป็ นแหล่งจาหน่ายวัตถุดิบ จึงใช้ระบบสายพานลาเลียงกากอ้อยจากลานกองเชื้ อเพลิงของโรงงานน้ าตาล
มาเก็บไว้ในอาคารเก็บเชื้ อเพลิง (Fuel Storage Building) ของโรงไฟฟ้ า ทั้งนี้ จึงทาให้สะดวกในการขนส่ ง
กากอ้อย และลดต้นทุนค่าขนส่ งวัตถุดิบ
ความใส่ ใจชุ มชน สั งคม และสิ่ งแวดล้อม
ด้ว ยความมุ่ ง มั่น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ าให้ ส ามารถอยู่ ร่ ว มกับ ชุ ม ชนและสั ง คม
ได้อย่างยัง่ ยืน ตลอดจนสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่ น กลุ่มโรงไฟฟ้ าจึงให้ความสาคัญในการดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อม โดยในปี 2559 โรงไฟฟ้ า BEC ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่ งเป็ นการรับรองว่า
เป็ นองค์กรที่มีความตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ควบคู่กบั การพัฒนาธุ รกิจ โดยมุ่งเน้นการป้ องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
อย่า งต่อ เนื่ อง ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ าอี ก 2 แห่ ง อยู่ระหว่า งการพัฒนาเพื่อ ให้ไ ด้รับ รองมาตรฐาน ISO ดัง กล่ า ว
นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลอื่น ๆ ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี ฉบับนี้ ในส่ วนที่ 13 หัวข้อ “รางวัลและ
การรับรองคุณภาพที่ได้รับ ” โดยรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับนั้น เพื่อเป็ นการยืนยันว่ากลุ่มบริ ษทั ฯ ตระหนัก ใส่ ใจ
และดาเนินงานในด้านดังกล่าวอย่างจริ งจัง
 ลักษณะลูกค้ า ช่ องทางการจาหน่ าย
BEC และ BPC ดาเนินการผลิต และจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าชีวมวล มีกาลังการผลิตติดตั้งรวมกันทั้งสิ้ น
19.8 เมกะวัต ต์ โดยกระแสไฟฟ้ า ขนาด 16 เมกะวัต ต์ จะจ าหน่ า ยให้ แ ก่ ลู ก ค้า ภายนอกเพี ย งรายเดี ย ว
คื อ การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ าเมื่ อ วัน ที่ 30 ธัน วาคม 2554 และ 4 เมษายน 2556
โดยกระแสไฟฟ้ าส่ วนที่เหลืออีก 3.8 เมกะวัตต์ จะใช้เพื่อดาเนิ นงานภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ ส่ วน BPP จะผลิ ต
และจาหน่ายไฟฟ้ าเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตของโรงงานน้ าตาล โดยมีกาลังการผลิตสู งสุ ด 7 เมกะวัตต์
จาหน่ายไอเสี ยประมาณ 20 ตัน และไอดีตามปริ มาณที่โรงงานน้ าตาลต้องการ
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 นโยบายราคา
ราคาขายไฟฟ้ าให้แก่ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจะมีการกาหนดไว้ในนโยบายของโครงการโรงไฟฟ้ า
ขนาดเล็กมาก (VSPP) ตามหัวข้อราคาขายไฟฟ้ า โดย BEC และ BPC จาหน่ายไฟฟ้ าให้แก่ กฟภ. ตามราคา
รับซื้ อไฟฟ้ าระบบ FiT ซึ่ งมีราคาประมาณ 4.54 บาทต่อหน่วย (กิโลวัตต์ต่อชัว่ โมง) และ BPP จาหน่ายไฟฟ้ า
ให้แก่โรงงานน้ าตาลโดยใช้ราคาอ้างอิงราคารับซื้ อไฟฟ้ าในระบบ FiT ของกฟภ.
3.1.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาครั ฐและฝ่ ายงานที่ เกี่ ย วข้องให้ความสาคัญกับ การพัฒนาพลัง งานทดแทนอย่า งจริ ง จังมากขึ้ น
และส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน เนื่องจาก
เป็ นพลัง งานที่ ส ะอาดและสามารถนามาใช้ไ ด้อย่า งต่อ เนื่ อง อี ก ทั้ง วัต ถุ ดิบ ในการผลิ ต ไฟฟ้ ามี ต้นทุ นต่ า
การสนับ สนุ น ด้า นพลัง งานหมุ น เวี ย น สามารถลดการพึ่ ง พาการผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลั ง งานเชิ ง พาณิ ช ย์
ซึ่ งเป็ นการลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการน าเข้า เชื้ อ เพลิ ง จากต่ า งประเทศ และลดผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม
และช่วยแบ่งเบาภาระด้านการลงทุนของรัฐในระบบการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
โดยในปี 2559 โรงไฟฟ้ าชี ว มวลประเภท VSPP ในประเทศไทยมี ท้ ั งหมด 545 โครงการ
โดยเป็ นโครงการในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 173 โครงการ ซึ่ งจ่า ยไฟเข้า ระบบเชิ ง พาณิ ชย์ (COD) แล้ว
54 โครงการ มี ก าลัง การผลิ ต ติ ดตั้ง รวม 1,526.116 เมกะวัตต์ และมี ปริ มาณขายตามสัญญารวม 1,073.336
เมกะวัตต์
ตารางแสดงสถานะและจานวนโรงไฟฟ้ าชี วมวลประเภท VSPP ในประเทศไทย ปี 2559
โรงไฟฟ้ าชีวมวลประเภท VSPP
สถานะ

กาลังการผลิตติดตั้ง
(MW)

โครงการ

ปริมาณขาย
ตามสั ญญา (MW)

ยืน่ คาขอแต่ยงั ไม่ได้ตอบรับซื้อ

0

0

0

ตอบรับซื้อแล้ว ยังไม่ลงนาม PPA

0

0

0

58

479.375

339.7

145

1,762.07

883.873

ยกเลิกตอบรับซื้อ

55

295.19

251.81

ยกเลิกแบบคาขอ

75

566.696

428.786

ยกเลิกสัญญา

192

1,710.50

1,290.57

โครงการอยูร่ ะหว่างพิจารณาคดี
โครงการที่อยูร่ ะหว่างการอุทธรณ์
รวม

0
20
545

0
192.20
5,006.03

0
161.30
3,356.04

ลงนาม PPA แล้ว ยังไม่ COD
COD แล้ว

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.)
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นอกจากนั้น กระทรวงพลังงานร่ วมกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จดั ทาแผนพัฒนากาลัง
การผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (แผน PDP2015) โดยเน้นการเสริ มความมัน่ คงระบบไฟฟ้ า
ด้วยการกระจายเชื้ อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า การลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ การเพิ่มสัดส่ วนการผลิตไฟฟ้ า
จากถ่ า นหิ นเทคโนโลยีส ะอาด การจัดหาไฟฟ้ าจากต่ า งประเทศเพิ่ม ขึ้ น การเพิ่ ม สัด ส่ ว นการผลิ ตไฟฟ้ า
จากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการพัฒนาระบบส่ งไฟฟ้ า และระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า เพื่อรองรับการพัฒนา
พลังงานทดแทน และการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ทั้งนี้ สาหรับข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้ าในประเทศไทยของแผนพัฒนากาลังการผลิต
ไฟฟ้ าของประเทศไทย ปี 2558 – 2579 (PDP2015) สรุ ปได้โดยสังเขปดังนี้
- กาลังการผลิตไฟฟ้ า ณ ธันวาคม 2557
- กาลังการผลิตไฟฟ้ าใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579
- กาลังการผลิตไฟฟ้ าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2558 - 2579
- รวมกาลังการผลิตไฟฟ้ าทั้งสิ้ น ณ สิ้ นปี 2579

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

โดยมีสัดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้ าปี 2555-2558 ดังนี้
สั ดส่ วนการใช้ พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ปี 2555-2558
พลังงานทดแทน
แสงอาทิตย์
พลังงานลม
ชีวมวล
ขยะ
พลังน้ าขนาดเล็ก
พลังน้ าขนาดใหญ่
รวม

ปี 2555
376.72
111.73
1,959.95
42.72
101.75
2,592.87

ปี 2556
823.46
222.71
2,320.78
47.48
108.80
3,523.23

ปี 2557
1,298.51
224.47
2,451.82
65.72
142.01
4,182.53

ปี 2558
1,419.58
233.90
2,726.60
131.68
172.12
2,906.40
7,590.28

เป้าหมายปี
2579
6,000.00
3,002.00
5,570.00
550.00
376.00
2,906.40
18,404.40

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.)

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ า
การจัด ท าค่ า พยากรณ์ ค วามต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ าของประเทศ โดยส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จดั ทาประมาณการแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว
(GDP) ปี 2557 - 2579 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.94 ต่อปี โดยใช้อตั ราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยร้อยละ 0.03 ต่อปี
และมีการประยุกต์ใช้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP)โดยมีเป้ าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า ณ ปี 2579 เท่ากับ
89,672 ล้านหน่วย รวมทั้งได้พิจารณากรอบของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
สาหรับภาคการผลิ ตไฟฟ้ าในปี 2579 ซึ่ งจะมีกาลังการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนเข้าระบบจานวน
19,634.40 เมกะวัตต์
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ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ าที่ใช้ในการจัดทาแผน PDP2015 เมื่อรวมผลของแผนอนุรักษ์พลังงาน
และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลื อกแล้ว ในช่ วงปี 2557 – 2579 ความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้ ารวมสุ ทธิ ของประเทศมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ ยร้ อยละ 2.67 ต่อปี ในปี 2579 ค่าพยากรณ์ ความต้องการ
พลัง งานไฟฟ้ ารวมสุ ท ธิ (Energy) และพลัง ไฟฟ้ าสู ง สุ ดสุ ท ธิ (Peak) ของประเทศมี ค่ า ประมาณ 326,119
ล้านหน่วย และ 49,655 เมกะวัตต์
อย่างไรก็ดี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) ประมาณการ
ความต้องการไฟฟ้ าปี พ.ศ. 2559 ตามการพยากรณ์ทางเศรษฐกิ จ โดยคาดว่าผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) จะขยายตัวร้อยละ 3.7 ทาให้ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ าสู งสุ ดอยู่ที่ 28,470 เมกะวัตต์ หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.1 และความต้องการพลังงานไฟฟ้ าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1

ที่มา : กองสารสนเทศ ฝ่ ายสื่ อสารองค์ การ กฟผ.

ทั้ง นี้ ความต้องการพลัง ไฟฟ้ าสู ง สุ ดของระบบเดื อนตุ ล าคมเกิ ดขึ้ น เมื่ อ วันที่ 21 ธัน วาคม 2559
เวลา 18.39 น. มีค่าเท่ากับ 25,272.40 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผา่ นมา 812.90 เมกะวัตต์ หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
3.33 ส่ ว นความต้องการพลังไฟฟ้ าสู ง สุ ดของระบบเกิ ดขึ้ น เมื่ อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น.
มีค่าเท่ากับ 29,618.80 เมกะวัตต์
3.1.4 การจัดหาวัตถุดิบ
โรงไฟฟ้ าชีวมวลของกลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้กากอ้อยเป็ นเชื้ อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ า โดยกากอ้อยเป็ น
ผลพลอยได้จากการผลิ ตน้ าตาลของโรงงานน้ าตาล นอกจากนั้น โรงไฟฟ้ าชี วมวล ได้ออกแบบเพื่อรองรับ
วัต ถุ ดิ บ ชนิ ด อื่ น ๆ เช่ น ใบอ้อ ย ไม้สั บ และแกลบ ทั้ง นี้ จากการที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ สร้ า งโรงไฟฟ้ าเพิ่ ม ขึ้ น
เพื่อรองรับการขยายกาลังการผลิตน้ าตาล ทาให้มีความต้องการวัตถุดิบในปริ มาณมากขึ้น โดยกลุ่มโรงไฟฟ้ า
ได้เตรี ยมแผนการรั บซื้ อใบอ้อยจากเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ย เพื่อเป็ นวัตถุ ดิบสารองในการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า
อย่า งไรก็ ตาม จากประมาณการที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ จะมี ป ริ ม าณอ้อ ยเข้า หี บ จ านวน 3 ล้า นตัน ในปี การผลิ ต
2560/2561 นั้น จะทาให้มีปริ มาณกากอ้อยเพียงพอ เพื่อเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าได้เต็มกาลังการผลิต
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3.1.5 แผนงานในอนาคต
ในปี 2559 กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้ เ สนอจัด ตั้ง กองทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ น ฐานโรงไฟฟ้ า (“กองทุ น ”)
แก่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของ BRR ซึ่ งได้รับมติอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนดังกล่าว โดยเป็ นการโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ
จากการประกอบกิ จการโรงไฟฟ้ าของบริ ษทั ย่อย เป็ นระยะเวลาไม่เกิ น 19 ปี เพื่อระดมทุนจานวนประมาณ
3,600 ล้านบาท เพื่ อใช้ในการขยายกิ จการโรงไฟฟ้ า โครงการน้ าตาลทรายขาวบริ สุ ทธิ์ และโครงการต่าง ๆ
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุ มตั ิการจัดตั้งกองทุนจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากได้รับการอนุ มตั ิ ให้จดั ตั้งกองทุ น บริ ษทั คาดว่าจะสามารถขยาย
การลงทุนและพัฒนาธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อโอกาสการเติบโตของกลุ่มบริ ษทั ฯ ต่อไป
3.2 ธุรกิจผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ ดาเนินการโดยบริ ษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จากัด (“KBF”)
3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จากัด หรื อ KBF จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2554 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
15 ล้ า นบาท KBF ได้ เ ริ่ มด าเนิ นธุ รกิ จผลิ ตและจ าหน่ ายปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ เมื่ อ เดื อ นธั น วาคม 2555
โดยใช้กากหม้อกรองซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิตน้ าตาลของกลุ่มบริ ษทั เป็ นวัตถุดิบในการผลิต
ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ และได้ เ ริ่ มผลิ ต และจ าหน่ า ยปุ๋ ยเคมี ใ นปี ต่ อ มา เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของชาวไร่
อย่างครบถ้วน เพื่อการบารุ งอ้อยให้มีประสิ ทธิภาพ
โรงงานของ KBF ตั้ง อยู่บ นพื้นที่ ใกล้เคี ย งโรงงานน้ าตาล เพื่ออานวยความสะดวกในการขนส่ ง
กากหม้อกรอง หรื อ โมลาส (Molasse) ซึ่ งเป็ นวัตถุ ดิบหลักในการผลิ ตปุ๋ ย ทั้งยังสามารถประหยัดค่าขนส่ ง
วัตถุดิบให้แก่บริ ษทั ได้อีกด้วย โดย KBF ผลิ ตและจัดจาหน่ ายปุ๋ ยซึ่ งแบ่งตามชนิ ดของปุ๋ ยได้ 3 ประเภท คื อ
ปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิดเม็ด ปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิดผง และปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด
เปรี ยบเทียบสัดส่ วนกาลังการผลิตโดยเลลี่ยของปุ๋ ยแต่ ละประเภทที่ KBF ผลิตและจัดจาหน่ าย
ปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด 150 ตัน/วัน

11%

21%

68%

ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดผง 500 ตัน/วัน
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ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดเม็ด 80 ตัน/วัน

3.2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
 กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
KBF มีเป้ าหมายในการดาเนิ นธุ รกิจโดยเน้นให้ชาวไร่ ได้ใช้ปุ๋ยคุ ณภาพดี ราคาถูก เพื่อช่ วยลด
ต้นทุนให้แก่ชาวไร่ และเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ทาให้ชาวไร่ มีรายได้มากขึ้น
 ผลิตภัณฑ์ ทมี่ ีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับพืน้ ทีแ่ ต่ ละแปลง
KBF มุ่ ง เน้น การปลู ก อ้อ ยให้ ไ ด้คุ ณ ภาพและการเพิ่ ม ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ ในอัต ราสู ง จึ ง ได้วิ จ ัย
และพัฒ นาสู ตรปุ๋ ยร่ วมกั บ BRD เพื่ อ ให้ ไ ด้ สู ตรที่ เ หมาะกั บ สภาพดิ น และผลผลิ ต ในแต่ ล ะแปลง
ในปี ที่ผ่านมา KBF ได้ส่งเสริ มการใช้ปุ๋ยอินทรี ยช์ นิ ดผงในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยให้ได้มากที่สุด โดยมุ่งเน้น
การเพิ่ ม ปริ มาณอิ น ทรี ยวัต ถุ ใ ห้ ก ับ ดิ น ในพื้ น ที่ เ พาะปลู ก เนื่ อ งจากผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพดิ น พบว่ า
พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นดิ น ทราย ซึ่ งขาดปริ ม าณอิ น ทรี ย วัต ถุ อ ยู่ใ นระดับ ที่ สู ง อี ก ทั้ง ชาวไร่ ย งั ขาดความรู้
ความชานาญในการนาปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิ ดผงไปใช้ KBF จึงได้จดั หาเครื่ องโรยปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิ ดผง เพื่อเป็ นการ
สนับสนุนการใช้ปุ๋ยที่เหมาะกับสภาพดิน และเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ชาวไร่ ออ้ ย ทั้งยังเป็ นการเพิ่ม
ยอดขายปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิดผงอีกด้วย
นอกจากนี้ KBF ได้ล งทุ น ติ ด ตั้ง เครื่ อ งจัก รส าหรั บ การผลิ ต ปุ๋ ยเคมี ซึ่ งรองรั บ การผลิ ต ปุ๋ ยเคมี
ได้หลากหลายสู ตร และสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตปุ๋ ยได้ทุกกระสอบ โดยปุ๋ ยที่ผลิต สามารถนาไปใช้กบั
พืช เศรษฐกิ จชนิ ด ต่า ง ๆ ซึ่ ง ก่ อนนาผลิ ตภัณฑ์ไ ปจ าหน่ า ย KBF ได้ท าการวิจยั และทดลองการใช้ง านกับ
แปลงสาธิต เพื่อศึกษาถึงการตอบสนองอัตราการเติบโตของอ้อย เมื่อพบว่ามีประสิ ทธิ ภาพจึงแนะนาให้ชาวไร่
นาไปใช้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึ งปั จจุบนั ผลิ ตภัณฑ์ของ KBF ส่ งผลดี ต่อการเจริ ญเติบโตของอ้อย
เป็ นอย่างดี มีคุณภาพตามมาตรฐานพระราชบัญญัติปุ๋ย พุทธศักราช 2518 และมีตน้ ทุนต่า จนเป็ นที่ยอมรับ
ของชาวไร่ ออ้ ย
 มีศูนย์กระจายสิ นค้ าทัว่ ถึงทุกเขตส่ งเสริมการปลูกอ้อย
KBF ได้ร่วมกับ BRD จัดตั้ง ศู นย์ก ระจายสิ นค้า ทั่วถึ ง ทุ ก เขตส่ ง เสริ ม การปลู ก อ้อยของ BRD
เพื่ ออานวยความสะดวกให้แก่ ช าวไร่ ใ นการรั บปุ๋ ย และความสะดวกในการเดิ นทางมาซื้ อและรั บ ปุ๋ ยนั้น
จะทาให้ชาวไร่ ออ้ ยสามารถปรับปรุ งดินได้ถูกเวลา และตรงตามความเหมาะสมของสภาพดิน ซึ่ งจะส่ งผลให้
ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น และมี คุ ณ ภาพที่ ดี ตลอดจนเป็ นประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ
ในด้านการมีปริ มาณวัตถุดิบที่เพียงพอและมีคุณภาพ
3.2.3 ลักษณะลูกค้ า ช่ องทางการจาหน่ าย
1) ชาวไร่ อ้อยของบริษัท บุรีรัมย์วจิ ัยและพัฒนาอ้อย จากัด (“BRD”)
ปั จ จุ บ นั KBF จ าหน่ า ยปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์ช นิ ด ผง และปุ๋ ยเคมี ช นิ ดเม็ด คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 100 และจ าหน่ า ย
ปุ๋ ยอินทรี ย ์ชนิ ดเม็ด ประมาณร้ อยละ 37.1 ของจานวนปุ๋ ยอินทรี ย ์เม็ดทั้งหมดให้แก่ บริ ษ ทั บุ รีรัมย์วิจยั และ
พัฒ นาอ้อ ย จ ากัด (“BRD”) เพื่ อ ให้ BRD น าไปจ าหน่ า ยต่ อ ให้ แ ก่ ช าวไร่ อ้อ ย ในรู ป แบบการส่ ง เสริ ม
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ด้า นปั จ จัย การผลิ ต หรื อการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ สนั บ สนุ น การปลู ก อ้อ ย (“เงิ น เกี๊ ย ว”) เพื่ อ ให้ ช าวไร่ อ้อ ย
สามารถลดต้นทุนในการปลูกอ้อย ได้ผลผลิตต่อไร่ สูงและมีคุณภาพดี รวมทั้งทาให้ชาวไร่ สามารถนาผลผลิต
ส่ งโรงงาน เพื่อหักชาระเงินเกี๊ยวที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว้แล้ว ซึ่งส่ งผลดีท้งั ต่อชาวไร่ ออ้ ยและบริ ษทั
ผลิ ตภัณฑ์ของ KBF ร้ อ ยละ 79 ได้จ าหน่ า ยให้ก ับ BRD เพื่ อน าไปจาหน่ า ยต่อ ให้แก่ ช าวไร่ อ้อ ย
ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกและทาให้ชาวไร่ ได้รับปุ๋ ยอย่างทัว่ ถึง KBF จึงจัดตั้งศูนย์กระจายสิ นค้าในเขต
พื้นที่ ส่ ง เสริ ม การปลู ก อ้อยของ BRD โดยแบ่ง เป็ น 11 ศูนย์กระจายสิ นค้า ตามพื้นที่ ส่ ง เสริ ม การปลู ก อ้อย
ในจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้
เขตส่ งเสริม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ศูนย์ กระจายสิ นค้ า
บ้านสาวเอ้ อาเภอคูเมือง
บ้านหนองเครื อ อาเภอเมือง
บ้านโนนเขวา บ้านหนองจาน อาเภอสตึก
บ้านละกอ อาเภอสตึก
บ้านลาทะเมนชัย อาเภอลาปลายมาศ
บ้านนาสี นวล บ้านลุงม่วง อาเภอลาปลายมาศ
บ้านหนองไผ่ บ้านสวายตางาน อาเภอสตึก
บ้านเสม็ด บ้านทุ่งวัง อาเภอสตึก
บ้านชายแดน บ้านกระเดือง อาเภอนางรอง
บ้านปลัดปุ๊ ก บ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน
บ้านจอมพระ อาเภอสตึก

2) ตลาดภายนอก
KBF ได้ขยายตลาดสู่ ภายนอกโดยเริ่ มจากจังหวัดใกล้เคียงกับพื้นที่ต้ งั ของโรงงานเป็ นอับดับแรก
และได้จดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรี ยช์ นิดเม็ดประมาณร้อยละ 62.9 ของจานวนปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิดเม็ดทั้งหมด
ทั้งนี้ ในปี ที่ผา่ นมา KBF ได้เริ่ มดาเนินแผนการตลาดในการจาหน่ายปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิดเม็ดผ่านร้านค้าการเกษตร
หลายแห่ ง เพื่ อ ให้ เ กษตรกรทั่ว ไปได้ล องใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพและราคาย่ อ มเยาของ KBF อี ก ทั้ง
เป็ นการสร้างตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั ในหมู่เกษตรกรทัว่ ไป โดยในปี 2559 พื้นที่จงั หวัดที่มีการส่ งเสริ มการขาย
มีท้ งั หมด 22 อาเภอ แบ่ง เป็ น จังหวัดขอนแก่น 11 อาเภอ จังหวัดเลย 6 อาเภอ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ 4 อาเภอ
และจังหวัดมหาสารคาม 1 อาเภอ
3.2.4 นโยบายราคา
เนื่ องด้วยปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรี ย ์ เป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่ BRD ให้การส่ งเสริ มแก่ชาวไร่ ดังนั้น
การกาหนดราคาปุ๋ ยจึ งแบ่งเป็ น 2 กรณี โดยปุ๋ ยเคมี สาเร็ จรู ปที่ ซ้ื อมาเพื่อจาหน่ า ยจะก าหนดราคา
ตามปุ๋ ยเคมีที่จาหน่ายในท้องตลาด ในขณะที่ราคาปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่ผลิตขึ้นเองจะกาหนดราคาโดยคิดเป็ น
ส่ วนเพิ่ม จากต้นทุ น การผลิ ต (Cost Plus Method) ทั้ง นี้ เพื่ อให้ช าวไร่ ไ ด้ใ ช้ปุ๋ ยคุ ณภาพดี ราคาถู ก
และเป็ นสู ตรที่ตรงตามความต้องการในการเจริ ญเติบโตของอ้อย
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3.2.5 แผนส่ งเสริมการขาย
KBF ได้มีก ารส่ งเสริ มกิ จกรรมระหว่างบริ ษ ทั กับบริ ษ ทั คู่ค้าคื อ BRD โดยมี ก ารก าหนดแผนงาน
ร่ วมกันระหว่างคู่คา้ และส่ งเสริ มการขายในพื้นที่ร่วมกับคู่คา้ มากขึ้น ทีมส่ งเสริ มการขายของ KBF จะทางาน
ร่ วมกับคู่คา้ ในแต่ละพื้นที่เพื่อศึกษาพื้นที่เพาะปลูก วิเคราะห์ ปัญหาในแต่ละพื้นที่และร่ วมกันแก้ไขปั ญหา
และปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการตรวจติดตามแปลงอ้อยทุกระยะ
นอกจากนี้ KBF ยังมีแผนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ของ KBF
และของ BRR ช่องทีวีทอ้ งถิ่น วิทยุชุมชน และสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น เพื่อสร้างการรับรู้ และการจดจาในตราสิ นค้า
รวมถึงความน่าเชื่อถือของสิ นค้า ตลอดจนการตอกย้าให้ชาวไร่ มีความเชื่อมัน่ ในตัวสิ นค้ามากขึ้น
3.2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมีถือเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อประเทศไทยซึ่ งเป็ นประเทศเกษตรกรรม
เนื่ อ งจากมี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ การเพิ่ ม ผลผลิ ต ในภาคเกษตรกรรมเป็ นอย่า งมาก ในขณะที่ ป ระเทศไทย
กลับไม่สามารถผลิ ตปุ๋ ยเคมีได้เพียงพอกับความต้องการ เพราะต้นทุนการผลิ ตสู ง จึงต้องพึ่งพาการนาเข้า
จากต่างประเทศ
จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนินการให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่ องการใช้ปุ๋ยเคมี
และปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ห้เกิดความสมดุลถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพดิน และสนับสนุนให้เกษตรกรผสมปุ๋ ยเคมี
ใช้เอง และให้มี ก ารผลิ ตปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์จากวัส ดุ เ หลื อ ใช้ใ นไร่ น าให้มากขึ้ น รวมทั้งส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารใช้ปุ๋ ย
แบบผสมผสาน คือใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ ยอินทรี ยห์ รื อปุ๋ ยชีวภาพในอัตราที่เหมาะสมกับการผลิตพืชแต่ละชนิ ด
ซึ่ งการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานจะช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ส่วนหนึ่ ง และยังเป็ นการช่วยเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดิน
ทาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติ เพื่อเป็ นอีกหนึ่ งมาตรการในการช่ วยลดต้นทุนการผลิ ตให้แก่
เกษตรกรได้ทางหนึ่ง เพราะปุ๋ ยเคมีเป็ นหนึ่งปัจจัยการผลิตที่สาคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
โดยในปี 2559 เกษตรกรทั้งประเทศประสบปั ญหาจากสภาวะภัย แล้งที่ย าวนาน และราคาพืชผล
ที่ตกต่า ทาให้ภาครัฐหันมาส่ งเสริ มการเพาะปลูกพืชอินทรี ยเ์ พื่อจาหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการ
บริ โภคเพื่อสุ ขภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถจาหน่ ายผลผลิ ตได้ในราคาที่สูงกว่าผลผลิ ตพืชทัว่ ไป ซึ่ งส่ งผลดี
ต่อการประกอบธุรกิจในตลาดปุ๋ ยอินทรี ยข์ อง KBF โดยตรง
ในด้านราคาปุ๋ ย เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตแม่ปุ๋ยเคมีได้เองภายในประเทศ จาเป็ นต้อง
นาเข้าจากประเทศผูผ้ ลิตปุ๋ ยเคมี แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการติดตามสถานการณ์
ราคาปุ๋ ย เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อเกษตรกร
3.2.7 การจัดหาวัตถุดิบ
KBF ใช้ก ากหม้อ กรองซึ่ ง เป็ นผลพลอยได้จ ากการผลิ ต น้ า ตาลของ BSF เพื่ อ น ามาเป็ นวัต ถุ ดิ บ
ผสมในการผลิตปุ๋ ยเพื่อจาหน่าย กากหม้อกรองที่ได้น้ นั จะคิดเป็ นประมาณร้อยละ 5 ของปริ มาณอ้อยเข้าหี บ
ของปี การผลิตนั้น ๆ
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ในด้านราคาปุ๋ ย เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตแม่ปุ๋ยเคมีได้เองภายในประเทศ จาเป็ นต้อง
นาเข้าจากประเทศผูผ้ ลิตปุ๋ ยเคมี แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการติดตามสถานการณ์
บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ราคาปุ๋ ย เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อเกษตรกร
3.2.7 การจัดหาวัตถุดิบ
KBF ใช้ก ากหม้อ กรองซึ่ ง เป็ นผลพลอยได้จ ากการผลิ ต น้ า ตาลของ BSF เพื่ อ น ามาเป็ นวัต ถุ ดิ บ
ผสมในการผลิตปุ๋ ยเพื่อจาหน่าย กากหม้อกรองที่ได้น้ นั จะคิดเป็ นประมาณร้อยละ 5 ของปริ มาณอ้อยเข้าหี บ
ของปี การผลิตนั้น ๆ
3.2.8 แผนงานในอนาคต
ในปั จ จุ บ ันแผนการผลิ ตและจัด จาหน่ า ยปุ๋ ยของ KBF เป็ นไปตามความต้อ งการของชาวไร่ อ้อ ย
ที่ได้รับการส่ งเสริ มการปลูกอ้อยจาก BRD โดยใช้วตั ถุดิบซึ่ งเป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ าตาล
เพื่ อ นามาผลิ ตปุ๋ ย เพื่ อเป็ นการลดต้นทุ นการผลิ ต และสร้ า งมู ล ค่ าเพิ่ม ให้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ อย่า งไรก็ ดี KBF
มี เป้ าหมายในการพัฒนาองค์ก รและยกระดับ คุ ณภาพของผลิ ตภัณ ฑ์อย่า งต่อเนื่ อง โดยได้มี ก ารวางแผน
ในการขยายตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจาหน่ายเครื่ องจักรและผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ ทางการเกษตร อันเป็ นการสร้างผลกาไรให้กบั บริ ษทั มากขึ้น ทั้งนี้ แผนงานการขยายตลาดในอนาคต
แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. การเพิ่มประสิ ทธิภาพของการผลิตและจัดจาหน่ ายปุ๋ ยให้ แก่ ตลาดภายใน โดยการผลิตสู ตรปุ๋ ยที่มี
ความหลากหลายให้ เหมาะสมกับสภาพดินในแต่ ละพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
เพื่ อ ตอบโจทย์ ก ารเพาะปลู ก อ้อ ยที่ มี ส ภาพดิ น และปั จ จัย แวดล้ อ มในแต่ ล ะแปลงปลู ก
ที่ แ ตกต่ า งกัน ให้ เ จริ ญเติ บ โตและมี คุ ณ ภาพที่ ดี KBF จึ ง ได้ ร่ ว มวิ จ ัย และพัฒ นากับ BRD
ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเพาะปลูกและคุณภาพของอ้อย โดยการผลิตปุ๋ ยสั่งตัดรายแปลง
ตามสภาพพื้นที่เพาะปลูกอ้อย เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในแต่ละเขตมีสภาพดินที่แตกต่างกัน
การใช้ปุ๋ ยสู ต รเดี ย วกันอาจไม่ ส ามารถท าให้อ้อ ยเจริ ญ เติ บ โตและมี คุ ณภาพดี ไ ด้อ ย่างเต็ม ที่
ด้วยเหตุน้ ี KBF จึงมุ่งมัน่ ที่จะสนองนโยบายการส่ งเสริ มการเพาะปลูกอ้อยเชิ งลึ ก โดยผลิ ตปุ๋ ย
สู ตรใหม่และมีความหลากหลายตามความต้องการของชาวไร่ ออ้ ย
2. การเพิ่มประสิ ทธิภาพการจาหน่ ายสู่ ตลาดภายนอก โดยการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร
อย่างครบวงจร
KBF ได้พฒั นาการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิดเม็ดให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลให้ดีอย่างต่อเนื่อง
และจะพัฒนาคุณภาพของปุ๋ ยให้ดียง่ิ ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรให้ได้มากที่สุด
โดยขณะนี้ KBF ได้ศึ ก ษาการผลิ ต ปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์เ คมี ซึ่ งเป็ นอี ก หนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ต อบสนอง
ความต้อ งการของตลาดภายนอกอี ก ด้ว ย นอกจากนี้ ยัง ได้ว างแผนจัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์
และเครื่ องจักรทางการเกษตรอย่างครบวงจร อาทิ ปุ๋ ยน้ า จุลินทรี ยน์ ้ า เครื่ องจักรกลทางการเกษตร
เป็ นต้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่ งจะช่วยอานวยความสะดวก
และเพิ่มคุณภาพของผลผลิ ตให้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูก รวมถึงเป็ นการเพิ่มช่ องทางของ
ธุ รกิ จ ในการจ าหน่ ายสู่ ตลาดภายนอก อันจะเป็ นการสร้ า งก าไรให้แก่ บ ริ ษ ทั มากขึ้ นอี ก ด้ว ย
โดย KBF ได้ดาเนิ นการจดทะเบี ย นตราสิ นค้า ใหม่เพิ่ม ขึ้ นเพื่อรองรั บ การขยายตัวของธุ รกิ จ
ดังกล่าว ในนามตราสิ นค้า “ปลาบิน”
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8

ปัจจัยความเสี่ยง

8. ปัจจัยความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงอันเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยดิบ และน้ ำตำลทรำยขำวสี รำ ซึ่งดำเนินกำรโดยบริ ษทั โรงงำน
น้ ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (“BSF”)
2. ธุ รกิจผลพลอยได้ของบริ ษทั ได้แก่
- ธุรกิจโรงไฟฟ้ ำชีวมวล ซึ่งดำเนินกำรโดยบริ ษทั บุรีรัมย์พลังงำน จำกัด (“BEC”) บริ ษทั บุรีรัมย์
เพำเวอร์ จำกัด (“BPC”) และบริ ษทั บุรีรัมย์เพำเวอร์พลัส จำกัด (“BPP”)
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยสำรอินทรี ยป์ รับปรุ งดิน ซึ่งดำเนินกำรโดย บริ ษทั ปุ๋ ยตรำกุญแจ จำกัด (“KBF”)
3. ธุ รกิจสนับสนุน ซึ่ งดำเนินกำรโดยบริ ษทั บุรีรัมย์วจิ ยั และพัฒนำอ้อย จำกัด (“BRD”)
ความเสี่ ยงเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โรงงานนา้ ตาลบุรีรัมย์ จากัด (“BSF”)
1.1

ความเสี่ ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ

บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิ ตและจำหน่ ำยน้ ำตำลทรำยดิ บ และน้ ำตำลทรำยขำวสี รำ ซึ่ งใช้ออ้ ยเป็ นวัตถุ ดิบหลัก
ในกำรผลิ ต แต่ เ นื่ อ งจำกบริ ษ ัท มิ ไ ด้มี ไ ร่ อ้อ ยเป็ นของตัว เองที่ เ พี ย งพอต่ อ กำรผลิ ต กำรจัด หำอ้อ ยเข้ำ หี บ
ให้เพียงพอกับกำลังกำรผลิ ตจึงเป็ นปั จจัยสำคัญต่อธุ รกิ จและผลประกอบกำรของบริ ษทั ปริ มำณอ้อยจะจัดหำ
เข้ำหี บในแต่ละฤดูกำรหีบอ้อยจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลักดังนี้
ก. ปั จจัย เสี่ ย งเรื่ องปริ มำณพื้นที่ ในกำรเพำะปลู กอ้อยที่ เปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง อำจเกิ ดจำกเกษตรกร
ชำวไร่ ออ้ ยเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสู งกว่ำ หรื ออำจเกิดจำกนโยบำยกำรส่ งเสริ มของภำครัฐ
ผ่ำนนโยบำยส่ งเสริ มกำรจัดพื้นที่เพำะปลูกให้เหมำะสมหรื อโซนนิ่ง อย่ำงไรก็ตำม จังหวัดบุรีรัมย์เป็ นจังหวัด
ในกำรน ำร่ อ งกำรเปลี่ ย นพื้ น ที่ ป ลู ก ข้ำ วให้ เ ป็ นพื้ น ที่ ป ลู ก อ้อ ยตำมนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นอกจำกนี้ บริ ษ ทั มี ก ำรส ำรวจและประเมิ นกำรเปลี่ ย นแปลงหำสำเหตุ และได้แก้ไ ขในจุ ดปั ญหำที่ เกิ ดขึ้ น
ที่ผำ่ นมำในช่วงระหว่ำงปี 2555 ถึงปี 2559 ปริ มำณกำรปลูกอ้อยในจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มขึ้นโดยตลอด ดังแสดง
ในตำรำงต่อไปนี้
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
2555/56
พื้นที่ปลูก

2555/56
ผลผลิต

อ้อย (ไร่พื้น) ที่ปลูก
อ้อย (ไร่ )

บุรีรัมย์ จังหวัด 188,946
บุรีรัมย์

188,946

ประเทศ รวมทั้ง9,487,320
ประเทศ

เฉลี่ยผลผลิต

(ตัน/ไร่เฉลี
) ่ย

จังหวัด

รวมทั้ง

2556/57

9,487,320

(ตัน/ไร่ )

พื้นที่ปลูก

2557/58

2556/57
ผลผลิต

อ้อยพื(ไร่
้นที)่ปลูก
อ้อย (ไร่ )

เฉลี
่ย ต
ผลผลิ

(ตันเฉลี
/ไร่ ่)ย

(ตัน/ไร่ )

2557/58 ผลผลิต

ผลผลิตเฉลี่ย

(ตัน/ไร่
) ่ย
ผลผลิ
ตเฉลี
(ตัน/ไร่ )

11.09

200,112

11.29

200,941

11.32

10,078,025

11.24

10,530,927

11.09

11.32

200,112

10,078,025

11.29

11.24

2558/59

200,941

10,530,927

เฉลี่ยต
ผลผลิ

(ตัเฉลี
น/ไร่
่ย )
(ตัน/ไร่ )

11.09

11.09

11.08

11.08

2559/60

2558/59 ผลผลิต

พื้นที่ปลูก
พื้นอ้ทีอ่ยปลู(ไร่
ก)
อ้อย (ไร่ )

210,919

210,919

11,012,839

11,012,839

ผลผลิเฉลี
ต ่ย

2559/60

ผลผลิต

พื้นที่ปลูก

ผลผลิตเฉลี่ย
อ้
อ
ย
(ไร่
)
พื้นที่ปลูก
(ตั่ยน/ไร่ )
เฉลี
เฉลี่ย(ตัน/ไร่ )

(ตัน/ไร่ )

10.00

10.00

9.15

9.15

อ้อย (ไร่ )

(ตัน/ไร่ )

210,962

10.00

11,080,364

9.15

210,962

11,080,364

10.00

9.15

ที่มำ : สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย

ที่มำ : สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย

ข. ปัข.จจัปัยจเสีจั่ยยเสีงเรื่ ย่ งเรื
องสภำพภู
มิอมำกำศ
ควำมสมบู
ของดิ
่ องสภำพภู
ิอำกำศปริปริมมำณฝน
ำณฝน ระบบชลประทำน
ระบบชลประทำน ควำมสมบู
รณ์รขณ์องดิ
น พันนธุพั์อนอ้ ธุย์ออ้ ย
และโรคของอ้
อยอือ่นยอืๆ่นต่ๆำงส่
อปริ
ไร่ หำกปั
หำกปัจจจัยจัต่ยำต่งำงๆ ๆมีกมีำรเปลี
กำรเปลี
่ยนแปลงอำจจะ
และโรคของอ้
ต่ำงงส่ผลต่
งผลต่
อปริมำณอ้
มำณอ้ออยที
ยที่จ่จะปลู
ะปลูกกได้
ได้ตต่อ่อไร่
่ยนแปลงอำจจะ
ทำให้ทปำให้
ริ มำณอ้
อยต่ออยต่
ไร่อลไร่ดลงได้
จำกสภำพภู
ำณน้ ำ้ ำฝน
ฝนบริบริษษทั ทัได้ได้ให้ใกห้ำรส่
กำรส่
งเสริ
มกำรให้
ปริ มำณอ้
ลดลงได้
จำกสภำพภูมมิอิอำกำศและปริ
ำกำศและปริ มำณน
งเสริ
มกำรให้
น้ ำอ้นอ้ ยำอ้อย
ผ่ำนระบบน
โดยร่ววมกับกองทุ
(กอน.)
นกูเงิ้ นกู้
ในช่ วในช่
งที่ แวห้งทีง่แแล้ห้งแล้
ผ่ำงนระบบน
กองทุนนอ้อ้ออยและน
ยและน้ ำตำลทรำย
(กอน.)ให้เงิให้
้ ำหยดในไร่ออ้ อ้ยย โดยร่
้ ำหยดในไร่
้ ำตำลทรำย
่ำร้อยละ
ปี และผ่
อนช
ำระในระยะยำวเพืเพื่อ่อให้
ให้ชำวไร่
ำวไร่ นนำไปใช้
ออ้ ยออ้ ย
้ ำหยดในไร่
ดอกเบีดอกเบี
2 ต่อ2ปีต่อและผ่
อนช
ำระในระยะยำว
ำไปใช้ตติดิดตั้งตัระบบน
้ ยต่ำร้้ ยอตยละ
้ งระบบน
้ ำหยดในไร่
จัยควำมเสี
่ องควำมอุดมสมบู
ดมสมบูรรณ์ณ์ขของดิ
องดินน บริ
ำคัญำคัในกำรปรั
บปรุบงปรุ ง
ค. ปัค.จจัปัยจควำมเสี
่ ยงเรื่ ยงเรื
่ องควำมอุ
บริษษทั ทั มีมีนนโยบำยให้
โยบำยให้ควำมส
ควำมส
ญในกำรปรั
น ฟื้สนฟู
ส ภำพควำมอุ
ดมสมบู
ใ นพื้ น้ นทีที่ ป่ ปลูลูกกอ้อ้ออยย เช่
ย วัตยถุวักตลัถุบกลงดิ
น น
บ ำรุ งบดิำรุน งฟืดิ้ นฟู
ภำพควำมอุ
ดมสมบู
รณ์รณ์ใ นพื
เช่นน กำรตั
กำรตัดดอ้อ้ออยสด
ยสดคื นคือินนอิทรี
น ทรี
ลับ ลงดิ
กำรปรับค่ำควำมเป็ นกรด-ด่ำง (pH) เพื่อเพิมประสิ ทธิ ภำพกำรใช้ปุ๋ย และบริ ษทั ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ำกผลพลอยได้
กำรปรับค่ำควำมเป็ นกรด-ด่ำง (pH) เพื่อเพิ่ม่ประสิ ทธิ ภำพกำรใช้ปุ๋ย และบริ ษทั ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ำกผลพลอยได้
จำกกำรผลิตน้ ำตำล กำกหม้อกรอง โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยจำกเดิมก่อนหน้ำนี้ อยูท่ ี่ 8 ถึง 9 ตันต่อไร่ ในช่วงปี 2547
จำกกำรผลิตน้ ำตำล กำกหม้อกรอง โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยจำกเดิมก่อนหน้ำนี้ อยูท่ ี่ 8 ถึง 9 ตันต่อไร่ ในช่วงปี 2547
ถึง 2553 แต่ในช่วงปี 2554 ถึง 2559 ผลผลิตเฉลี่ยอยูท่ ี่ 12 ถึง 13 ตันต่อไร่ พ้นื ที่ปลูก
ถึง 2553 แต่ในช่วงปี 2554 ถึง 2559 ผลผลิตเฉลี่ยอยูท่ ี่ 12 ถึง 13 ตันต่อไร่ พ้นื ที่ปลูก
ง. ปั จจัย ควำมเสี่ ย งเรื่ องพันธุ์อ้อย บริ ษ ทั ได้จดั สรรกำรใช้พ นั ธุ์ ออ้ ยให้เหมำะสมกับ พื้ นที่ ป ลู ก

ง. ปั จจัยนควำมเสี
่ ย งเรืด่ อเลืงพัอกพั
นธุน์ อธุ้อ์อย้อบริ
ษ ทั ๆได้เพืจ่อดั ทดแทนพั
สรรกำรใช้
ธุ์ อ่เอ้ สืยให้
เหมำะสมกั
้ นทีด่ ป ลู ก
มี แปลงทดสอบพั
ธุ์ ออ้ ยและคั
ยใหม่
นธุพ์ อนั ้อยที
่ อมสภำพ
มี กำรใช้บกพืำรจั
มี แปลงทดสอบพั
ธุ์ ออ้ กยและคั
้อยใหม่ ๆ เพื่อทดแทนพั
นธุ์ อ้อยที
่ อมสภำพ
กำรใช้
สัดส่ วนพันธุ์อนอ้ ยปลู
และใช้พดนั เลืธุอ์ออกพั
้ ยทีน่ให้ธุ์ผอลตอบแทนชำวไร่
สูง และสำมำรถผลิ
ตน่ เ้ ำสืตำลต่
อตันอ้อมียได้
มำกขึก้ นำรจัด
สัดส่ วนพันธุ์ออ้ ยปลู
พนำั นกำรแย่
ธุ์ออ้ ยทีง่ใอ้ห้อผยในพื
ลตอบแทนชำวไร่
สูง และสำมำรถผลิตนำตำลต่อตันอ้อยได้มำกขึน
จ. ปักจและใช้
จัยเสี่ ยงด้
้นที่ หำกโรงงำนนำตำลบริ เวณใกล้เคีย้ งเสนอรำคำรับซื้ ออ้อย ้

้
จำกชำวไร่จ.ทปัี่รจำคำสู
่ BSF เสนอให้
ชำวไร่
ยอำจนำอ้อยไปขำยให้
โรงงำนนั
ๆ แทน ทำให้บBSF
จัยเสีง่ ยกว่งด้ำทีำนกำรแย่
งอ้อยในพื
เคี้ยนงเสนอรำคำรั
ซื้ ออ้อย
้ นทีอ่ อ้ หำกโรงงำนน
้ ำตำลบริแเก่วณใกล้
มีจำนวนอ้
อยเข้ำงหีกว่บำลดลง
BRDเสนอให้
มีกำรบริ หชำวไร่
ำรจัดกำรเรื
่ องกำรจั
อย โดยกำรส่
งเสริ มแบบมี
ัญญำระหว่
จำกชำวไร่
ที่รำคำสู
ที่ BSF
ออ้ ยอำจน
ำอ้ดอหำอ้
ยไปขำยให้
แก่โรงงำนนั
ทำให้ำงBSF
้ น ๆสแทน
บริ ษัทอและชำวไร่
ทั้ง ในรู
และปัหจำรจั
จัย อืด่ นกำรเรื
ๆ อำทิ
ปุ๋ ย สำรเคมี
น ธุ์ อ้อ ย และเครื
่ องจัก รเครื
่ องมื อ ำง
มีจำนวนอ้
ยเข้ำหี บลดลง
BRDปมีเงิกนำรบริ
่ องกำรจั
ดหำอ้อยพัโดยกำรส่
งเสริ มแบบมี
สัญญำระหว่
ที่ส่งปเสริ
่ งมีรัศมีจคจัรอบคลุ
ลเมตรรอบโรงงำน
อให้ชำวไร่่ องจั
ยกกรรมสิ
ธิ์ อ
บริ ษัททำงกำรเกษตรในพื
และชำวไร่ ทั้ง้นในรู
เงิ มนซึและปั
ย อื่ น ๆมระยะ
อำทิ 50ปุ๋ ยกิโสำรเคมี
พัน ธุ์ อ้อ ยเพื่และเครื
ก รเครืท่ องมื
อ้อยให้แก่โรงงำนล่วงหน้ำก่ อนถึ งฤดูหีบอ้อย มี กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ชำวไร่ ออ้ ย โดยส่ งนักส่ งเสริ ม

ทำงกำรเกษตรในพื้นที่ส่งเสริ มซึ่ งมีรัศมีครอบคลุมระยะ 50 กิ โลเมตรรอบโรงงำน เพื่อให้ชำวไร่ ยกกรรมสิ ทธิ์
อ้อยให้แก่โรงงำนล่วงหน้ำก่อนถึ งฤดูหีบอ้อย มีกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ชำวไร่ ออ้ ย โดยส่ งนักส่ งเสริ ม
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เกษตรกร ซึ่ งประกอบด้วย 17 ที ม กระจำยลงพื้นที่ แบบรำยแปลง แนะนำพันธุ์ ออ้ ยให้มีควำมเหมำะสมกับ
พื้นที่ปลูก บริ หำรจัดกำรตรวจสอบสภำพดินและน้ ำ และช่วยดูแลในแต่ละช่วงเวลำตั้งแต่กำรปลูกจนกระทัง่ ถึง
กำรเก็บเกี่ยวและขำยให้แก่ BSF ณ แปลงอ้อย ด้วยระบบออนไลน์และระบบดำวเทียมสำรวจพิกดั พื้นที่ปลูกอ้อย
เพื่อให้แปลงปลูกอ้อยทุกแปลงได้รับกำรตรวจติดตำม และให้กำรสนับสนุ นตำมควำมเป็ นจริ ง ทำให้ชำวไร่
ได้ออ้ ยที่มีคุณภำพ มีผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่ของชำวไร่ สูง มีรำยได้ที่มนั่ คง และเป็ นพันธมิตรที่ดีของบริ ษทั
จำกกำรบริ หำรจัดกำรดังกล่ำวทำให้ที่ผำ่ นมำ BSF ไม่เคยมีปัญหำในกำรจัดหำอ้อยให้ได้เพียงพอในฤดูกำรหี บอ้อย
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมี กำรจัดตั้งแนวเขตกำรแบ่งพื้นที่หรื อกำรสร้ำงโซนนิ่ ง ระหว่ำงพื้นที่ปลูกอ้อย
และโรงงำนน้ ำตำลด้วยกัน ซึ่ งอยูใ่ นเขตจังหวัดบุรีรัมย์ สุ รินทร์ และนครรำชสี มำ เพื่อป้ องกันปั ญหำกำรแย่งอ้อย
ระหว่ำงโรงงำนน้ ำตำล
1.2

ความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคานา้ ตาลในตลาดโลก

กำรซื้ อขำยน้ ำ ตำลในตลำดโลกนั้น น้ ำ ตำลจัดเป็ นสิ นค้ำ ทำงกำรเกษตรชนิ ดหนึ่ งที่ มี ค วำมผันผวน
ด้ำนรำคำค่อนข้ำงสู งเมื่อเทียบกับสิ นค้ำเกษตรอื่น ๆ ซึ่ งกำรผันผวนของรำคำน้ ำตำลในตลำดโลกนั้นขึ้นอยู่กบั
ปั จจัยด้ำนอุปสงค์ และอุปทำนของประเทศผูผ้ ลิ ต ผูบ้ ริ โภค ปริ มำณนำเข้ำและส่ งออกในแต่ละประเทศ รวมถึ ง
กำรเก็ งกำไรจำกนัก เก็ งก ำไรในตลำดสิ นค้ำโภคภัณฑ์ (Commodity Market) อี กทั้งยัง เกี่ ยวพันกับสภำพ
ภูมิอำกำศที่เอื้ออำนวยต่อกำรเพำะปลูกของแต่ละประเทศที่มีนโยบำยในกำรส่ งเสริ ม กำรแทรกแซง กำรส่ งออก
กำรนำเข้ำของกลุ่มอุตสำหกรรมน้ ำตำลของภำครัฐ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศที่พฒั นำแล้ว นอกจำกนี้ ปั จจุบนั
รำคำน้ ำตำลยังมีส่วนหนึ่ งที่สัมพันธ์กบั รำคำน้ ำมันเชื้ อเพลิงด้วย เนื่องจำกน้ ำอ้อยรวมถึ งกำกน้ ำตำลยังสำมำรถ
นำไปผลิตเป็ นเอทำนอลเพื่อใช้ผสมกับน้ ำมันเป็ นเชื้ อเพลิงสำหรับรถยนต์ได้ ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่ำวส่ งผลให้
รำคำซื้อขำยน้ ำตำลในตลำดโลกมีควำมผันผวนไปตำมปัจจัยหลำยประกำรดังที่ได้กล่ำวมำ
ภำยใต้พระรำชบัญญัติออ้ ยและน้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 โรงงำนน้ ำตำลในประเทศไทยจะส่ งออกน้ ำตำล
ไปจำหน่ ำยในต่ำงประเทศได้ จะต้องเป็ นกำรส่ งออกผ่ำนบริ ษทั ตัวแทนตำมที่ได้มีกำรระบุไว้เท่ำนั้น โดยจะมี
กำรจัดสรรโควตำสำหรับกำรบริ โภคภำยในและสำหรับส่ งออก ซึ่ งจะต้องจัดสรรตำมสัดส่ วนปริ มำณน้ ำตำล
ที่ผลิ ตได้ใ นฤดู ก ำรผลิ ตนั้น ๆ ส่ ง ผลให้อตั รำส่ วนกำรส่ ง ออก และจำหน่ ำ ยในประเทศของโรงงำนน้ ำ ตำล
ในประเทศมีอตั รำส่ วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งในปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั มีรำยได้จำกกำรส่ งออกน้ ำตำล คิดเป็ น
ร้อยละ 80 และ 78 ของรำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ ำตำลทั้งหมดตำมลำดับ ซึ่ งรำคำขำยในกำรส่ งออกจะใช้รำคำ
น้ ำตำลในตลำดโลกเป็ นหลัก รำคำน้ ำตำลในตลำดโลกจะเปลี่ยนแปลงไปตำมอุปสงค์และอุปทำน ของตลำดโลก
โดยรวม รำยได้ของบริ ษทั จึงได้รับผลกระทบหำกรำคำน้ ำตำลในตลำดโลกมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยในปี 2559
รำคำน้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์ กมีควำมเคลื่อนไหวอยูท่ ี่เฉลี่ย 16.49 เซนต์ต่อปอนด์
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ราคาเฉลีย่ นา้ ตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ กหมายเลข 11
ปี บัญชี
รำคำเฉลี่ย
(เซนต์/ปอนด์)

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
14.63

9.9

2559

12.1 17.98 22.28 27.07 21.57 17.47 16.34 13.12 16.49

ราคาเฉลีย่ นา้ ตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5
ปี บัญชี
รำคำเฉลี่ย
(เหรี ยญสหรัฐ/
เมตริ กตัน)

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

2559

421.66 309.55 351.59 487.39 616.49 706.07 587.74 496.58 439.30 376.32

458.32

ที่มำ: Bloomberg

อย่ ำ งไรก็ ต ำม ต้น ทุ น หลัก ในกำรผลิ ต น้ ำตำลคื อ รำคำอ้อ ยซึ่ งจะผัน แปรตำมรำยได้ข องบริ ษ ัท
(จำกระบบกำรแบ่ งปั นผลประโยชน์ ที่ รัฐบำลก ำหนด โดยผ่ำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำ ตำลทรำย 70:30)
ดังนั้น หำกรำคำน้ ำตำลในตลำดโลกลดลง ต้นทุนค่ำอ้อยที่จ่ำยให้ชำวไร่ ออ้ ยก็จะลดลงด้วยในสัดส่ วนร้อยละ 70
ตำมกำรแบ่งปั นผลประโยชน์ ดังนั้นจะช่วยลดผลกระทบจำกรำคำน้ ำตำลได้ระดับหนึ่ง
อย่ำ งไรก็ ดี จำกเดิ ม ที่ ผ ลประกอบกำรของบริ ษ ทั ขึ้ น อยู่ก ับ ธุ รกิ จ น้ ำ ตำลและกำกน้ ำ ตำลอย่ำ งเดี ย ว
ดังนั้น ควำมผันผวนของรำคำน้ ำตำลตลำดโลกนั้นส่ งผลต่อผลประกอบกำรของบริ ษทั และจำกกำรที่กลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้ มี ก ำรลงทุ น ในโครงกำรต่ อ เนื่ อ งจำกน้ ำตำลและกำกน้ ำตำล ได้ แ ก่ โรงงำนไฟฟ้ ำจำกกำกอ้ อ ย
และโรงงำนผลิตและจำหน่ำยสำรอินทรี ยป์ รับปรุ งดิน ทำให้บริ ษทั คำดว่ำผลประกอบกำรของบริ ษทั ที่จะอ้ำงอิง
กับรำคำน้ ำตำลในตลำดโลกลดน้อยลง
1.3

ความเสี่ ยงจากการเกิดหนีเ้ สี ยจากการให้ เงินสนับสนุนชาวไร่ อ้อย (เงินเกี๊ยว)

BRD/BSF ได้ให้กำรสนับสนุนชำวไร่ ออ้ ย โดยกำรปล่อยเงินเกี๊ยวอ้อยเป็ นรำยแปลงและปล่อยเงินเกี๊ยว
ตำมกิ จกรรมกำรเจริ ญเติ บ โตแต่ ล ะช่ วงอำยุข องอ้อย ณ แปลงอ้อย ด้วยระบบฐำนข้อมูล และใช้ระบบพิ ก ัด
ดำวเทียมในกำรสำรวจพิกดั พื้นที่ปลูกอ้อย (GPS: Global Position System) เพื่อให้พ้ืนที่แปลงปลูกอ้อยทุกแปลง
ได้รับกำรตรวจและติดตำม เพื่อให้กำรสนับสนุนสอดคล้องกับควำมเป็ นจริ ง
กำรปล่อยเงินสนับสนุ นให้ชำวไร่ ออ้ ยจะเป็ นในรู ปแบบเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำ เพื่อให้ชำวไร่ ออ้ ยนำไป
ลงทุนเรื่ องพันธุ์ออ้ ย ที่ดิน ระบบชลประทำน และปุ๋ ย เป็ นต้น โดยกำรปล่อยเงินเกี๊ยวจะเป็ นเสมือนกับกำรจอง
อ้อ ยของชำวไร่ ที่ ไ ด้รั บ กำรสนับ สนุ น เงิ น เกี๊ ย ว โดยชำวไร่ ที่ ไ ด้รั บ เงิ น เกี๊ ย วจะน ำอ้อ ยมำขำยให้ โ รงงำน
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ภำยหลังจำกที่ออ้ ยโตขึ้นพร้อมตัดจะเป็ นช่วงเดียวกับช่วงโรงงำนน้ ำตำลเริ่ มเปิ ดหี บอ้อย เกษตรกรชำวไร่ ออ้ ย
จะตัดอ้อยและส่ งอ้อยให้กบั โรงงำน และโรงงำนจะจ่ำยค่ำอ้อยให้ชำวไร่ และหักเงินเกี๊ยวที่ได้จ่ำยล่วงหน้ำไว้แล้ว
จำกกำรให้กำรสนับสนุ นเงิ นเกี๊ ยวดังกล่ำวจะทำให้บริ ษทั มีควำมเสี่ ยงในเรื่ องของค่ำใช้จ่ำ ยหนี้ สงสัยจะสู ญ
จำกเงิ นเกี๊ ยว หำกชำวไร่ ไม่สำมำรถนำอ้อยมำเข้ำหี บได้ตำมที่ตกลงกันไว้ โดยอำจจะเกิ ดจำกควำมแห้งแล้ง
หรื อโรคระบำด เป็ นต้น ซึ่ งถ้ำ หำกค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยหนี้ สงสั ย จะสู ญ สู ง ขึ้ น จะท ำให้ มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ
ผลประกอบกำรของ BSF โดยในระหว่ำงปี 2555 ถึงปี 2559 บริ ษทั ได้มีกำรตั้งค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญดังนี้
(หน่วย:ล้ำนบำท)

ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ชำวไร่ (เกี๊ยว)
ร้อยละของหนี้สงสัยจะสู ญ

ปี 2555
975.21
-

ปี 2556
20.33
1,135.29
1.79

ปี 2557
1.05
880.68
0.11

ปี 2558
3.44
989.21
0.34

ปี 2559
79.86
1,069.92
7.46

ทั้งนี้ อัตรำกำรตั้งค่ ำเผื่อหนี้ ส งสัย จะสู ญในระหว่ำงปี 2555 ถึ ง ปี 2559 คิ ดเป็ นประมำณร้ อยละ 1.94
ของลูกหนี้ ชำวไร่ ณ วันสิ้ นงวด บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญและบริ หำรควำมเสี่ ยงดังกล่ำว โดยในกำรพิจำรณำ
กำรให้สินเชื่ อแก่ชำวไร่ จะมีกำรกำหนดคุณสมบัติและแบ่งเกรดของชำวไร่ มีระบบกำรพิจำรณำกำรให้เงิ น
สิ น เชื่ อ โดยจ่ ำ ยเงิ น เกี๊ ย วตำมงวดงำนของชำวไร่ ที่ ป ฏิ บ ัติ ไ ด้ใ นแต่ ล ะงวดงำน รวมถึ ง ก ำหนดหลัก ทรั พ ย์
และบุ ค คลค้ ำ ประกัน นอกจำกนี้ บริ ษ ัท ยัง ติ ด ตำมดู แ ลชำวไร่ อ้อ ยอย่ำ งทั่ว ถึ ง โดยนัก ส่ ง เสริ ม กำรเกษตร
และระบบดำวเที ยมในกำรสำรวจพิกดั พื้นที่ ปลู กอ้อย ซึ่ งจะสำมำรถติดตำมข้อมูลพื้นที่ปลู กอ้อยรำยแปลง
ได้อย่ำงแม่นยำ ทรำบควำมคืบหน้ำของงวดงำน ทรำบถึงข้อมูลว่ำอ้อยแปลงใดเกิดปั ญหำอย่ำงไร ทำให้สำมำรถ
แก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที
1.4

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น

เนื่ อ งจำกบริ ษ ัท รั บ รู ้ ร ำยได้จ ำกกำรส่ ง ออกน้ ำ ตำลเป็ นเงิ น สกุ ล เหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก ำเป็ นสั ด ส่ ว น
ประมำณร้ อยละ 77 ของรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยน้ ำตำลทั้งหมด ดังนั้น รำยได้ของบริ ษทั จะผันผวนตำมอัตรำ
แลกเปลี่ยนบำทต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั มี มำตรกำรในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงโดยเข้ำทำสัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศ
ล่ ว งหน้ ำ ทั้ งหมด โดยอั ต รำแลก เปลี่ ยนที่ ท ำสั ญ ญำจะพย ำยำมให้ ม ำก กว่ ำ อั ต รำแล กเปลี่ ยนที่
บริ ษทั อ้อยและน้ ำตำลไทย จำกัด (อนท.) ใช้ในกำรคำนวณรำคำจำหน่ำยโควตำ ข. แต่ท้งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของ
ผูบ้ ริ หำรในกำรพิจำรณำถึ งแนวโน้มอัตรำแลกเปลี่ยนในช่วงเวลำนั้นด้วย อย่ำงไรก็ตำม กำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
ดังกล่ำว อำจไม่สำมำรถป้ องกันควำมเสี่ ยงได้ หำกค่ำเงิ นบำทมี แนวโน้มที่จะแข็งค่ำขึ้นติดต่อกันเป็ นระยะ
เวลำนำน
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

1.5

ความเสี่ ยงจากการควบคุมจากภาครัฐ

1.5.1 ความเสี่ ยงจากนโยบายภาครัฐ
เนื่ องจำกอุตสำหกรรมอ้อยและน้ ำตำลทรำยในประเทศไทย เป็ นอุตสำหกรรมที่ถูกควบคุมและกำกับ
ดูแลโดยคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย ภำยใต้พระรำชบัญญัติออ้ ยและน้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ซึ่ งเป็ น
กฎหมำยที่กำกับดู แลระบบอุตสำหกรรมอ้อยและน้ ำตำลทรำย ตั้งแต่กำรบริ หำรจัดกำรในไร่ ออ้ ย กำรผลิ ต
ในโรงงำนน้ ำตำล และกำรส่ งออก กำรจัดสรรปริ มำณกำรขำยน้ ำตำลทรำยตำมโควตำ (โควตำ ก. ขำยในประเทศ
โควตำ ข. และ โควตำ ค. ขำยต่ ำ งประเทศ) รำคำจ ำหน่ ำ ยน้ ำ ตำลทรำยขำยปลี ก ภำยในประเทศ ตลอดจน
กำรแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่ำงชำวไร่ ออ้ ยและโรงงำนน้ ำตำลในอัตรำส่ วน 70:30
ระบบ 70: 30 กำหนดโดยกำรนำรำคำน้ ำตำลโควตำ ข ที่บริ ษทั อ้อยและน้ ำตำลไทย จำกัด (อนท.)
จำหน่ำยได้เป็ นรำคำกลำงในกำรคำนวณรำยได้จำกกำรส่ งออกน้ ำตำลทั้งหมดของประเทศ เพื่อมำรวมกับรำยได้
น้ ำตำลที่จำหน่ำยในประเทศและกำกน้ ำตำล เป็ นรำยได้ของอุตสำหกรรมน้ ำตำลทั้งหมด หลังจำกนั้นจะมีกำรหัก
ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตและจำหน่ำย เพื่อประมำณกำรกำไรของอุตสำหกรรม หลังจำกนั้นจะมีกำรแบ่งในอัตรำส่ วน
70:30 โดยส่ วนร้อยละ 70 จะนำไปหำรด้วยปริ มำณอ้อยทั้งฤดูกำรผลิตเพื่อใช้ในกำรกำหนดรำคำอ้อยที่โรงงำน
จะรับซื้ อ ดังนั้นระบบ 70:30 จะทำให้เกิดเสถียรภำพในอุตสำหกรรม ทำให้ผผู้ ลิตน้ ำตำลในประเทศมีควำมเสี่ ยง
ด้ำนรำคำวัตถุดิบและรำคำน้ ำตำลลดลง เนื่องจำกรำคำอ้อยจะแปรผันไปตำมรำคำน้ ำตำลที่จำหน่ำยได้
ทั้ง นี้ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงอุ ต สำหกรรม รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และรัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงพำณิ ชย์ เป็ นผูร้ ักษำกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ดังนั้นในกรณี ที่นโยบำยกำรปรับ
รำคำขำยน้ ำตำลภำยในประเทศ หรื อหำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ หรื อนโยบำยของพระรำชบัญญัติ
ดัง กล่ ำ ว อำจส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลประกอบกำรของบริ ษัท และบริ ษัท ที่ อ ยู่ ใ นอุ ต สำหกรรมน้ ำตำลนี้
อย่ำงมีนยั สำคัญ
มีควำมเป็ นไปได้เรื่ องควำมเสี่ ยงจำกกำรผ่อนคลำยกำรควบคุ ม เพื่อให้อุตสำหกรรมอ้อยและน้ ำตำลทรำย
มีควำมเป็ นเสรี มำกยิ่งขึ้ น ตำมพันธกรณี ที่ไทยมีกบั ประเทศต่ำง ๆ ทั้งในกรอบ ASEAN Free Trade Area,
FTA ระดับ ทวิ ภ ำคี และระดับ ภู มิ ภ ำคที่ ก ำลัง เจรจำ (RCEP) ตลอดจนในกรอบพหุ ภ ำคี อย่ ำ งองค์ ก ำร
กำรค้ำโลก (WTO) กำรเปิ ดเสรี จะเป็ นทั้งโอกำสและควำมท้ำทำยสำหรั บอุตสำหกรรมอ้อยและน้ ำตำลทรำย
ทั้งระบบ เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งติดตำมอย่ำงใกล้ชิด
อย่ำงไรก็ดี อุตสำหกรรมอ้อยและน้ ำตำลทรำยเป็ นอุตสำหกรรมเกษตร และเป็ นอุตสำหกรรมพื้นฐำน
ของอุ ต สำหกรรมอำหำรและเครื่ องดื่ ม อี ก ทั้ง ยัง เป็ นพื ช เศรษฐกิ จที่ ส่ ง ออกไปทัว่ โลก ดัง นั้น จะเห็ นได้ว่ำ
กฎระเบียบต่ำง ๆ ตลอดจนนโยบำยของภำครัฐที่ผ่ำนมำในอดีต มุ่งเน้นเพื่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในประเทศ
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และมี ควำมอยู่รอดทั้งชำวไร่ และโรงงำนน้ ำตำล จึงทำให้เชื่ อมัน่ ว่ำกฎระเบี ยบต่ำง ๆ ที่อำจเปลี่ ยนแปลงนั้น
น่ำจะเป็ นนโยบำยในเชิงบวกที่ส่งเสริ มอุตสำหกรรม รวมถึงชำวไร่ ออ้ ยและโรงงำนน้ ำตำลเอง
1.5.2 ความเสี่ ยงจากการผันผวนของรายได้ จากการขายนา้ ตาล
เนื่องจำกฤดูกำรหี บอ้อยจะอยูใ่ นช่วงเดือนพฤศจิกำยนจนถึงเดือนเมษำยน ดังนั้น บริ ษทั จะเริ่ มทยอยขำย
น้ ำตำลตั้งแต่เดือนธันวำคมและมกรำคมเป็ นต้นไป และจะทยอยขำยไปเรื่ อย ๆ จนสิ้ นฤดูกำรผลิต อย่ำงไรก็ตำม
กำรจำหน่ำยน้ ำตำลโควตำ ก. ที่ขำยในประเทศไทย บริ ษทั จะทยอยขำยน้ ำตำลภำยใน 52 สัปดำห์ ส่ วนโควตำ ค.
ที่บริ ษทั มีกำรจำหน่ำยไปต่ำงประเทศเองนั้น บริ ษทั จะพิจำรณำช่วงกำรจำหน่ ำยน้ ำตำลทรำยตำมระดับน้ ำตำล
ที่ มีอยู่ ปริ มำณผลผลิ ต รำคำน้ ำตำลในโลก รวมถึ งรำคำขำยที่ ทำงบริ ษทั อ้อยและน้ ำตำลไทย จำกัด (อนท.)
ขำยน้ ำตำลไปยังตลำดโลกผ่ำนโควตำ ข. เพื่อเป็ นมำตรฐำนในกำรพิจำรณำรำคำขำยโควตำ ค.
อย่ำงไรก็ดี ในแต่ละปี ช่วงปริ มำณกำรขำยน้ ำตำลไม่เท่ำกัน ดังนั้นรำยได้จำกกำรขำยน้ ำตำลของบริ ษทั
แต่ละไตรมำสอำจจะเพิ่มหรื อลดลงขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยดังกล่ำว และปริ มำณกำรขำยในแต่ละไตรมำส
1.6

ความเสี่ ยงจากราคาต้ นทุนวัตถุดิบ

รำคำอ้อยได้มีกำรกำหนดในแบบระบบจัดสรรผลประโยชน์ในกำรแบ่งปั นรำยได้จำกกำรค้ำน้ ำตำล
70:30 โดยชำวไร่ ออ้ ยจะได้ผลประโยชน์จำกกำรขำยน้ ำตำลร้อยละ 70 โดยรำคำน้ ำตำลที่นำมำคำนวณรำคำอ้อย
ที่จะต้องจ่ำยชำวไร่ ออ้ ยนั้นคำนวณมำจำกรำคำขำยเฉลี่ ยของบริ ษทั อ้อยและน้ ำตำลไทย จำกัด (อนท.) ดังนั้น
ถ้ำหำกบริ ษ ทั อ้อยและน้ ำตำลไทย จำกัด (อนท.) ขำยน้ ำตำลได้ใ นรำคำสู ง รำคำวัตถุ ดิบก็จะสู ง ตำมไปด้วย
แต่ในทำงกลับกันหำก อนท. ขำยน้ ำตำลได้ในรำคำต่ำ รำคำวัตถุดิบก็จะลดลงตำม ซึ่ งควำมผันผวนของรำคำ
วัตถุดิบก็จะส่ งผลต่ออัตรำกำไรของบริ ษทั
ดังนั้น เพื่ อเป็ นกำรลดควำมเสี่ ยง บริ ษ ทั ต้องขำยน้ ำตำลให้ได้รำคำสู ง กว่ำ รำคำขำยเฉลี่ ยของ อนท.
เพื่อให้บริ ษทั ไม่ได้รับผลขำดทุนจำกรำคำวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น โดยบริ ษทั มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในเรื่ องรำคำขำย
น้ ำตำล โดยให้มีทีมงำนติดตำมกำรขำยของ อนท. อย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้บริ ษทั สำมำรถบริ หำรจัดกำรกำรขำย
น้ ำตำลให้ได้รำคำที่เหมำะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับรำคำเฉลี่ยของ อนท.
ความเสี่ ยงเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจผลพลอยได้ ของบริษัท
ธุรกิจโรงไฟฟ้าชี วมวล ดาเนินการโดย บริ ษัท บุรีรัมย์ พลังงาน จากัด (BEC) บริ ษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์ จากัด
(BPC) และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวร์ พลัส จากัด (BPP)
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

1.1

ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบทีใ่ ช้ เป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ปั จจุบนั บริ ษทั โรงงานนํ�าตาลบุรีรัมย์ จํากัด หรื อ BSF เป็ นผูจ้ ดั หาวัตถุดิบกากอ้อย ซึ� งเป็ นผลพลอยได้
จากกระบวนการผลิตนํ�าตาล ให้แก่ BEC BPC และ BPP เพื�อใช้เป็ นเชื� อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ดังนั�น
ในกรณี ที� ฤ ดู ก ารผลิ ต มี ป ริ ม าณอ้อ ยในระดับ ตํ�า จะส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณกากอ้อ ยที� นํา ส่ ง โรงไฟฟ้ า ทํา ให้เ กิ ด
ความเสี� ย งในการขาดเชื� อเพลิ ง ในการผลิ ต และอาจส่ ง ผลให้ก ระบวนการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าหยุด ชะงัก ได้
ในปั จจุบนั ปริ มาณกากอ้อยจากกระบวนการผลิ ตนํ�าตาลของบริ ษทั มี ประมาณ ร้ อยละ �� ของปริ มาณอ้อย
ตามนํ�าหนักของอ้อยที� เข้าหี บ ซึ� งในฤดูการผลิ ตปี 2559/2560 บริ ษทั มีกากอ้อยหลังการผลิ ตนํ�าตาลประมาณ
650,000 ตัน ซึ�งโรงงานนํ�าตาลใช้เป็ นเชื�อเพลิงสําหรับการผลิตความร้อนในกระบวนการผลิตนํ�าตาลของบริ ษทั
ประมาณ 250,000 ตัน โดยบริ ษทั มีโรงไฟฟ้ าขนาด �.� เมกะวัตต์จาํ นวน 3 โรง ซึ� งแต่ละโรงมีความต้องการ
เชื� อเพลิงประมาณ 430 ถึง 500 ตันต่อวัน หรื อเท่ากับ 150,000 ตันต่อปี อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษทั มีแผนในการ
จัดหาเชื�อเพลิงจากใบอ้อยเพิ�มเติมจากเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยอีกประมาณ 40,000 ตัน ซึ� งยังคงเพียงพอต่อการผลิต
แต่ท� งั นี� หากปริ มาณอ้อยที� เข้าหี บน้อยกว่า 2,500,000 ตัน ก็อาจทําให้ปริ มาณกากอ้อยไม่เพียงพอต่อการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าอย่างเต็มที�ได้
อย่างไรก็ดี เครื� องจักรของบริ ษทั สามารถใช้วตั ถุ ดิบเชื� อเพลิ งชนิ ดอื�นทดแทนได้ เช่ น ไม้สับ แกลบ
นอกจากนี� ในฤดู ก ารผลิ ต ปี 2559/2560 ทางกลุ่ ม บริ ษ ัท นํ�า ตาลบุ รี รั ม ย์ ได้เ พิ� ม โครงการรั บ ซื� อ ใบอ้อ ย
จากเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยมากกว่า ��,��� ครอบครัว เพื�อนําใบอ้อยมาใช้เป็ นเชื� อเพลิ ง เนื� องจากใบอ้อยจะมี
ค่าความชื� นตํ�ากว่ากากอ้อย จึงทําให้นาํ มาเป็ นเชื� อเพลิ งได้เป็ นอย่างดีในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ทําให้สามารถ
ควบคุมความเสี� ยงในการขาดแคลนวัตถุ ดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ แต่หากบริ ษทั ต้องซื� อเชื�อเพลิงชนิดอื�น
มาใช้ทดแทน อาจจะทําให้ตน้ ทุนการผลิตไฟฟ้ าของบริ ษทั สู งขึ�น ส่ งผลต่อกําไรสุ ทธิของบริ ษทั ได้
1.2

ความเสี่ ยงจากผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้อม

การประกอบธุ รกิจผลิตกระแสไฟฟ้ าอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ� งแวดล้อม ซึ� งครอบคลุม
ถึ งเรื� องการควบคุ ม มลพิษ ทั�งทางดิ น นํ�า อากาศ ตลอดระยะเวลาการดําเนิ นธุ รกิ จที�ผ่านมา บริ ษทั ได้ดาํ เนิ น
มาตรการป้ องกันผลกระทบต่อสิ� งแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ ระบบการระบายสสารออกจากโรงงาน ระบบควบคุม
มลสาร ระบบการจัดการนํ�าทิ�ง ระบบกําจัดกากและของเสี ย ประกอบกับมีพ�ืนที�สีเขียวในโครงการโรงไฟฟ้ า
ในพื�นที� 25 ไร่ ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบการดําเนิ นงานด้านผลกระทบต่อสิ� งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด
เพื� อ ให้ ก ระบวนการผลิ ต กระแสไฟฟ้ าเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบี ย บที� เ กี� ย วข้อ งและลดมลภาวะ
ด้านสิ� งแวดล้อม มีการใช้ไอนํ�าดักจับฝุ่ นกลายเป็ นดิน ระบบกําจัดฝุ่ นแบบม่านนํ�า (Wet Scrubber)
ที�ผา่ นมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ���� ทาง BEC ได้รับรางวัลปฏิบตั ิการสี เขียว (Green Activity) ระดับ
ที� � จากนั�นในเดือนเดียวกันของปี พ.ศ. ���� ได้เลื�อนขั�นรางวัลปฏิบตั ิการสี เขียว (Green Activity) เป็ นระดับ
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ที่ 3 ซึ่ งเป็ นกำรเพิ่มระดับกำรรักษำสิ่ งแวดล้อม ยิ่งไปกว่ำนั้นในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2559 ยังได้รับผลกำรรับรอง
ระบบกำรจัดกำรด้ำ นสิ่ ง แวดล้อม ISO 14001:2004 และในเดื อนเมษำยน พ.ศ. 2559 BPC ได้รับรำงวัล
ควำมมุ่งมัน่ สี เขียว (Green Commitment) เป็ นระดับที่ 2 จำกระดับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2558 จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ ำ
สี เขียว (Green Industry Certificate) นั่นหมำยถึ งกำรให้ควำมสำคัญต่อกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม
อย่ำงเป็ นระบบ มี ก ำรติ ดตำมประเมิ นผลและทบทวนเพื่อพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง จำกสำนัก งำนอุตสำหกรรม
จังหวัดและนิคมอุตสำหกรรมจังหวัด
ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายปุ๋ ยอินทรีย์ ดาเนินการโดยบริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จากัด (KBF)
1.1

ความเสี่ ยงอันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคทีม่ ีอยู่เดิม

บริ ษ ัท ปุ๋ ยตรำกุ ญ แจ จ ำกัด หรื อ KBF เริ่ ม ด ำเนิ น กำรผลิ ต ปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์เ พื่ อ มุ่ ง เน้น กำรปรั บ ปรุ ง ดิ น
เพิ่ ม ธำตุ อ ำหำรในดิ น โดยเริ่ ม จัด ตั้ง เดื อ นธัน วำคม 2555 โดยลู ก ค้ำ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นชำวไร่ อ้อ ย และช่ ว ง
ระยะเวลำ 3-4 ปี ที่ ผ่ำ นมำ ชำวไร่ อ้อยยัง มี ค วำมรู ้ ค วำมเข้ำ ใจเกี่ ย วกับ กำรปรั บ ปรุ ง ดิ น ด้ว ยอิ น ทรี ย วัต ถุ
และปรับสภำพดินที่เป็ นกรดด้วยโดโลไมท์มำกขึ้น ซึ่งเป็ นกำรช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรใช้ปุ๋ยเคมีและปรับปรุ ง
คุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมีของดินค่อนข้ำงมำก อย่ำงไรก็ตำม ชำวไร่ ออ้ ยยังคงพบปั ญหำในกำรใส่ ปุ๋ย
อินทรี ยช์ นิดผงในพื้นที่จริ งอยูม่ ำก หลังจำกที่ทำงบริ ษทั ได้ทำกำรประชำสัมพันธ์เรื่ องกำรใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พื่อเพิ่ม
ปริ มำณอินทรี ยวัตถุ ดังนั้น บริ ษทั ปุ๋ ยตรำกุญแจ จำกัด ร่ วมกับ บริ ษทั บุรีรัมย์วิจยั และพัฒนำอ้อย จำกัด จึงได้
มุ่งเน้นให้เปลี่ยนแปลงวิธีกำรใส่ ปุ๋ยผงลงในพื้นที่จริ ง ด้วยกำรพัฒนำเครื่ องจักร และออกแบบกำรขนส่ งบรรจุ
ถุ ง บิ๊ ก แบ๊ ค จำกนั้นให้รถส ำหรั บ คี บ อ้อยยกถุ ง บิ๊ ก แบ๊ค ใส่ เครื่ อ งใส่ ปุ๋ ย เพื่ อให้ช ำวไร่ อ้อ ยสำมำรถนำปุ๋ ยผง
เข้ำพื้นที่เพำะปลูกให้ใกล้มำกที่สุด อย่ำงไรก็ตำม ทำงบริ ษทั ยังมีกำรให้ควำมรู ้ เกี่ ยวกับปุ๋ ยอินทรี ย ์ และพำชม
แปลงตัวอย่ำงที่ใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ รวมทั้งให้ขอ้ มูลสนับสนุ นทำงวิชำกำร ซึ่ งส่ งผลต่อกำรเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
กำรบริ โภคของชำวไร่ ในกำรนำไปใช้มำกขึ้น
1.2

ความเสี่ ยงเรื่องผลกระทบจากสิ่ งแวดล้อม

กำรประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจัด จ ำหน่ ำ ยสำรอิ น ทรี ย ์ป รั บ ปรุ ง ดิ น ของ บริ ษ ัท ปุ๋ ยตรำกุ ญ แจ จ ำกัด
อยู่ภำยใต้กฎหมำยและ พ.ร.บ.ปุ๋ ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ปุ๋ ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เกี่ ยวกับ
กำรควบคุมคุณภำพเพื่อรักษำไว้ซ่ ึงประโยชน์ของเกษตรกรและภำคกำรเกษตร ซึ่ งกฎหมำย และ พ.ร.บ. ดังกล่ำว
ครอบคลุ ม ถึ ง เรื่ องกำรควบคุ มมลพิษ ทั้ง ทำงดิ น น้ ำ อำกำศ และสำรพิษ กำรกำจัดขยะและของเสี ย สุ ข ภำพ
และควำมปลอดภัย ในกำรท ำงำนและกำรจัดกำรวัตถุ ที่เป็ นอันตรำย ซึ่ ง ข้อก ำหนดดัง กล่ำ วมี ค วำมซับซ้อน
มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่ อง และกำรบังคับใช้กฎหมำยและ พ.ร.บ.ดังกล่ำว บำงกรณี ข้ ึนอยูก่ บั กำรตีควำม
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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ที่ผ่ำนมำ KBF ได้รับใบอนุ ญำตตั้งโรงงำน และใบอนุ ญำตผลิ ตปุ๋ ยอินทรี ย ์ อย่ำงถู กต้องตำมกฎหมำย
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้มีมำตรกำรดำเนินกำรป้ องกันผลกระทบทำงสิ่ งแวดล้อมทั้งจำกตัวพนักงำน
และพื้ น ที่ ใ กล้เ คี ย งต่ ำ ง ๆ อำทิ กำรจัด ท ำห้ อ งดัก ฝุ่ นและมี ร ะบบสเปรย์น้ ำ กำรจัด รถฉี ด น้ ำ บริ เ วณพื้ น ที่
รอบโรงงำน กำรจัดเตรี ย มอุ ป กรณ์ ค วำมปลอดภัย ให้พ นัก งำนเพื่ อลดผลกระทบจำกระดับเสี ย ง เครื่ องจัก ร
กำรเข้ำร่ วมกิจกรรม CSR เพื่อร่ วมพัฒนำชุมชนอย่ำงยัง่ ยืน ประกอบกับสถำนที่ต้ งั ของโรงงำนผลิตสำรอินทรี ย ์
ปรั บ ปรุ งดิ น ตั้ง ห่ ำ งไกลจำกบริ เ วณชุ ม ชน ท ำให้ KBF มี ค วำมเชื่ อ มั่น ว่ ำ ควำมเสี่ ย งเรื่ องผลกระทบ
จำกสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับต่ำ
ความเสี่ ยงอืน่ ๆ
1.1

ความเสี่ ยงจากการมีอตั ราส่ วนหนีส้ ิ นต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้นสู ง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ำกับ 2.45
และ 2.18 เท่ำ ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกบริ ษทั เป็ น Holding Company สัญญำเงินกูท้ ี่มีกบั ธนำคำร
พำณิ ชย์ในปัจจุบนั จะทำสัญญำกับบริ ษทั ย่อยที่ดำเนินธุ รกิจ เช่น BSF BEC และ BPC เป็ นต้น ซึ่ งจะมีขอ้ กำหนด
ด้ ำ นกำรรั ก ษำอัต รำส่ วนหนี้ สิ นต่ อ ส่ วนของผู้ถื อ หุ ้ น แยกรำยบริ ษัท ไม่ ไ ด้ คิ ด รวมทั้ง กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ
ซึ่ ง ณ 31 ธันวำคม 2558 อัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของ BSF BEC และ BPC ยังคงเป็ นไปตำม
ข้อก ำหนดของสั ญญำเงิ นกู้ที่ มีก ับ ธนำคำรพำณิ ชย์ ทั้งนี้ จำกที่ บ ริ ษ ทั ได้ระดมเงิ นทุ นจำกกำรขำยหุ ้นให้แก่
ประชำชนทัว่ ไปในตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยทำให้อตั รำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั
ลดลงและควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องจำกกำรมีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสู งลดลงตำมไปด้วย นอกจำกนี้
ในสั ญญำเงิ นกู้ บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยไม่มี ข ้อก ำหนดกำรรั ก ษำอัตรำส่ วนทำงกำรเงิ นอื่ น ๆ นอกเหนื อจำก
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
1.2

ความเสี่ ยงจากการทีบ่ ริษัทมีผ้ถู ือหุ้นใหญ่ มีอทิ ธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการบริ หารงาน

กลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิ จและบริ ษทั ทุนบุรีรัมย์ จำกัด ที่กลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิ จ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
ถือหุ ้นรวมกันในบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 74.32 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วหลังจำกกำรเสนอขำยหุ ้น
สำมัญในครั้งนี้ และกลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ ยังดำรงตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หำรและกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
ของบริ ษทั ด้วย บริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ื อหุ ้นรำยย่อยอำจมีควำมเสี่ ยงจำกกำรที่กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่จะมีอิทธิ พล
ต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรงำนไปในทิศทำงใดทิศทำงหนึ่ ง สำมำรถควบคุมนโยบำยและกำรบริ หำรงำน
ในบริ ษทั ได้ รวมถึงสำมำรถควบคุมกำรอนุมตั ิมติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่ตอ้ งกำรเสี ยงส่ วนใหญ่ได้ ยกเว้นเรื่ องที่
กฎหมำยหรื อข้อบังคับของบริ ษทั กำหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้น ผูถ้ ือหุ ้นรำยอื่น
อำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่เสนอได้
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อย่ำ งไรก็ดี เพื่ อควำมโปร่ ง ใสในกำรบริ หำรจัดกำรและกำรตรวจสอบและถ่ วงดุ ล อำนำจผูบ้ ริ หำร
และกรรมกำรบริ ษทั ปั จจุ บนั ทำงบริ ษทั ได้ให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Unit ) ภำยใต้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) และหน่วยงำนตรวจสอบจำกภำยนอก (Outsource) ทั้งนี้ เพื่อทำ
หน้ำที่ตรวจสอบ ถ่วงดุ ลกำรตัดสิ นใจ และพิจำรณำอนุ มตั ิรำยกำรต่ำง ๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
เพื่อมิให้เกิ ดรำยกำรที่ ก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้ง และเพื่อก่ อให้เกิ ดควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั
และมี ส ำนัก บริ ห ำรควำมเสี่ ย ง (Risk Management Unit) ภำยใต้คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ย ง
(Risk Management Committee) ดูแลเรื่ องควำมเสี่ ยงในกำรจัดทำแผนบริ หำรควำมเสี่ ยงของกิจกำร
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9

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
(1) หลักทรัพย์ ของบริษทั

- ทุนจดทะเบียน 676,750,000 บาท
- ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว 676,750,000 บาท
ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 676,750,000 หุน้

- หุ น้ สามัญมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
- บริ ษทั ไม่มีการออกหุ ้นประเภทอื่น
นอกจากหุน้ สามัญ

(2) ผู้ถือหุ้น

บริ ษทั มีโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุน้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดังนี้
สั ญชาติ
ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย
ผูถ้ ือหุ น้ สัญชาติต่างด้าว
รวม

จานวนราย
2,589
0
2,589

จานวนหุ้น
676,750,000
0
676,750,000

สั ดส่ วนการถือหุ้น(%)
100
0
100

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ สู งสุ ด 10 รายแรกของบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) แบ่งเป็ นกลุ่มครอบครัว ดังนี้
ชื่ อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ
บริ ษทั ทุนบุรีรัมย์ จากัด
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางสุ รีวรรณ ตั้งตรงเวชกิจ
นางสาวกรกนก ปุญญนิรันดร์
ั นา
2. กลุ่มครอบครัวเสรีววิ ฒ
นางสาวพิชญ์สินี เสรี ววิ ฒั นา
นางสาวพิมพ์ศิริ เสรี ววิ ฒั นา
นางวราณี เสรี ววิ ฒั นา
นายไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
3. นายณัฐพัฒน์ คหนุรักษ์

จานวนหุ้น
502,982,100
338,380,000
27,507,500
27,407,500
27,407,500
27,407,500
27,407,500
27,407,500
21,100
36,000
42,473,600
16,008,000
15,000,000
8,417,400
3,048,200
10,250,600
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สั ดส่ วนการถือหุ้น (%)
74.32
50.00
4.06
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
0.00
0.01
6.28
2.37
2.22
1.24
0.45
1.51

4. กลุ่มครอบครัวชาติภิญโญ
นางสาวจุติรัตน์ ชาติภิญโญ
นายอุเทน ชาติภิญโญ
5. กลุ่มครอบครัวพรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสุ ลี พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายศรัณย์วชิ ญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
6. กลุ่มครอบครัวเตชทิพากร
นายสมศักดิ์ เตชทิพากร
นายปิ ติ เตชทิพากร
นางสาวสุ ปรี ยา เตชทิพากร
นายปรี ชา เตชทิพากร
7. นายสุ ทธิพงษ์ เวศย์วรุ ตม์
8. นายจิรเมธ พรพัฒนาจิรพันธ์
9. นางสาวรัชนี เรื องศุภรัตน์
10. นายเกียรติชยั ลิมปิ โชติพงษ์
รวม

11,968,300
8,120,300
3,848,000
8,163,850
4,274,450
3,889,400
5,632,700
3,241,900
2,112,800
164,000
114,000
2,926,700
2,852,200
2,750,000
2,570,000
592,570,050

1.77
1.20
0.57
1.20
0.63
0.57
0.83
0.48
0.31
0.02
0.02
0.43
0.42
0.40
0.38
87.56

หมายเหตุ บริ ษทั ทุนบุรีรัมย์ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนินกิจการโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (Holding Company)
มีทุนจดทะเบียน 339,380,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 3,393,800 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
โดยมีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังต่อไปนี้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุนบุรีรัมย์ จากัด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
2. นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
3. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
4. น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
5. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
6. นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
รวม

จานวนหุ้นสามัญ
576,945
563,371
563,371
563,371
563,371
563,371
3,393,800

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
17.00
16.60
16.60
16.60
16.60
16.60
100.00

 ผู้ถือหุ้นรายย่ อยของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559)
บริ ษทั มีผถู้ ือหุ น้ สามัญรายย่อย (Free Float) จานวน 2,577 ราย คิดเป็ นร้อยละ 25.57
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(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ
หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงาน
ของบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้น
502,982,100
338,380,000
27,507,500
27,407,500
27,407,500
27,407,500
27,407,500
27,407,500
21,100
36,000

กลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ
บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางสุรีวรรณ ตั้งตรงเวชกิจ
นางสาวกรกนก ปุญญนิรันดร์

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
74.32
50.00
4.06
4.05
4.05
4.05
4.05
4.05
0.00
0.01

(4) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อย
บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ
รวม
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จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
10,490,000
99.904
1,666
0.016
1,666
0.016
1,666
0.016
1,666
0.016
1,666
0.016
1,666
0.016
4
0
10,500,000
100

บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
รวม

จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
708,794
100
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
708,800
100

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ
รวม

จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1,355,993
100
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1,356,000
100

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1
2
3
4
5
6
7

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
รวม

จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1,699,994
100
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1,700,000
100
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บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
รวม

จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
149,994
100
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
150,000
100

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1
2
3
4
5
6

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
รวม

จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1,599,995
100
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1,600,000
100

บริษทั โรงงานน้ำตาลชำนิ จำกัด (ชื่อเดิม: บริษทั บุรรี มั ย์ซปุ เปอร์เพาเวอร์ จำกัด) มีรายชื่อผู้ถอื หุ้น ดังนี้

1
2
3
4
5
6

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
รวม

จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
49,995
100
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
50,000
100
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บริษัท นำ้ ตำลทุนบุรีรัมย์ จำกัด (ชื่อเดิม: บริ ษทั บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด) มีรำยชื่อผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
1
2
3
4
5
6

ชื่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั น้ ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
นำยอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นำงจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
น.ส.จิตติมำ ตั้งตรงเวชกิจ
นำยสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นำยอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
รวม

จำนวนหุ้น
สั ดส่ วนกำรถือหุ้น (%)
99,995
100
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
100,000
100

(5) กำรออกหลักทรัพย์ อนื่

บริ ษทั มีกำรออกหลักทรัพย์ประเภทหุ ้นกูภ้ ำยในประเทศ โดยได้รับมติอนุ มตั ิจำกที่ประชุ มวิสำมัญ
ผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ง 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2558 ในวงเงิ นไม่เกิ น 2,000 ล้ำนบำท เพื่อใช้ลงทุนในโครงกำร
ขยำยกำลังกำรผลิตเพิ่มเป็ น 23,000 ตันอ้อยต่อวัน และโครงกำรที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ รวมทั้งเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริ ษ ทั ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกู้ของบริ ษทั ไปแล้วจำนวน 2 ชุ ด* เป็ นจำนวนเงิ นรวม 850 ล้ำนบำท
หุน้ กูค้ รั้งที่

มูลค่ำที่ออก
(ล้ำนบำท)

1
250
2
600
รวม
850
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
หมำยเหตุ

มูลค่ำที่ยงั
ไม่ได้ไถ่ถอน
250
600
850

วันครบ
อัตรำดอกเบี้ย
กำหนดไถ่
(ร้อยละต่อปี )
ถอน
7 ต.ค.2560
4.55**
26 พ.ย.2560
4.75***

อันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือ
ครั้งหลังสุ ด
BB+
BB+

* หุน้ กูท้ ้ งั หมดได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือจำกบริ ษทั ทริ ส เรทติ้ง จำกัด
** ได้ รั บ มติ อ นุ ม ั ติ จ ำกที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น กู้ ครั้ งที่ 2/2559 เมื่ อ วัน ที่ 13
ธั น วำคม 2559
ในกำรเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิ เรื่ องอัตรำดอกเบี้ยหุน้ กู้ จำกเดิมอัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ 4.30
ต่อปี เป็ นอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.55 ต่อปี
*** ได้รับมติอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กู้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2559 ในกำรเปลี่ยน
ข้อกำหนดสิ ทธิเรื่ องอัตรำดอกเบี้ยหุน้ กู้ จำกเดิม ร้อยละ 4.50 ต่อปี เป็ นอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี
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(6) นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผล

บริ ษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปั นผลแต่ละปี ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 50 ของกำไรสุ ทธิ ภำยหลัง
กำรหัก ภำษีเงิ นได้นิติบุค คลและกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั อำจกำหนดให้
กำรจ่ำยเงิ นปั นผลมีอตั รำน้อยกว่ำอัตรำที่กำหนดข้ำงต้นได้ โดยขึ้ นอยู่กบั ผลกำรดำเนิ นงำน ฐำนะกำรเงิ น
สภำพคล่องของบริ ษทั และควำมจำเป็ นในกำรขยำยกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในกำรบริ หำรกิจกำร

บริ ษ ัท ย่อยของบริ ษ ทั มี น โยบำยกำรจ่ ำ ยเงิ นปั นผลแต่ ล ะปี ในอัต รำไม่ น้อ ยกว่ำ ร้ อยละ 50 ของ
ก ำไรสุ ท ธิ ภ ำยหลัง กำรหัก ภำษี เ งิ น ได้นิติ บุ ค คลและกำรจัด สรรทุ นส ำรองตำมกฎหมำย อย่ำ งไรก็ต ำม
บริ ษ ัท ย่อ ยอำจก ำหนดให้ ก ำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลมี อ ัต รำน้ อ ยกว่ำ อัต รำที่ ก ำหนดข้ำ งต้น ได้ โดยขึ้ น อยู่ก ับ
ผลกำรดำเนิ นงำน ฐำนะกำรเงิ น สภำพคล่องของบริ ษทั และควำมจำเป็ นในกำรขยำยกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรบริ หำรกิจกำร
อัตรำกำรจ่ ำยเงินปันผลของปี ทีผ่ ่ำนมำ (ปี 2557 และ 2558)
รำยละเอียดกำรจ่ ำยปันผล
1. กำไรสุ ทธิตำมงบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท)
2. จำนวนหุ น้ ที่จ่ำยเงินปั นผล (ล้ำนหุ น้ )
3. เงินปั นผลที่จ่ำยต่อหุ ้น (บำทต่อหุ ้น)
4. รวมเงินปั นผลจ่ำยทั้งสิ้ น (ล้ำนบำท)
5. อัตรำเงินปั นผลจ่ำยต่อกำไรสุ ทธิ

ปี 2557
236.31
676.75
0.20
135.35
57.28%
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ปี 2558
272.35
676.75
0.22
148.89
54.67%
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10. โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยรวมทั้งหมด 5 ชุ ด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ หาร เพื่อดาเนินการเฉพาะเรื่ องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้
การดาเนิ นธุ รกิจเป็ นไปอย่างราบรื่ น และสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั

(1) โครงสร้ างองค์ กร
คณะกรรมการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั
(สานักกรรมการ)

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สานักบริ หารความเสี่ ยง

สานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริ หาร

กรรมการผูจ้ ดั การ
นักลงทุนสัมพันธ์

กรรมการ
รองผูจ้ ดั การอาวุโส
กลุ่มการลงทุน
ในประเทศ
ด้านธุรกิจการเกษตร

กรรมการ
รองผูจ้ ดั การอาวุโส
กลุ่มการลงทุน
ในประเทศ
ด้านพลังงาน

กรรมการ
รองผูจ้ ดั การอาวุโส
กลุ่มการลงทุน
ในประเทศ
ด้านพาณิ ชย์

กรรมการ
รองผูจ้ ดั การอาวุโส
กลุ่มการลงทุน
ต่างประเทศ
(ด้านธุรกิจเกษตร
พลังงาน และด้านอื่น ๆ
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รองกรรมการผูจ้ ดั การ
อาวุโส กลุ่มการเงิน
และปฏิบตั ิการ

รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
กลุ่มการเงินและ
ปฏิบตั ิการ

รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ด้านต่างประเทศ
และนโยบาย
อุตสาหกรรม
ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ ายบริ หารการเงิน
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(2) โครงสร้ างการจัดการ
2.1 คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั จานวน 9 คน แบ่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ที่
ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 คน และกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 6 คน โดยในจานวนนี้ มีกรรมการอิ สระ 3 คน
ซึ่ งเท่ากับ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด นอกจากนั้น ตามรายชื่ อด้านล่างนี้ มีกรรมการบริ ษทั
ในลาดับที่ 8 และ 9 เป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นบัญชี และการเงิน ลาดับที่ 1 มีความรู ้ดา้ นกฎหมาย และสาหรับลาดับ
อื่น ๆ เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั
ชื่อ-นามสกุล
1. นายประจวบ ไชยสาส์น
2. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

3. นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั (กรรมการอิสระ) และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษทั , ประธานกรรมการบริ หาร, ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการผูจ้ ดั การ
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการบริ ษทั (กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)

วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง
15 ตุลาคม 2555
พ้นตาแหน่งตามวาระปี 2560

13 กันยายน 2531

7 กรกฎาคม 2555
พ้นตาแหน่งตามวาระปี 2560

4. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

5. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

6. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

7. นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

8. นางสี นวล ทัศน์พนั ธุ์

9. นายศิริชยั สมบัติศิริ

กรรมการบริ ษทั , กรรมการบริ หาร, กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และกรรมการรองผูจ้ ดั การอาวุโส กลุ่มการลงทุนในประเทศ
ด้านธุรกิจการเกษตร (กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการบริ ษทั , กรรมการบริ หาร, กรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมา
ภิบาล และกรรมการรองผูจ้ ดั การอาวุโส กลุ่มการลงทุนใน
ประเทศด้านพาณิ ชย์ (กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการบริ ษทั , กรรมการบริ หาร, กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และกรรมการรองผูจ้ ดั การอาวุโส กลุ่มการลงทุนต่างประเทศ
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการบริ ษทั , กรรมการบริ หาร, กรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมา
ภิบาล และ กรรมการรองผูจ้ ดั การอาวุโส กลุ่มการลงทุนใน
ประเทศ ด้านพลังงาน (กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)
กรรมการบริ ษทั (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
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11 พฤศจิกายน 2553

12 พฤษภาคม 2538

25 มิถุนายน 2547

25 มิถุนายน 2547

3 ตุลาคม 2557
พ้นตาแหน่งตามวาระปี 2560

10 มกราคม 2556

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
1. นายอนันต์
3. นางจิรวรรณ
5. นายสฤษดิ์

ตั้งตรงเวชกิจ
พงษ์พิชิตกุล
ตั้งตรงเวชกิจ

2. นางวันเพ็ญ
4. นางสาวจิตติมา
6. นายอดิศกั ดิ์

ปุญญนิรันดร์
ตั้งตรงเวชกิจ
ตั้งตรงเวชกิจ

“กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั ”
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อจัดทาและรวบรวมองค์ประกอบ
การแต่งตั้ง และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงวาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง
การประชุ ม การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน และเรื่ องอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนการทบทวนขอบเขต
และอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ท ัน ต่ อ สถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน เพื่ อ เป็ นแนวทางปฏิ บ ัติ
สาหรับคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 5 คน และกรรมการบริ ษทั
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการบริ ษทั ที่ไม่ได้
เป็ นผูบ้ ริ หาร ซึ่ งต้องเป็ นกรรมการอิ ส ระที่ มี คุณสมบัติตามหลัก เกณฑ์ที่ ส านัก งาน ก.ล.ต.
กาหนด รวมทั้งต้องมีกรรมการอิสระมากกว่า หรื อเท่ากับ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริ ษทั
ทั้งหมด
1.3 กรรมการบริ ษ ัท ต้อ งเป็ นผูม้ ี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด และไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า ม
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชน
เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กาหนด
1.4 กรรมการบริ ษทั ต้องมาจากผูท้ รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชี พที่จาเป็ นสาหรับบริ หารกิจการ
ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ซึ่ งควรประกอบด้ว ยผู้ที่ มี ค วามรู ้ ห รื อ มี ป ระสบการณ์ ใ นธุ ร กิ จ น้ า ตาล
พืชเกษตรโดยเฉพาะอ้อย พลังงานชีวมวล และด้านกฎหมาย รวมทั้งด้านบัญชีและการเงิน
1.5 ห้ามไม่ให้กรรมการบริ ษทั เข้าถือหุ ้น ประกอบกิจการ หรื อเป็ นกรรมการบริ ษทั ในห้างหุ ้นส่ วน
หรื อ บริ ษ ัท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ อัน มี ส ภาพอย่า งเดี ย วกัน หรื อ เป็ นการแข่ ง ขัน กับ กิ จ การของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
1.6 การเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกระบวนการสรรหาและการแต่งตั้งที่บริ ษทั กาหนด
ซึ่ งต้องมีความโปร่ งใสและชัดเจน ทั้งนี้ การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นไป
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โดยที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ตามหลัก เกณฑ์และวิธี ก ารในข้อบัง คับ บริ ษ ทั ข้อ 14 ซึ่ งก าหนดให้
ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น เป็ นผูเ้ ลื อ กตั้ง กรรมการบริ ษัท โดยใช้เ สี ย งข้า งมาก และการลงคะแนน
ให้ 1 หุ ้น มี 1 เสี ยง และให้ลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล โดยให้ผูท้ ี่
ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั และในกรณี ที่
บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ซึ่ งเกินกว่าจานวนกรรมการ
บริ ษทั ที่พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
1.7 ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั เลื อกกรรมการบริ ษ ัท คนใดคนหนึ่ ง เป็ นประธานกรรมการบริ ษ ัท
หรื อเห็นสมควรจะเลือกกรรมการบริ ษทั คนใดคนหนึ่ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการ
บริ ษทั ก็ได้
2. วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง
2.1 กรรมการบริ ษ ทั มี วาระการดารงตาแหน่ ง ตามข้อบัง คับ บริ ษ ทั ข้อ 15 ซึ่ งก าหนดให้ใ นการ
ประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการบริ ษทั คนที่อยู่ในตาเหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อก
จากตาแหน่ง จานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการบริ ษทั ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้
ก็ ใ ห้ อ อกโดยจ านวนใกล้ที่ สุ ด กับ ส่ ว น 1 ใน 3 และกรรมการบริ ษัท ที่ อ อกตามวาระนั้น
อาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
2.2 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริ ษทั จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออก
- ศาลมีคาสั่งให้ออก
2.3 กรรมการบริ ษทั ที่ลาออกจากตาแหน่งจะต้องยื่นใบลาออก ซึ่ งการลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วนั ที่
ใบลาออกถึงบริ ษทั
2.4 ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการบริ ษัท ว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั เลื อกบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ และไม่ มี ล ัก ษณะต้องห้า มตามกฎหมาย
เข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการบริ ษทั ที่แทนนั้นเหลื อน้อยกว่า 2 เดื อน ทั้งนี้ บุคคลที่ เข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั แทน
ดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ได้เพียงเท่าวาระที่ ยงั เหลื ออยู่ของกรรมการบริ ษทั
ที่ตนแทน โดยการลงมติในวาระนี้ ตอ้ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนกรรมการบริ ษทั ที่ยงั คงเหลืออยู่
2.5 ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอาจลงมติ ให้กรรมการบริ ษทั ออกจากตาแหน่ งก่ อนถึ งคราวออกตามวาระ
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ ง มาประชุ มและมีสิ ทธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน และมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ ถือโดยผูถ้ ื อหุ ้นที่ ม า
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแบ่งอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
การก ากับ ดู แ ลการด าเนิ น งานเชิ ง นโยบายในภาพรวม และการบริ ห ารงานออกจากกัน อย่า งชัด เจน
โดยปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษ ทั ไม่ได้เป็ นกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ตลอดจนไม่มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั และไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทั้งไม่ได้
ร่ วมบริ หารงานปกติประจาวัน แต่ให้การสนับสนุน และให้คาแนะนาในการดาเนินธุ รกิจของฝ่ ายจัดการผ่าน
ทางผูบ้ ริ หารอย่างสม่าเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ภายใต้กรอบอานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีขอบเขตอานาจหน้าที่ ดังนี้
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
1. บริ ห ารกิ จ การบริ ษ ัท ให้เ ป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุ ด แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น โดยในการด าเนิ น กิ จ การ
ของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต
และปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ และข้อบังคับบริ ษทั ตลอดจนมติ ของที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิจารณาและอนุ มตั ิ ใ นเรื่ องที่ ส าคัญเกี่ ย วกับการด าเนิ น งานของบริ ษ ทั เช่ น วิสัย ทัศ น์ ภารกิ จ
นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้ าหมายและแผนการดาเนินงาน เป้ าหมายทางการเงิน และงบประมาณ
ของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
3. กากับดูแลการดาเนิ นธุ รกิจตามปกติของบริ ษทั และกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไป
ตามวิสัยทัศน์ ภารกิ จ นโยบาย กลยุทธ์ ทางธุ รกิ จ เป้ าหมาย และแผนการดาเนิ นงาน เป้ าหมาย
ทางการเงิน และงบประมาณของบริ ษทั
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง และระบบป้ องกัน การทุ จ ริ ต รวมถึ ง
ก าหนดให้มี มาตรการในการติ ดตามผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ทั บริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ัทร่ ว ม
ที่เหมาะสม ให้มีประสิ ทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ
5. จัดให้มีรายงานประจาปี ของบริ ษทั และ/หรื อของคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6. กากับดูแล และจัดให้มีกลไกในการกากับดูแล ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
7. พิจารณาและอนุมตั ิ และ/หรื อ พิจารณาและให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้พิจารณา
และอนุ ม ัติ ก ารเข้า ท าธุ ร กรรมที่ มี นัย ส าคัญ ต่ อ บริ ษ ัท และการเข้า ท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน
ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง และ/หรื อข้อบังคับ
บริ ษทั ของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
8. แต่งตั้งกรรมการบริ ษทั คนใดคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการบริ ษทั และแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั
ตามจานวนที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเป็ นรองประธานกรรมการบริ ษทั
9. กาหนด และ/หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการบริ ษทั ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั
10. สรรหาและแต่ ง ตั้ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว น
ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่ เกี่ ย วข้อง เข้า ดารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษ ทั ในกรณี ที่ ตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
11. สรรหาบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมี คุ ณ สมบัติค รบถ้วนตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้พิจารณาและแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
12. การแต่ ง ตั้ง หรื อเสนอชื่ อ บุ ค คลเป็ นกรรมการบริ ษัท หรื อผู ้บ ริ หารในบริ ษัท ย่ อ ย และ/หรื อ
บริ ษัท ร่ วมอย่ า งน้ อ ยตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท ในบริ ษัท ย่ อ ยและบริ ษัท ร่ ว ม ทั้ง นี้
กรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่ อหรื อแต่งตั้งนั้น ต้องมีคุณสมบัติ
บทบาท หน้าที่ และความรั บผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกั ษณะขาดความน่ าไว้วางใจ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ว่ า ด้ ว ยการก าหนดลั ก ษณะขาด
ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
13. พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจาปี และเงินปั นผลระหว่างกาลของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
14. พิจารณาและกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
15. พิ จ ารณาจ านวนค่ า ตอบแทนของกรรมการบริ ษั ท ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน
ที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้พิจารณาและอนุมตั ิ
16. ประเมิ น ผลงานของประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู ้ จ ั ด การ และพิ จ ารณา
และก าหนดค่ า ตอบแทนของผู ้บ ริ หารสู ง สุ ด ดัง กล่ า วตามหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนที่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
17. แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการชุ ด ย่อ ย โดยสรรหาและแต่ ง ตั้ง กรรมการบริ ษ ัท หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และมี คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควร
เข้าดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อย
18. แต่ ง ตั้ง กรรมการบริ ษ ทั คนใดคนหนึ่ ง ที่ ดารงตาแหน่ ง กรรมการบริ ห ารเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
รวมทั้งกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ
19. แต่ ง ตั้ง กรรมการบริ ษ ัท หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมี คุ ณ สมบัติ
ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเป็ นเลขานุการบริ ษทั
20. กาหนดให้มีแผนการสื บทอดตาแหน่งของผูบ้ ริ หารสู งสุ ด โดยทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี
21. แต่งตั้ง และ/หรื อ มอบอานาจให้กรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรื อหลายคน มีอานาจ
ดาเนิ น การใด ๆ ที่ อยู่ภ ายในขอบเขตอานาจของกรรมการบริ ษ ทั ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท
เห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริ ษทั อาจยกเลิก เพิกถอน หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจดังกล่าวได้
22. กากับดูแลให้มีช่องทางในการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ น้ แต่ละกลุ่ม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
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23. กากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และโปร่ งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ
24. กาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ และข้อบังคับภายในของบริ ษทั ในเรื่ องต่าง ๆ
25. มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง
ข้อบังคับบริ ษทั และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
26. กาหนดนโยบาย ทบทวน และสนับสนุนให้มีระบบป้ องกันการคอร์รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง
ควบคุ มดูแลผูบ้ ริ หาร และฝ่ ายจัดการให้ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และคู่มือการกากับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ตลอดจนเป็ นแบบอย่ า งด้า นการต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชั่น
และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
ทั้ง นี้ ในการดาเนิ นการเรื่ องใดที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั หรื อผูร้ ั บ มอบอานาจจากคณะกรรมการ
บริ ษทั มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ
บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษ ัทไม่มีอานาจอนุ มตั ิ
การด าเนิ น การในเรื่ อ งดัง กล่ า ว เว้นแต่ เ ป็ นการอนุ ม ตั ิ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบายและหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) พิจารณาและอนุ มตั ิไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริ ษทั
4. การประชุม
4.1 คณะกรรมการบริ ษ ทั ต้องประชุ มกันอย่า งน้อย 4 ครั้ ง ต่อปี เพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิงบการเงิ น
ประจ าปี และรายไตรมาส รวมทั้ง เรื่ องส าคัญ อื่ น ๆ และมี ก ารประชุ ม พิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม
ตามความจาเป็ นและเหมาะสม รวมทั้งมีการกาหนดวาระประจาของแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน
เช่น การพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินที่ผา่ นการสอบทาน หรื อตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น
4.2 ก าหนดปฏิ ทิ น การประชุ ม ประจ าปี ของปี ถัด ไปล่ ว งหน้ า ทุ ก สิ้ น ปี ส าหรั บ การประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท
และคณะกรรมการชุ ดย่อย ตลอดจนผูบ้ ริ หารสามารถกาหนดตารางการทางาน และสามารถ
เข้าร่ วมประชุม เพื่อให้ความเห็นหรื อพิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องสาคัญต่าง ๆ ได้ทุกคราว
4.3 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ประธานกรรมการบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม กรรมการบริ ษ ัท ไม่ น้อ ยกว่า 7 วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม เว้น แต่ ใ นกรณี
มีความจาเป็ นเร่ งด่วน หรื อเพื่อรักษาสิ ทธิ์ และประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ อาจนัดประชุ มด้วย
วิธีการอื่น หรื อกาหนดวันประชุมเร็ วกกว่านั้นได้ ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอ
ประธานกรรมการบริ ษทั ให้เรี ยกประชุ มได้ โดยกาหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่มี
การร้องขอ
4.4 คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน และทันเวลา โดยเลขานุการบริ ษทั จะดูแล
ให้กรรมการบริ ษ ทั ได้รับวาระการประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม ล่ วงหน้าก่ อน
การประชุ ม เป็ นเวลาที่ เ พี ย งพอส าหรั บ การศึ ก ษาและพิ จ ารณาเรื่ องที่ ต้อ งให้ ค วามเห็ น
และการออกเสี ยงลงคะแนน
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4.5 มี ก ารจดบัน ทึ ก การประชุ ม เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร และจัด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ่ า น
การรับรองจากคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบได้
4.6 ต้อ งมี ก รรมการบริ ษ ัท มาประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการบริ ษ ัท ทั้ง หมด
จึ ง จะครบเป็ นองค์ ป ระชุ ม หากประธานกรรมการบริ ษัท ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้รองประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานที่ประชุ ม และหากรองประธานกรรการบริ ษทั
ไม่ ส ามารถปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก รรมการบริ ษัท ซึ่ งมาประชุ ม เลื อ กกรรมการบริ ษัท
คนใดคนหนึ่งที่มาประชุมเป็ นประธานที่ประชุม
4.7 การลงมติ ในที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้จานวนองค์ประชุ มขั้นต่ า ณ ขณะที่
คณะกรรมการบริ ษทั จะลงมติ ใ นที่ ประชุ ม จะต้องมี จานวนกรรมการบริ ษ ทั อยู่ไ ม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด
4.8 ในการลงคะแนนให้กรรมการบริ ษทั 1 คน มี 1 เสี ยง กรรมการบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด
ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในเรื่ อ งนั้น และการวินิ จ ฉัย ชี้ ขาดของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท
ให้ ถื อ เสี ย งข้า งมาก ทั้ง นี้ หากคะแนนเสี ย งเท่ า กัน ให้ ป ระธานที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย งเพิ่ ม อี ก
หนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
4.9 ให้เลขานุการบริ ษทั ซึ่งทาหน้าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุมเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
5. การรายงาน
5.1 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการทารายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในรู ปแบบรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ให้ผถู้ ือหุน้ ได้รับทราบ
5.2 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงาน
ทางการเงิน และแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
5.3 คณะกรรมการบริ ษ ัทต้องดาเนิ น การให้ก รรมการบริ ษ ทั ทุ ก รายเปิ ดเผยประวัติ ข องตนเอง
อย่ า งครบถ้ ว นและเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ท จ. 38/2559
เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับฐานะการเงิ นและผล
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) เพื่อประโยชน์แก่ผูถ้ ื อหุ ้น นักลงทุ น
แ ล ะ ส า ธ า ร ณ ะ ช น ใ น แ บ บ แ ส ด ง ร า ย ก า ร ข้ อ มู ล ป ร ะ จ า ปี ( แ บ บ 56-1)
รายงานประจาปี (แบบ 56-2) และใน Website ของบริ ษทั
6. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริ ษ ทั ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บ ตั ิงานของกรรมการบริ ษทั เป็ นประจา
ทุกสิ้ นปี โดยแบ่งเป็ นการประเมินคณะกรรมการบริ ษทั รายคณะ (As a Whole) และแบบประเมินตนเองของ
กรรมการบริ ษทั รายบุคคล (Self-assessment) ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทบทวนการทางาน
ปั ญหาและอุปสรรคที่พบ และเพื่อประเมินผลการปฏิ บตั ิงานในปี ที่ผา่ นมา และหาแนวทางในการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของคณะกรรมการบริ ษทั ในปี ต่อ ๆ ไป
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โดยหลักเกณฑ์ใ นแบบการประเมิ นคณะกรรมการบริ ษทั รายคณะ และการประเมิ นตนเองของ
กรรมการบริ ษัท รายบุ ค คล ได้อ้า งอิ ง มาจากตัว อย่ า งแบบประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการบริ ษ ัท
เดื อ นกุ ม ภาพัน ธุ์ 2558 ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยน ามาปรั บ ใช้ใ ห้ เ ข้า กับ ธุ ร กิ จ ของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่งมีรายละเอียดหัวข้อในการประเมินดังนี้
- แบบประเมินคณะกรรมการบริ ษทั รายคณะ แบ่งด้านการประเมิน ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
3. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
4. การทาหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริ ษทั และการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
- แบบประเมินตนเองของกรรมการบริ ษทั รายบุคคล แบ่งด้านการประเมิน ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั
2. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
ส าหรั บกระ บวนก ารประ เมิ นนั้ น ส านั ก กรรมก าร/เล ขานุ การบริ ษั ท จะ ด าเนิ นก ารจั ด ส่ ง
แบบประเมินทั้ง 2 แบบ พร้อมคาอธิ บาย และเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อแก่กรรมการบริ ษทั รายบุคคล
ในช่ วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี และกาหนดให้นาส่ งคืนภายในกลางเดื อนธันวาคมของปี นั้น ๆ จากนั้น
ส านัก กรรมการ/เลขานุ ก ารบริ ษ ัท จะสรุ ป ผลการประเมิ น โดยจะสรุ ป ผลคะแนนออกเป็ นรายบุ ค คล
และแบ่งเป็ นแต่ละหมวดหมู่ สาหรั บการประเมินทั้ง 2 แบบ และรายงานผลให้แก่คณะกรรมการบริ ษ ทั
ได้รั บ ทราบในการประชุ ม เพื่ อ วิเ คราะห์ ส าเหตุ แ ละหาแนวทางพัฒ นาแต่ ล ะด้า นต่ อ ไป โดยมี เ กณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน :
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรื อไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
นอกจากนั้ น คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเพิ่ ม เติ ม
ซึ่ งมี แ บบการประเมิ น รวมถึ ง หลัก เกณฑ์ แ ละกระบวนการประเมิ น เช่ น เดี ย วกัน กั บ การประเมิ น
คณะกรรมการบริ ษทั
สาหรับการประเมินกรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีการประเมิน
เป็ นประจาทุกปี โดยจะเริ่ มตั้งแต่ปี 2560 เป็ นต้นไป ซึ่ งจะนาใช้แบบประเมิน ผลงานประจาปี ซึ่ งอ้างอิง
มาจากศูนย์พฒั นาการกากับดูแลกิ จการบริ ษทั จดทะเบียนปี 2554 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
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และ/หรื อศึกษาเพิ่มเติมแบบประเมินขององค์กรอื่น ๆ ที่ใช้ได้ผลดีมาแล้ว และจะพิจารณาจากผลประกอบการรวม
ของบริ ษทั เป็ นหลักเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ จะจัดส่ งแบบประเมินให้แก่กรรมการบริ ษทั ทุกท่าน เพื่อทาการ
ประเมิ น ในช่ ว งต้น เดื อ นมกราคมของปี ถัด ไป เพื่ อ น าผลประกอบการรวมของบริ ษัท มาประกอบ
การประเมิ น และก าหนดให้ ส่ ง คื น แก่ ส านัก กรรมการ/เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ในช่ ว งกลางเดื อ นมกราคม
ของปี นั้น ๆ เพื่ อ สรุ ป ผลการประเมิ น และน าเสนอแก่ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน ก่อนนาเสนอแก่คณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
7. ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ตระหนัก ถึ ง การก าหนดค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการบริ ษ ัท กรรมการ
ชุ ดย่อย และผูบ้ ริ หาร อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้สอดคล้องกับผลประกอบการรวม
ของบริ ษทั ด้วยความโปร่ งใส ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และรู ปแบบการพิจารณาการจ่าย
ค่า ตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่น ๆ แก่ ก รรมการบริ ษ ทั กรรมการชุ ดย่อย และผูบ้ ริ หาร ก่ อนนาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามลาดับต่อไป
โดยการก าหนดค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณาจากผลประกอบการรวมของบริ ษ ัท การปฏิ บ ัติ ง าน
และความรับผิดชอบ ซึ่ งจะนาผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน และนาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนเปรี ยบเทียบ
กับการจ่ายค่าตอบแทนของธุ รกิ จหรื ออุตสาหกรรมในประเภทเดี ยวกันกับบริ ษทั หรื อใกล้เคียงกับบริ ษทั
และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียนตามเอกสารสรุ ปผลสารวจ
ข้อมูลกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียนปี 2558 ซึ่งจัดทาขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุ มตั ิ
จากที่ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และสาหรั บ ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง จะเป็ นไปตามหลัก การและนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงาน
ของผู้บ ริ หารแต่ ล ะท่ า น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษัท โดยกรรมการบริ ษ ัท กรรมการชุ ด ย่ อ ย
และผู้บ ริ หารระดับ สู ง จะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนในอัต ราที่ เ หมาะสมตามหน้า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ
ในการดาเนินงาน ซึ่งเป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
8. การพัฒนากรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั มี นโยบายส่ ง เสริ ม และอานวยความสะดวกให้มี การฝึ กอบรม และการให้
ความรู ้ แ ก่ ก รรมการบริ ษัท และผู้เ กี่ ย วข้ อ งในระบบการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของกลุ่ ม บริ ษัท ฯ อาทิ
กรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ซึ่ งกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ต้องผ่านการอบรมหลักสู ตรกรรมการ
ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) และ/หรื อ Director Certification Program (DCP) จากสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
นอกจากนั้น สานักกรรมการ/เลขานุการบริ ษทั จะจัดทาแผนการอบรมประจาปี ของปี ถัดไปล่วงหน้า
ทุ ก สิ้ นปี ร่ วมกับ ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คลและธุ รการ เพื่ อให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท พิ จารณาอนุ ม ตั ิ หลัก สู ต ร
การอบรมที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ก่อนการนาใช้ในปี ถัดไป โดยแบ่งเป็ นหลักสู ตรการอบรมภาคบังคับ
ที่ กรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อย ต้องเข้าอบรมในปี นั้น ๆ และหลักสู ตรการอบรมที่เป็ นตัวเลื อก
107

ตามความสนใจ ซึ่ งในแต่ละปี จะสนับสนุนให้มีกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 1 ท่าน รวมถึงกรรมการชุดย่อย
และผูบ้ ริ ห ารเข้าอบรมหลัก สู ต ร หรื อ เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมสั ม มนาของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานหรื อองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิงาน
9. การปฐมนิเทศกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ภายหลัง
การคัดเลื อกผูท้ ี่ จะเข้า มาดารงตาแหน่ ง กรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั โดยจัดให้ ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จ ัด การเป็ นผู้แ นะน าให้ ก รรมการบริ ษัท ที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง ใหม่ รู้ จ ัก กับ ฝ่ ายจัด การ
และกรรมการบริ ษทั ท่า นอื่ น ๆ พร้ อมทั้งนาเสนอข้อมูล ทัว่ ไปของกลุ่ม บริ ษทั ฯ อาทิ โครงสร้ างองค์ก ร
และลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็ นต้น ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษัท ฯ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง บทบาทและขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริ ษทั จรรยาบรรณในการดาเนินงาน และการใช้ขอ้ มูลภายใน เป็ นต้น โดยจะจัดทาเป็ นคู่มือ
สาหรับกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบการปฐมนิเทศและการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
นอกจากนี้ หากกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ยังไม่ได้อบรมหลักสู ตรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการบริ ษทั จะจัดให้กรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการแต่ง ตั้งใหม่ดงั กล่าวเข้าอบรมหลักสู ตร
ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริ ษทั อันได้แก่ หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP)
หรื อ Director Certification Program (DCP) และหลักสู ตร Audit Committee Program (ACP) (กรณี เป็ น
กรรมการตรวจสอบ) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษ ทั ไทย (Thai Institute of Directors
Association: IOD) รวมถึงหลักสู ตรการอบรมอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีจานวน 3 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายประจวบ ไชยสาส์น
2. นางสี นวล ทัศน์พนั ธุ์
3. นายศิริชยั สมบัติศิริ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นางสี นวล ทัศน์พนั ธุ์ และนายศิริชยั สมบัติศิริ เป็ นกรรมการที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอ
ที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมีนางสาวพรทิพย์ วิญญูปกรณ์ ผูจ้ ดั การสานักตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น
และข้อเสนอแนะอย่างเป็ นอิสระด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การสอบทาน
ความถูกต้องเชื่ อถื อได้ของรายงานทางการเงิน การควบคุ มภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การตรวจสอบ
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ภายใน การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเชื่ อมัน่ ว่า การดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และโปร่ งใส ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
1. องค์ประกอบ
1.1 คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อผู ้ ถื อหุ ้ น เป็ นผู้ แ ต่ ง ตั้ งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบตามหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และข้ อ บัง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่ า งน้ อ ย 3 ท่ า น โดยต้องประกอบด้วย
ผูม้ ีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทาหน้าที่สอบทานงบการเงินได้อย่างน้อย 1 ท่าน
1.3 ผูจ้ ดั การสานักตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
2 . คุณสมบัติ
เป็ นกรรมการอิส ระตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และข้อบังคับที่ ตลาดหลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทย
กาหนดและสามารถให้ความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิ บตั ิ งานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างอิ สระ
รวมทั้งสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเพียงพอในฐานะเป็ นกรรมการตรวจสอบ
3 . วาระการดารงตาแหน่ง
3.1 กรรมการตรวจสอบมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง เพื่ อ ปฏิ บ ัติ ง านตามวาระการด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั
3.2 กรณี มี เ หตุ ใ ห้ก รรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่ ง อัน ส่ ง ผลให้จ านวนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่ ค รบถ้ว นตามที่ ก าหนดในกฎบัต รฉบับ นี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ต้อ งแต่ ง ตั้ง
กรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพื่อให้ครบตามจานวนภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่มี
จานวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน
4 . การประชุม
4.1 ก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งน้ อ ยปี ละ 4 ครั้ ง ทั้ง นี้ อาจมี
การจัดการประชุมเพิ่มเติมจากที่กาหนดได้ตามที่เห็นสมควร โดยมีการประชุ มอย่างน้อยปี ละ1 ครั้ง
ระหว่ า งคณะกรรมการตรวจสอบกับ ส านั ก ตรวจสอบภายใน เพื่ อแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น
และพิจารณาอนุ มตั ิ แผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลังพลของส านักตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งสอบทานผลการปฏิ บ ตั ิ งาน และการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบของ
สานักตรวจสอบภายใน
4.2 องค์ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ยกรรมการเข้ า ร่ วมในการประชุ ม
แต่ ล ะครั้ งไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ งหนึ่ งของจ านวนกรรมการทั้ง หมด จึ ง จะครบเป็ นองค์ ป ระชุ ม
ทั้ง นี้
กรรมการตรวจสอบทุ ก ท่ า นจะต้อ งเข้า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนครั้งที่มีการประชุมในปี นั้น ๆ
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4.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิ ญฝ่ ายจัดการหรื อผู้ที่ เกี่ ย วข้องเข้า ร่ วมประชุ ม ให้ ค วามเห็ น
หรื อจัดส่ งเอกสารตามความจาเป็ นได้
4.4 กรรมการตรวจสอบที่ มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด กรรมการตรวจสอบท่านนั้นจะไม่เข้าร่ วมประชุ ม
หรื องดการแสดงความเห็นในเรื่ องดังกล่าว
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ
5.1 การควบคุมภายใน
5.1.1 สอบทานให้บริ ษทั มีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรี ยน
รวมทั้ง สอบทานนโยบายและการควบคุ มภายในของกระบวนการประเมิ น ความเสี่ ย ง
เกี่ยวกับการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีแนวทางสามารถป้ องกันการคอร์ รัปชัน่ สอดคล้อง
ตามที่สานักตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว และรายงานไว้ในแบบประเมิน
ตนเองของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
5.1.2 สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
5.1.3 สอบทานให้บริ ษทั มีกระบวนการทางาน การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุ ม การกากับดูแล
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ของข้อ มู ล และระบบ
เครื อข่ายสื่ อสารที่มีประสิ ทธิผล
5.1.4 สอบทานให้ ก รรมการตรวจสอบมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นประจาทุกปี
5.2 การตรวจสอบภายใน
5.2.1 พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสานักตรวจสอบภายใน
ได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
5.2.2 พิจารณาความเป็ นอิส ระของสานัก ตรวจสอบภายใน โดยพิ จารณาจากการปฏิ บตั ิหน้า ที่
และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการแต่งตั้ง
ถอดถอน โยกย้าย หรื อเลิ กจ้างหัวหน้า หน่ วยงานสานักตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5.3 รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
5.3.1 สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับ ผู้ส อบบัญ ชี ภ ายนอก และผู้บ ริ หารที่ รั บ ผิ ด ชอบการจัด ท ารายงานทางการเงิ น
ทั้งรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้ อบบัญชี สอบ
ทานหรื อตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจาเป็ น และเป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบ
บัญชีของบริ ษทั ก็ได้
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5.3.2 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5.3.3 ให้ ค าแนะน าแก่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท และฝ่ ายจัด การในการปรั บ ปรุ งกระบวนการ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน หรื อระบบงานเพื่อลดความเสี่ ย งในเรื่ องต่ าง ๆ ทาให้ได้รายงานทางการเงิ น
ที่ถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้เพื่อให้บริ ษทั มีระบบการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ
5.4 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
5.4.1 สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
5.4.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์
สู ง สุ ด ต่ อ บริ ษัท รวมทั้ง พิ จ ารณาการเปิ ดเผยข้อ มู ล ของบริ ษัท ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
5.4.3 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
ซึ่ งรายงานดังกล่ าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็ นเกี่ ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย หรื อกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุ มของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รั บจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่ นที่ เห็ นว่า ผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบภายใต้ข อบเขตหน้า ที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
5.4.4 ในการปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมี ข ้อสงสั ย ว่า มี ร ายการ
หรื อการกระท าดัง ต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมี ผลกระทบอย่า งมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิ น และผล
การดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัท
เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อผู ้ บ ริ หารไม่ ด าเนิ นการให้ มี ก ารปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
ภายในเวลาตามวรรคหนึ่ ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว่า มี รายการ
หรื อการกระท าตามวรรคหนึ่ ง ต่ อส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.5 หน้าที่อื่น ๆ
5.5.1 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใด
เมื่อเห็นว่าจาเป็ นโดยบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
5.5.2 ทบทวนและปรั บปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอต่ อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5.5.3 ปฏิ บั ติ ก า ร อื่ นใ ด ต า ม ที่ ค ณะ ก ร ร ม ก า รบ ริ ษั ท ม อ บ หม า ย ด้ ว ย ค วา ม เ ห็ น ช อ บ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
6 . การรายงาน
6.1

รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข กรณี ที่มี
การกระท าที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ องค์ ก รอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทั้ งในเรื่ องฐานะการเงิ น
ผลการดาเนินงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริ ต ข้อบกพร่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบ
การควบคุ มภายใน การปฏิ บ ตั ิ ที่ ข ดั ต่ อกฎหมาย หรื อต่ อข้อก าหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ
หรื อกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

6.2

จั ด ท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ รายงานผลการปฏิ บั ติ หน้ า ที่
หรื อความเห็นต่าง ๆ ต่อการดาเนิ นงานตามที่ได้รับรายงาน โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

6.3

จัดทารายงานการกากับดู แลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง

1.
2.
3.
4.
5.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั มีจานวน 5 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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โดยมี นางสาวเกณิ ก า ธนาเวทชญาสิ ริ ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การส านักบริ หารความเสี่ ยง เป็ นเลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2558
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัท ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งนั้ น เพื่ อ ก าหนดนโยบาย
ด้ า นการบริ หารความเสี่ ยง ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ทั้ งองค์ ก ร รวมทั้ งก ากั บ ดู แ ลให้ มี ร ะบบ
หรื อกระบวนการบริ หารจั ด การความเสี่ ยง เ พื่ อ ลดผลก ระทบต่ อ ธุ รกิ จของบริ ษั ท
อย่างเหมาะสม โดยได้กาหนดองค์ป ระกอบหน้าที่ ได้อย่างมีป ระสิ ทธิ ผล ตามที่ คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้มอบหมาย
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู ้แ ต่ ง ตั้ งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และประธาน
กร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง โ ด ย คั ด จ าก ก ร ร ม ก า ร บริ ษั ท แ ล ะ / หรื อ ผู้ บ ริ ห า ร
แ ล ะ / ห รื อ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ช า น า ญ ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง
หรื อความรู้ความชานาญในอุตสาหกรรมที่บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจอยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงประกอบด้วยกรรมการบริ หารอย่างน้อย 3 ท่าน
- คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผู้ แ ต่ ง ตั้ งเลขานุ การคณะกรรมการบริ หาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง โ ด ย อ า จ เ ป็ น ผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ช า สู ง สุ ด ที่ ดู แ ล ส า นั ก บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง
ห รื อ บุ ค ค ล อื่ น ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง เ ห็ น ส ม ค ว ร เ พื่ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ
การดาเนิ นงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ ย วกับ การนัดประชุ ม จัดเตรี ยมวาระ
การประชุม นาส่ งเอกสารการประชุมและการบันทึกการประชุม
3. วาระการดารงตาแหน่ง
- คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง คราวละ 3 ปี นั บ จากวัน ที่
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติแต่งตั้ง
- กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ พ ้น ต าแหน่ ง ตามวาระ อาจได้รั บ แต่ ง ตั้ง ให้ก ลับ เข้า มาด ารง
ตาแหน่งได้อีก หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
- นอกจากนี้การพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริ หารความเสี่ ยงพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
 ตาย
 ลาออก
 ขาดคุ ณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ลงมติให้ออก
 ศาลมีคาสั่งให้ออก
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4. ขอบเขตหน้าที่
- น า เ ส น อ แ ล ะ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ใ น ก า ร ก า ห น ด น โ ย บ า ย
การบริ หารความเสี่ ยง และระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั ยอมรับได้
- น าเสนอภาพรวมความเสี่ ย งของบริ ษ ัท วิ ธี การจัด การ และผลการติ ด ตามความเสี่ ย งต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั
- สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยง และด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า
การจั ด การความเสี่ ยงมี ค วามเพี ย งพอ เหมาะสม สามารถจั ด การความเสี่ ยงให้ อ ยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแลกเปลี่ยนความรู ้และข้อมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ ยงและการควบคุมภายในที่มีผลหรื ออาจกระทบต่อบริ ษทั
- ตัดสิ นใจและให้คาแนะนาเกี่ยวกับปั ญหาสาคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
- สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กร
-

ประ เมิ นผล การปฏิ บั ติ งานของคณะ กรรมการบริ หารความเสี่ ย ง ราย งานผล
การประเมินประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั

-

สอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ า เสมอเป็ นประจาทุ กปี เพื่อให้
มั่ น ใ จ ว่ า เ นื้ อ ห า ใ น ก ฎ บั ต ร มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ์
ในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั

-

พิจารณาสอบทานความเสี่ ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั ตามที่หน่วยงาน
เจ้าของความเสี่ ยงได้ประเมินไว้รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
-

ก ากั บ ดู แ ลความมี ป ระสิ ทธิ ผลของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษั ท
โดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง

5. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรง
ตามหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และคณะกรรมการบริ ษัท ยัง คงต้อ งมี
ความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก
6. การประชุม
-

จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม อ ย่ า ง น้ อ ย ไ ต ร ม า ส ล ะ 1 ค รั้ ง โ ด ย อ า จ เ ชิ ญ ฝ่ า ย จั ด ก า ร
หรื อ ผู้บ ริ ห ารหรื อ พนัก งานของบริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ ง หรื อ ผู ้ที่ เ ห็ น สมควรมาร่ ว มประชุ ม
ให้ความเห็น หรื อส่ งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น

-

ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งทุ ก ครั้ ง องค์ป ระชุ ม ต้อ งประกอบด้ว ย
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงทั้งหมดที่มีอยูใ่ นตาแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
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-

กรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณาเรื่ องใด มิ ให้เข้าร่ วมพิจารณา
หรื อออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ

-

ในการออกเสี ยง กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ลงมติ โ ดยมี สิ ทธิ ออกเสี ยงคนละ
1 เสี ยงและใช้คะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณี ที่ก ารลงมติ มีเสี ยงเท่ากัน ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีสิทธิออกเสี ยงอีก 1 เสี ยง เพื่อเป็ นการชี้ขาด

7. การรายงาน
รายงานผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
และจัดทารายงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
และลงนามโดยประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
8. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะทาการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง และรายงานผลการประเมินประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั

2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริ ษทั มีจานวน 3 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นางสี นวล ทัศน์พนั ธุ์
2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
3. นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล

โดยมีนางสาวพัชรี โคสนาม ผูจ้ ดั การสานักกรรมการ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ของบริ ษ ทั น้ า ตาลบุ รีรัม ย์ จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 7/2559
เมื่ อ วัน ที่ 11 สิ ง หาคม 2559 มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ จ ัด ตั้ง คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ท าหน้า ที่ ก าหนด
และทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางด้านจรรยาบรรณธุ รกิจ และการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็ น
มาตรฐานในการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั และการปฏิ บ ตั ิ ตนของกรรมการบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หาร และพนัก งาน
รวมถึ งการให้คาปรึ กษาแก่ คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนกากับดูแลการปฏิ บตั ิงานของกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ ห าร และฝ่ ายจัด การ ให้เ ป็ นไปตามจรรยาบรรณธุ ร กิ จ และนโยบายก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อี ก ทั้ง
การดาเนิ นงานที่ เกี่ ย วกับ การต่อต้านทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น เพื่ อแสดงออกซึ่ งเจตนารมณ์ ใ นการดาเนิ นธุ รกิ จ
ของบริ ษทั อย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม และคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีมติ
ให้จดั ทากฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลฉบับนี้ ข้ ึน โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ
1.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง
- ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 คน โดยส่ วนใหญ่ตอ้ งเป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี้
หากองค์กรยังมี ข นาดเล็ก และจานวนบุ คลากรกรรมการอิ สระไม่เพีย งพอ กาหนดให้ต้องมี
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กรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน ในคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ต้องพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็ นประธานกรรมการธรรมาภิบาลเท่านั้น
- คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผูพ้ ิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง กรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ท าหน้า ที่ ค ณะกรรมการ
ธรรมาภิ บ าล ทั้ง นี้ หากคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลพ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระอาจได้รั บ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ได้อีก
- ให้บริ ษทั คัดเลือกและเสนอชื่อพนักงานบริ ษทั เพื่อทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1.2 คุณสมบัติ
- ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั มีความเป็ นกลางและมีความเป็ นอิสระตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
- มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการท าหน้ า ที่ ด้ า น ธรรมาภิ บ าล การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
การให้คาปรึ ก ษาแก่คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนก ากับ ดูแลการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และฝ่ ายจัดการ ให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณธุ รกิ จ และนโยบายกากับดู แล
กิจการที่ ดี และนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึ งความรู ้ ในธุ รกิ จที่ เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ตลอดจนประสบการณ์ ก ารท างาน และเข้า ใจถึ ง บทบาทหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลอย่างแท้จริ ง
- สามารถอุ ทิ ศ เวลาอย่ า งเพี ย งพอในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์
ของการดาเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง
2.1 วาระการดารงตาแหน่ง
- กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการดารงตาแหน่ งเพื่อปฏิ บตั ิงานตามวาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั
- กรณี มีเหตุให้กรรมการธรรมาภิบาลพ้นจากตาแหน่ง อันส่ งผลให้จานวนของคณะกรรมการ
ธรรมาภิ บ าลไม่ค รบถ้วนตามที่ ก าหนดในกฎบัตรฉบับ นี้ คณะกรรมการบริ ษ ทั ต้องแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิ บาลรายใหม่ เพื่ อให้ค รบตามจ านวน ภายในระยะเวลา 3 เดื อ น
นับแต่วนั ที่มีจานวนกรรมการธรรมาภิบาลไม่ครบถ้วน
2.2 การพ้นจากตาแหน่ง
- กรรมการธรรมาภิบาลจะพ้นจากตาแหน่ง เมื่อเกิดกรณี ดังนี้
 เสี ยชีวติ
 ลาออก
 พ้นจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั
 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
 ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการธรรมาภิบาล หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
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- ในกรณี ลาออก กรรมการธรรมาภิบาลจะต้องยืน่ ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั และมีผล
ตั้งแต่วนั ที่ประธานกรรมการบริ ษทั ลงนามพิจารณาอนุมตั ิการลาออกเป็ นต้นไป
3. ขอบเขตอานาจหน้าที่
3.1 กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางด้านจรรยาบรรณธุ รกิจ และการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่ อ เป็ นมาตรฐานในการก าหนดระเบี ย บปฏิ บ ั ติ ข องบริ ษัท และการปฏิ บ ัติ ต นของ
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
3.2 ให้ ค าปรึ กษาแก่ ค ณะกรรมการบริ ษัท ก ากับ ดู แ ล ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ
ตามจรรยาบรรณธุ รกิ จและนโยบายก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ตลอดจนทบทวนจรรยาบรรณ
และหลักการกากับดูแลกิจการดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3.3 ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของ กรรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ หาร และฝ่ ายจั ด การ ให้ เ ป็ นไป
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี
3.4 กาหนดแนวทางการกากับดูแลการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
3.5 จั ด ท ารายงานการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ และผลการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
ธรรมาภิ บ าล เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษัท และเปิ ดเผยข้อ มู ล ในรายงานประจ าปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ทั้ง นี้ ในการด าเนิ น การเรื่ องใดที่ ค ณะกรรมการธรรมาภิ บ าล หรื อผู้รั บ มอบอ านาจ
จากคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กั บ บ ริ ษั ท แ ล ะ / ห รื อ บ ริ ษั ท ย่ อ ย แ ล ะ / ห รื อ บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ธรรมาภิ บ าล หรื อผู้รั บ มอบอ านาจจากคณะกรรมการธรรมาภิ บ าล ไม่ มี อ านาจอนุ ม ัติ
การด าเนิ น การในเรื่ องดั ง กล่ า ว เว้น แต่ เ ป็ นการอนุ ม ัติ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) พิจารณา
และอนุมตั ิไว้แล้ว โดยอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริ ษทั
4. การประชุม
4.1 การจัดประชุม
- คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล ต้อ งประชุ ม อย่ า งน้ อ ยปี ละ 2 ครั้ ง หรื ออาจจัด ให้ มี
การประชุ มเพิ่ มเติ ม ตามที่ป ระธานกรรมการบริ ษ ทั เห็ นสมควร โดยต้องเข้าร่ วมประชุ ม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลทั้งหมด
- ประธานกรรมการธรรมาภิ บ าล อาจเรี ยกประชุ ม เป็ นกรณี พิ เ ศษได้ หาก กรรมการ
ธรรมาภิบาล หรื อประธานกรรมการบริ ษทั มีวาระจาเป็ นที่ตอ้ งหารื อร่ วมกัน
4.2 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
- การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องมีกรรมการธรรมาภิบาล เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการดังกล่าวทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุ ม และให้ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล เป็ นประธานที่ประชุม
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- ในกรณี ที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้
กรรมการธรรมาภิบาล ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
- กรณี ที่เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ บริ ษทั ต้อง
มอบหมายบุคคลเข้าร่ วมประชุมแทน
4.3 การลงคะแนนเสี ยง
- มติที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากของกรรมการธรรมาภิบาล ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
- กรรมการธรรมาภิบาลที่มีส่วนได้เสี ยในวาระใด ๆ จะต้องงดออกเสี ยงในวาระนั้น ๆ
4.4 บันทึกรายงานการประชุม
ให้เลขานุการกรรมการธรรมาภิบาล หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่บนั ทึกรายงานการประชุม
5. การรายงาน
5.1 คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล จะต้อ งเสนอและรายงานผลการพิ จ ารณานโยบายต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องด้านจรรยาบรรณธุ รกิจ การกากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
ตลอดจนการดาเนินงานด้านธรรมาภิบาล แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
และ/หรื อการนาเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาหรื อรับทราบต่อไป
5.2 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นรับทราบไว้ใน
รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) โดยเปิ ดเผยรายละเอียด
ดังนี้
- จานวนครั้งการประชุม
- จานวนครั้งที่กรรมการธรรมาภิบาล เข้าร่ วมประชุมเป็ นรายบุคคล
- ผลการปฏิบตั ิงานตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้
6. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล ต้องประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของตนเองและของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ (ถ้ามี)
ให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบ
7. ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะ กรรมการธ รรม าภิ บาล จะ ไ ด้ รั บค่ าตอบแทนใ นอั ต ราที่ เหมาะ ส ม ตาม หน้ า ที่
และความรับผิดชอบในการดาเนินงาน ซึ่งเป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั มีจานวน
3 คน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นางสี นวล ทัศน์พนั ธุ์
2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
3. นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี น างสาวพัช รี โคสนาม ผู้จ ัด การส านัก กรรมการ เป็ นเลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ตามที่ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั น้ าตาลบุ รีรัมย์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2559
เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2559 มี มติ อนุ มตั ิให้จดั ตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทา
หน้าที่พิจารณา กาหนดหลักเกณฑ์ และรู ปแบบการสรรหากรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู ง ของบริ ษ ัท ตลอดจนการพิ จ ารณารู ป แบบและก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้แ ก่
คณะกรรมการบริ ษ ัท และบุ ค ลากรดัง กล่ า ว ตามความเหมาะสมของหน้า ที่ และความรั บ ผิด ชอบ
และผลประกอบการโดยรวมของบริ ษทั โดยค านึ งถึ งประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นสาคัญ รวมถึ งเพื่อเป็ น
การแสดงออกซึ่ ง เจตนารมณ์ ใ นการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั อย่า งโปร่ ง ใส ตามแนวทางการก ากับ ดู แล
กิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั จึงได้จดั ทากฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนฉบับนี้ข้ ึน โดยมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ
1.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง
- ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 คน โดยส่ วนใหญ่ตอ้ งเป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี้
หากองค์กรยังมีข นาดเล็ก และจานวนบุ คลากรกรรมการอิสระไม่ เพีย งพอ กาหนดให้ต้องมี
กรรมการอิ ส ระ อย่ า งน้ อ ย 1 คน ในคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน
เป็ นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเท่านั้น
- คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั เพื่อทาหน้าที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ได้อีก
- ให้บริ ษทั คัดเลือกและเสนอชื่ อพนักงานบริ ษทั เพื่อทาหน้าที่เลขานุ การคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
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1.2 คุณสมบัติ
- ด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษัท มี ค วามเป็ นกลางและมี ค วามเป็ นอิ ส ระตามหลัก การ
กากับดูแลกิจการที่ดี
- มี ค วามรู้ ความสามารถในการท าหน้ า ที่ ส รรหากรรมการและผู้ บ ริ หารระดั บ สู ง
และพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงความรู้ ในธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ตลอดจนประสบการณ์
การท างาน และเข้า ใจถึ ง บทบาทหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนอย่างแท้จริ ง
- สามารถอุ ทิ ศ เวลาอย่ า งเพี ย งพอในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง
2.1 วาระการดารงตาแหน่ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่ งเพื่อปฏิบตั ิงาน ตามวาระ
การดารงตาเหน่งกรรมการบริ ษทั
- กรณี มีเหตุให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่ ง อันส่ งผลให้จานวน
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ า ตอบแทนไม่ค รบถ้วนตามที่ ก าหนดในกฎบัตร
ฉบับนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายใหม่
เพื่อให้ครบตามจานวน ภายในระยะเวลา 3 เดื อน นับแต่วนั ที่มีจานวนกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบถ้วน
2.2 การพ้นจากตาแหน่ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพ้นจากตาแหน่ง เมื่อเกิดกรณี ดังนี้
 เสี ยชีวติ
 ลาออก
 พ้นจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั
 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
 ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรื อมีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
- ในกรณี ลาออก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องยื่นใบลาออกต่อประธาน
กรรมการบริ ษ ัท และมี ผ ลตั้ง แต่ ว นั ที่ ป ระธานกรรมการบริ ษ ัท ลงนามพิ จ ารณาอนุ ม ัติ
การลาออกเป็ นต้นไป
3. ขอบเขตอานาจหน้าที่
3.1 ด้านการสรรหา
- กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ รู ปแบบ และกระบวนการในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ
บริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมทั้งการคัดเลือกกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการ
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บริ ษ ทั พิจารณาแต่ง ตั้ง โดยพิ จารณาจากคุ ณสมบัติ การศึ กษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ความเชี่ ยวชาญ ประสบการณ์ การท างานในธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษ ทั ตลอดจน
ความเป็ นอิสระของกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด เพื่อเป็ นหลักเกณฑ์
และแนวทางประกอบการพิ จ ารณาสรรหา เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษ ัท บรรลุ ไ ด้
ตามเป้ าหมาย และวิ สั ย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิ จ ที่ ต้ ัง ไว้ นอกจากนั้น หลัก เกณฑ์ รู ป แบบ
และกระบวนการในการคัดเลือกและสรรหาจะต้องเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
- พิ จ ารณาคั ด เลื อกและสรรหากรรมการบริ ษั ท และผู้ บ ริ หารระดั บ สู ง รวมถึ ง
การคัด เลื อ กกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมตามหลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลาดับ
- พิจารณาและเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ให้มี
ความเหมาะสมกับ บริ ษ ทั เพื่อให้ส อดคล้องกับ สภาวการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไปของธุ รกิ จ
และสถานการณ์ภายในประเทศและสังคมโลก
- ก าหนดแผนและจัด ให้มี ก ารปฐมนิ เ ทศให้แ ก่ ก รรมการบริ ษ ัท ที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง ใหม่
รวมไปถึงการจัดทาแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการบริ ษทั อย่างต่อเนื่ อง
- จัดทาและทบทวนแผนการสื บทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ของกรรมการผูจ้ ดั การ
(CEO)และผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการสื บทอดงาน เพื่อให้การบริ หาร
และการดาเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยให้เสนอแผน
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาต่อไป
- สนับ สนุ นให้บริ ษ ทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยมี ส่ วนร่ วมในการเสนอรายชื่ อบุ ค คล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการบริ ษทั
- เปิ ดเผยข้อ มู ล ในการพิ จ ารณาสรรหาและการคัด เลื อ กกรรมการบริ ษัท กรรมการ
ชุ ดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู งในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1)
3.2 ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
- กาหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และรู ปแบบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนหรื อ
ผลประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้เหมาะสม
กับ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ โดยให้ ส อดคล้ อ งกับ ผลประกอบการโดยรวมของบริ ษัท
ด้วยความโปร่ งใส
- เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม และ/หรื อ ผลประโยชน์อื่นใดของกรรมการบริ ษทั กรรมการ
ชุดย่อยและผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการบริ ษทั ที่มีความสามารถ
และศักยภาพ โดยให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริ ษทั และผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นสาคัญ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามลาดับ
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- กาหนดหลักเกณฑ์และรู ปแบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษทั กรรมการ
ชุดย่อยและผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจาปี
- เปิ ดเผยหลักเกณฑ์และรู ปแบบการพิจารณาค่าตอบแทน และข้อมูล ค่าตอบแทน และ/หรื อ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมทั้งจัดทา
รายงานการก าหนดค่ า ตอบแทนและความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
3.3 ทบทวนนโยบาย หลั ก เกณฑ์ และรู ปแบบการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
และผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการบริ ษ ทั กรรมการชุ ดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู ง เป็ น
ประจาทุกปี
3.4 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ การมอบอานาจให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะไม่รวมถึงอานาจ
ในการอนุ มั ติ รา ย การใดที่ อาจมี ความขั ด แย้ ง หรื อราย การใด ที่ คณะ กรรมกา ร
สรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน หรื อบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั บ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนมีส่วนได้เสี ยหรื อได้ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด อันเป็ นการขัดแย้ง
กับ บริ ษ ัท ตามหลัก เกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ งการอนุ ม ัติ ร ายการ
ในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ต ามข้อ บัง คับ ของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งเท่ า นั้ น เว้น แต่
เป็ นการอนุ ม ัติ ร ายการที่ เ ป็ นลัก ษณะการด าเนิ น ธุ ร กรรมการค้า ปกติ ท ั่ว ไปของบริ ษัท
ที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดั เจน
4. การประชุม
4.1 การจัดประชุม
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง หรื ออาจจัด
ให้มีการประชุ มเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควร โดยต้องเข้าร่ วมประชุ ม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทั้งหมด
- ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนอาจเรี ย กประชุ ม เป็ นกรณี พิ เ ศษได้
หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรื อประธานกรรมการบริ ษทั มีวาระจาเป็ น
ที่ตอ้ งหารื อร่ วมกัน
4.2 ผูข้ า้ ร่ วมประชุม
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการดังกล่าวทั้งหมดจึงจะครบ
องค์ประชุม และให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นประธานที่ประชุม
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- ในกรณี ที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยูใ่ นที่ประชุ มหรื อไม่สามารถ
ปฏิ บ ตั ิหน้าที่ ได้ ให้ก รรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุ ม เลื อกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
- กรณี ที่เลขานุ การคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่ วม
ประชุมได้ บริ ษทั ต้องมอบหมายบุคคลเข้าร่ วมประชุมแทน
4.3 การลงคะแนนเสี ยง
- มติที่ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุ ม
และออกเสี ยงลงคะแนน ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มอีก
หนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสี ยในวาระใด ๆ จะต้องงดออกเสี ยง
ในวาระนั้น ๆ
4.4 บันทึกรายงานการประชุม
- ให้ เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน หรื อ ผู้ที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย
ทาหน้าที่บนั ทึกรายงานการประชุม
5. การรายงาน
5.1 คณะกรรมการสรรหาแล ะพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนจะ ต้ อ งเสนอและ รายงานผล
การพิจารณาการสรรหากรรมการบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และกรรมการชุ ดย่อย รวมถึ ง
ค่ า ตอบแทนแก่ ที่ ป ระ ชุ มคณะ ก รรมก ารบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ตล อดจน
การนาเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
หรื อรับทราบต่อไป
5.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนต้อ งรายงานผลการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่
ในการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น รั บ ทราบไว้ใ นรายงานประจ าปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) โดยเปิ ดเผยรายละเอียด ดังนี้
- จานวนครั้งการประชุม
- จานวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่ วมประชุมเป็ นรายบุคคล
- ผลการปฏิบตั ิงานตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้
6. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองและของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิ บตั ิงาน ตลอดจนปั ญหา
และอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ (ถ้ามี) ให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบ
7. ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนจะได้รั บ ค่ า ตอบแทนในอัต ราที่ เ หมาะสม
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินงาน ซึ่งเป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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2.6 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั มีจานวน 5 คน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

โดยมีนางสาวพัชรี โคสนาม ผูจ้ ดั การสานักกรรมการ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร เพื่อจัดทาและรวบรวมองค์ประกอบ
การแต่งตั้ง และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ หาร รวมถึงวาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง
การประชุ ม การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน และเรื่ องอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนการทบทวนขอบเขต
และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารให้ทนั ต่อสถานการณ์ ปัจจุบนั เพื่อเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิสาหรับ
คณะกรรมการบริ หารต่อไป โดยกฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ
1.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง
- คณะกรรมการบริ หารจะต้ อ งเป็ นกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้บ ริ หารของบริ ษัท
ซึ่ ง ได้รั บ การแต่ ง ตั้ง จากคณะกรรมการบริ ษ ทั โดยมี จานวนตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท
เห็ น สมควร ซึ่ ง ต้องประกอบด้ว ยกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อผูบ้ ริ ห าร อย่า งน้อ ย 3 คน
และให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งกรรมการบริ หารคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
- คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู ้พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ งกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อผู้บ ริ หาร
เพื่ อ ท าหน้า ที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร ทั้ง นี้ หากคณะกรรมการบริ ห าร พ้น จากต าแหน่ ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ได้อีก
- ใ ห้ บ ริ ษั ท คั ด เ ลื อ ก แ ล ะ เ ส น อ ชื่ อ พ นั ก ง า น บ ริ ษั ท เ พื่ อ ท า ห น้ า ที่ เ ล ข า นุ ก า ร
คณะกรรมการบริ หาร โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร
1.2 คุณสมบัติ
- มี จ ริ ยธรรมและธรรมาภิ บ าล รวมทั้ ง ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความโปร่ งใส เป็ นธรรม
และคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และองค์กรเป็ นสาคัญ
- มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการทาหน้าที่ของกรรมการบริ หาร ตลอดจน
มี ค วามรู้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้องด้า นการบริ หาร การเงิ น การบัญชี หรื อ ธุ ร กิ จ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท น้ า ต า ล บุ รี รั ม ย์ ร ว ม ทั้ ง เ ข้ า ใ จ ถึ ง บ ท บ า ท ห น้ า ที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารอย่างแท้จริ ง
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- สามารถอุ ทิ ศ เวลาอย่ า งเพี ย งพอในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์
และเป้ าหมายของของบริ ษทั
2. วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง
2.1 วาระการดารงตาแหน่ง
- กรรมการบริ ห ารมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง เพื่ อ ปฏิ บ ัติ ง านตามวาระการด ารงต าเหน่ ง
ของกรรมการบริ ษทั หรื อการดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
- กร ณี มี เ ห ตุ ใ ห้ ก ร ร ม ก า ร บริ ห า ร พ้ น จ าก ต า แ ห น่ ง อั น ส่ ง ผ ล ใ ห้ จ า น ว น ข อ ง
คณะกรรมการบริ หารไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดในกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ต้อง
แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ หารรายใหม่ เพื่ อ ให้ ค รบตามจ านวน ภายในระยะเวลา
3 เดือน นับแต่วนั ที่มีจานวนกรรมการบริ หารไม่ครบถ้วน
2.2 การพ้นจากตาแหน่ง
กรรมการบริ หารจะพ้นจากตาแหน่ง เมื่อเกิดกรณี ดังนี้
 เสี ยชีวติ
 ลาออก
 พ้นจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร
 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
 ขาดคุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ นกรรมการบริ หาร หรื อมี ล ั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามที่กฎหมายกาหนด
- ในกรณี ล าออก กรรมการบริ หารจะต้อ งยื่ น ใบลาออกต่ อ ประธานกรรมการบริ ษัท
และมีผลตั้งแต่วนั ที่ประธานกรรมการบริ ษทั ลงนามพิจารณาอนุมตั ิการลาออกเป็ นต้นไป
3. ขอบเขตอานาจหน้าที่
3.1 พิ จ ารณา ก าหนด และให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ วิ สั ย ทัศ น์ ภารกิ จ นโยบาย กลยุ ท ธ์
ทางธุ รกิ จ เป้ าหมายและแผนการดาเนิ นงาน เป้ าหมายทางการเงิ น และงบประมาณของ
บริ ษทั เพื่อเสนอและขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3.2 กากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตาม วิสัยทัศน์
ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุ รกิ จ เป้ าหมายและแผนการดาเนิ นงาน เป้ าหมายทางการเงิน
และงบประมาณของบริ ษทั ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
3.3 กาหนดโครงสร้ างองค์กร และนโยบายเกี่ยวกับการบริ หารจัดการบริ ษทั รวมถึ งนโยบาย
เกี่ยวกับการคัดเลื อก การฝึ กอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานที่มีตาแหน่งสู งกว่า
ผูจ้ ดั การฝ่ ายของบริ ษ ทั โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) ของบริ ษ ทั
และ/หรื อ ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุ รการเป็ นผูม้ ีอานาจแทนบริ ษทั ในการลงนาม
ในสัญญาจ้างแรงงาน
3.4 ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ใ นการลงทุ น ในโครงการใหม่ ๆ และมี อ านาจในการพิ จ ารณา
และอนุ ม ัติ ใ ห้ บ ริ ษัท ลงทุ น หรื อเข้ า ร่ วมลงทุ น กั บ บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล หรื อองค์ ก ร
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ทางธุ ร กิ จ อื่ น ใด ในรู ป แบบที่ ค ณะกรรมการบริ หารเห็ น สมควร เพื่ อ ด าเนิ น กิ จ การ
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ตลอดจนก ารพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น
เพื่ อ การลงทุ น ดัง กล่ า ว การเข้า ท านิ ติ ก รรมสั ญ ญา และ/หรื อการด าเนิ น การใด ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ องดั ง กล่ า วจนเสร็ จการ ในจ านวนเงิ น ในแต่ ล ะรายการตั้ งแต่
10 ล้านบาท แต่ไม่เกิ น 50 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกิ นงบประมาณประจาปี ที่ ได้รับอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั
3.5 พิจารณาและอนุ มตั ิการเข้าทาธุ รกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ดบัญชี กูย้ ืม
ขอสิ น เชื่ อ จ าน า จ านอง ค้ า ประกัน และการอื่ น รวมถึ ง การซื้ อ ขาย และจดทะเบี ย น
กรรมสิ ทธิ์ ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ ในการดาเนิ นกิจการ
ของบริ ษทั ตลอดจนการเข้าทานิ ติกรรมสัญญา และ/หรื อการดาเนิ นการใด ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
กับเรื่ องดังกล่าวจนเสร็ จการ ในจานวนเงินในแต่ละรายการตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิ น
1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินงบประมาณประจาปี ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
3.6 พิจารณาและอนุ มตั ิ ก ารเข้า ทาสัญญาหรื อตราสารทางการเงิ น เช่ น สั ญญาสิ ทธิ ที่ จะซื้ อ
หรื อขายน้ า ตาลทรายล่ วงหน้า สัญญาซื้ อขายต่างประเทศล่วงหน้า เป็ นต้น เพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงทางการเงินของบริ ษทั
3.7 พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะ หรื อความเห็ นต่อคณะกรรมการบริ ษ ทั เกี่ ย วกับโครงการ
ข้อเสนอ หรื อการเข้าทาธุ รกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของบริ ษทั ที่มีมูลค่า
เกิ น กว่า จ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ก าหนดไว้ และ/หรื อ ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
หรื อข้อ บัง คับ บริ ษัท ที่ ไ ด้ ก าหนดให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น หรื อคณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นผูพ้ ิจารณาและอนุมตั ิ
3.8 พิ จารณาและอนุ ม ัติ แ นวนโยบายการบริ หารงาน และการด าเนิ น กิ จ การของบริ ษ ัท
หรื อการดาเนินการใด ๆ อันอาจมีผลผูกพันบริ ษทั
3.9 มอบอานาจให้กรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) ดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ตามขอบเขตอานาจ
ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต า ม ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ก า ห น ด ภ า ย ใ ต้
การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ หาร
3.10 แต่ ง ตั้ ง และ/หรื อมอบหมายให้ ก รรมการบริ หาร หรื อบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง
หรื อหลายคน มีอานาจดาเนิ นการใด ๆ ที่อยู่ภายในขอบอานาจของคณะกรรมการบริ หาร
ตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน
หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจดังกล่าวได้
3.11 พิ จ ารณาและอนุ ม ัติ คู่ มื อ อานาจด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ ผู ้ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ง และ/หรื อ
ผู้ที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจทราบถึ ง ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบ และอ านาจของตนเอง
และเพื่อใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงาน โดยมีเอกสารอ้างอิง และเป็ นไปตามขั้นตอนอย่างมี
ระบบ
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3.12 มี อ านาจหน้า ที่ และความรั บ ผิด ชอบใด ๆ ตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย หรื อ ตามนโยบาย
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
3.13 มีหน้า ที่ ส่ง เสริ มและจัดท าให้มีระบบป้ องกันการคอร์ รัป ชั่นที่มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ รวมทั้ง
สื่ อสารเรื่ องการคอร์ รัปชัน่ ไปยังพนักงานและควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จ ตลอดจนเป็ น
ผูน้ าและเป็ นแบบอย่างแก่พนักงานในด้านการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
ทั้ ง นี้ ในการด าเนิ น การเรื่ องใดที่ ค ณะกรรมการบริ หาร หรื อผู ้ รั บ มอบอ านาจ
จากคณะกรรมการบริ หารมี ส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับ บริ ษ ัท และ/หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ย และ/หรื อ บริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ ง คณะกรรมการบริ ห าร
หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร ไม่มีอานาจอนุ มตั ิการดาเนิ นการในเรื่ อง
ดั ง กล่ า ว เว้ น แต่ เ ป็ นการอนุ ม ั ติ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบาย และหลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) พิจารณาและอนุ ม ตั ิ
ไว้แล้ว โดยอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริ ษทั
4. การประชุม
4.1 การจัดประชุม
- กรรมการบริ หารต้อ งเข้า ร่ วมประชุ ม ไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ 75 ของจานวนการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารทั้งหมด
4.2 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
- การประ ชุ ม คณะ กรรมการ บริ หาร ต้ อ งมี กรรมการ บริ หารเข้ า ร่ วมประ ชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการดัง กล่ าวทั้งหมดจึ งจะครบองค์ประชุ ม และให้
ประธานกรรมการบริ หาร เป็ นประธานที่ประชุม
- ในกรณี ที่ ประธานกรรมการบริ หาร ไม่อยู่ในที่ ประชุ มหรื อไม่ สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ใ ห้
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ที่ ม า ป ร ะ ชุ ม เ ลื อ ก ก ร ร ม ก า ร ค น ใ ด ค น ห นึ่ ง เ ป็ น ป ร ะ ธ า น
ที่ประชุม
- กรณี ที่เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร มีเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ บริ ษทั ต้อง
มอบหมายบุคคลเข้าร่ วมประชุมแทน
4.3 การลงคะแนนเสี ยง
- มติที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากของกรรมการบริ หารที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
- กรรมการบริ หารที่มีส่วนได้เสี ยในวาระใด ๆ จะต้องงดออกเสี ยงในวาระนั้น ๆ
4.4 บันทึกรายงานการประชุม
- ให้ เ ลขานุ ก ารกรรมการบริ หาร หรื อผู้ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายท าหน้ า ที่ บ ัน ทึ ก รายงาน
การประชุม
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5. การรายงาน
5.1 คณ ะ กร ร มก า รบ ริ ห าร จ ะ ต้ อ งเ ส นอ แ ล ะร า ยง า นผ ล กา ร พิ จา ร ณา น โย บ า ย
หรื อการดาเนิ นงานในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ
ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารที่พึ งรายงาน หรื อขอการพิ จารณา
อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยนาเสนอแก่ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ และ/หรื อเพื่อรับทราบต่อไป
5.2 คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัด การต้อ งจัด ท าบทวิ เ คราะห์ แ ละค าอธิ บ ายของ
ฝ่ ายจัด การ (MD&A) ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานของปี ที่ ผ่า นมา และเปิ ดเผยให้
ผู้ ถื อ หุ ้ นรั บทราบไว้ ใ นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้ อ มู ลประจ าปี
(แบบ 56-1)
6. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริ หารจะต้องประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของตนเองและของคณะกรรมการ
บริ หารทั้งคณะ และรายงานผลการปฏิ บ ตั ิงาน ตลอดจนปั ญหา และอุป สรรคในการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ (ถ้ามี) ให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบ
7. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร จ ะ ไ ด้ รั บ ค่ า ต อ บ แ ท น ใ น อั ต ร า ที่ เ ห ม า ะ ส ม ต า ม ห น้ า ที่
และความรับผิดชอบในการดาเนินงาน ซึ่งเป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

2.7 ผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หาร ตามนิ ยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 ซึ่ งหมายถึง “ผูจ้ ดั การ
หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารง
ตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชี
หรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน มีจานวน 9 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-นามสกุล
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค
นายพิทกั ษ์ ชาวสวน
นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์

9. นายอดุลย์ สุ รวุฒิกุล

ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการรองผูจ้ ดั การ กลุ่มการลงทุนในประเทศ ด้านธุรกิจการเกษตร
กรรมการรองผูจ้ ดั การ กลุ่มการลงทุนในประเทศ ด้านพาณิ ชย์
กรรมการรองผูจ้ ดั การ กลุ่มการลงทุนในประเทศ ด้านพลังงาน
กรรมการรองผูจ้ ดั การ กลุ่มการลงทุนต่างประเทศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส กลุ่มการเงินและปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มการเงินและปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ
และนโยบายอุตสาหกรรม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ด้านบริ หารการเงิน
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) มีองค์ประกอบและการแต่งตั้ง รวมทั้งขอบเขตและอานาจหน้าที่ ดังนี้
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการผูจ้ ดั การ (CEO)
ในการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ น
ผูพ้ ิจารณาเบื้องต้นในการกลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มี ความรู้ ความสามารถ
ทัก ษะ และประสบการณ์ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษ ัท และเข้า ใจในธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท
เป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้บ รรลุ วตั ถุ ประสงค์ เป้ าหมายที่ค ณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ไ ด้
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
 ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ (CEO)
1. รับผิดชอบดูแลเรื่ องการดาเนินงาน และ/หรื อ การบริ หารงานตามปกติประจาวัน (Day To Day
Operation) ของบริ ษัท รวมถึ ง การก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานโดยรวม เพื่ อ ให้ เ ป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุ รกิจ
เป้ าหมายและแผนการดาเนิ นงาน เป้ าหมายทางการเงิ น และงบประมาณของบริ ษ ทั ที่ ได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิจารณา เจรจาต่ อรอง และอนุ มตั ิ ก ารเข้า ท านิ ติก รรมสัญญา และ/หรื อ การดาเนิ นการใด ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งาน และ/หรื อการบริ หารงานตามปกติ ป ระจ าวัน ของบริ ษัท
ในจานวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณประจาปี ที่ได้รับอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั
3. พิ จ ารณาและให้ข ้อ เสนอแนะในการเข้า ท านิ ติ ก รรมสั ญ ญา และ/หรื อ การด าเนิ นการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงาน และ/หรื อการบริ หารงานตามปกติประจาวันของบริ ษทั ที่มีมูลค่า
เกิ น กว่ า จ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ รวมถึ ง ให้ ค วามเห็ น และเสนอเรื่ องดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร เพื่อพิจารณากลัน่ กรอง และหาข้อสรุ ปต่อไป
4. ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอานาจในการพิจารณาและอนุ มตั ิให้
บริ ษทั ลงทุน หรื อเข้าร่ วมลงทุนกับบุคคล นิ ติบุคคล หรื อองค์กรทางธุ รกิ จอื่นใด ในรู ปแบบที่
คณะกรรมการบริ หารเห็ นสมควร เพื่อดาเนิ นกิ จการตามวัตถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ทั ตลอดจน
การพิ จ ารณาและอนุ ม ัติ ก ารใช้จ่ า ยเงิ น เพื่ อ การลงทุ น ดัง กล่ า ว การเข้า ท านิ ติ ก รรมสั ญ ญา
และ/หรื อ การดาเนิ นการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวจนเสร็ จการ ในจานวนเงินในแต่ละ
รายการไม่เกิน 10 ล้านบาท
5. พิ จารณาและอนุ ม ตั ิ ก ารเข้า ท าธุ รกรรมทางการเงิ นกับ สถาบันการเงิ นในการเปิ ดบัญชี กู้ยืม
ขอสิ นเชื่ อ จานา จานอง ค้ าประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้ อขาย และจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์
ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ตลอดจน
การเข้าทานิติกรรมสัญญา และ/หรื อการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวจนเสร็ จการ
ในจานวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท
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6. กาหนดเงื่ อนไขทางการค้า เช่ น วงเงิ นเครดิ ต ระยะเวลาการช าระเงิ น การท าสั ญญาซื้ อขาย
การเปลี่ ย นแปลงเงื่ อนไขการค้า เป็ นต้น ในจานวนเงิ นในแต่ ละรายการไม่เกิ น 10 ล้านบาท
แต่ไม่เกินงบประมาณประจาปี ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทน
ที่ เหมาะสมของพนัก งานของบริ ษ ทั ที่ มี ตาแหน่ ง ผูจ้ ดั การฝ่ ายหรื อต่ ากว่า ตามแนวนโยบาย
ที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริ หาร
8. แต่งตั้ง ที่ปรึ ก ษาด้า นต่าง ๆ ที่ จาเป็ นต่อการดาเนิ นกิ จการ และ/หรื อการบริ หารงานตามปกติ
ประจาวันของบริ ษทั
9. แต่งตั้ง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อหลายคน มีอานาจดาเนินการใด ๆ ที่อยู่
ภายในขอบเขตอานาจของกรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) ตามที่กรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) เห็นสมควร
โดยที่กรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) อาจยกเลิก เพิกถอน หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจดังกล่าวได้
10. มีอานาจ หน้าที่ และความรั บผิดชอบใด ๆ ตามที่ไ ด้รับมอบหมาย หรื อตามนโยบายที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร
11. จัดทาให้มี ระบบป้ องกันการคอร์ รัป ชั่นที่ มีประสิ ท ธิ ภาพ และควบคุ มไม่ให้มี การคอร์ รัปชั่น
ภายในองค์ ก ร ตามนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น และคู่ มื อ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
และจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ตลอดจนเป็ นผู้น าและแบบอย่า งแก่ พ นัก งานในด้า นการต่ อ ต้า น
คอร์ รัปชัน่
ทั้ง นี้ ในการด าเนิ น การเรื่ องใดที่ ก รรมการผู้จ ั ด การ (CEO) หรื อผู้รั บ มอบอ านาจจาก
กรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั
และ/หรื อบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง กรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) หรื อผูร้ ับมอบอานาจ
จากกรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) ไม่ มีอานาจอนุ มตั ิ การดาเนิ นการในเรื่ องดัง กล่ า ว เว้นแต่เป็ น
การอนุ ม ัติ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบาย และหลัก เกณฑ์ที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ (แล้วแต่กรณี ) พิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว โดยอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั

2.8 เลขานุการบริษทั

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้มี มติ แต่งตั้ง นางสาวพัชรี โคสนาม ดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา
89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม)
โดยนางสาวพัชรี โคสนาม เป็ นผูผ้ า่ นการอบรมหลักสู ตรด้านการทางานของเลขานุ การบริ ษทั จากสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และหลักสู ตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่





หลักสู ตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 50/2013
หลักสู ตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่ นที่ 25/2013
หลักสู ตร Board Reporting Program (BRP) รุ่ นที่ 10/2013
หลักสู ตร Company Reporting Program (CRP) รุ่ นที่ 5/2013
130

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
 หลักสู ตรผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั (Advances for Corporate Secretaries) รุ่ นที่ 2/2559
ของสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดการแต่งตั้ง หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั ดังนี้
 การแต่งตั้ง หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แ ต่ ง ตั้ง เลขานุ ก ารบริ ษัท เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ส นับ สนุ น การท างานของ
คณะกรรมการบริ ษทั ในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุ ม
ผู้ถื อ หุ ้ น การจัด ท ารายงานการประชุ ม การจัด เก็ บ เอกสารส าคัญ ตามที่ ก ฎหมายก าหนด
และการจัดท ารายงานประจาปี รวมทั้ง งานด้า นการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี และการให้คาแนะนา
เบื้องต้นในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริ ษทั โดยเลขานุการบริ ษทั
จะด ารงต าแหน่ ง เป็ นผู ้จ ัด การส านัก กรรมการ ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ได้ ก าหนดคุ ณ สมบัติ แ ละหน้า ที่
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั ดังนี้
1. การศึกษาและการอบรม
- ต้ อ งจบการศึ กษาระดั บ ปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาโทด้ า นกฎหมาย บั ญ ชี การเงิ น
และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรื อ
- ได้รับการฝึ กอบรมหลักสู ตรที่ เกี่ ยวกับการปฏิ บ ตั ิ ง านด้านเลขานุ การบริ ษทั โดยเฉพาะ
หลักสู ตรพื้นฐานจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) อาทิ หลักสู ตร
Company Secretary Program (CSP), หลักสู ตร Effective Minute Taking (EMT), หลักสู ตร
Board Reporting Program (BRP) และหลักสู ตร Company Reporting Program (CRP) เป็ นต้น
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั
- ให้ ค าแนะน าเบื้ อ งต้น แก่ ค ณะกรรมการบริ ษัท และผู้บ ริ หารในข้อ กฎหมาย ระเบี ย บ
และข้อ บัง คับ ต่ า ง ๆ ของบริ ษ ัท ที่ บ ริ ษ ัท ต้อ งปฏิ บ ัติ ต าม ดู แ ลให้ ก ารด าเนิ น กิ จ การของ
คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นไปอย่ า งราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้อ งกับ กฎหมาย
และข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รั บ ผิ ด ชอบในการจัด การประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น และประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ เ ป็ นไป
ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั
- บันทึกรายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- จัด ท าและเก็ บ รั ก ษาทะเบี ย นกรรมการ รายงานประจ าปี ของบริ ษ ทั หนัง สื อนัด ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้น หนังสื อนัดประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั รายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร พร้อมทั้งจัดส่ ง
สาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
- ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
- ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต

ผูจ้ ดั การฝ่ ายควบคุมคุณภาพ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายการผลิต

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการผลิต

กรรมการรองผูจ้ ดั การ สายการผลิต
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย

กรรมการรองผูจ้ ดั การ สายงานขาย
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการผู้จดั การ
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายปฏิบตั ิการ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายปฏิบตั ิการ
นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค

รายชื่อกรรมการในแต่ละบริ ษทั ย่อย นับเฉพาะบริ ษทั ย่อยที่มีนยั สาคัญ โดยมีรายได้รวมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกาไรขาดทุนรวมของปี บัญชี
ล่าสุ ด ได้แก่ บริ ษทั โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (BSF) โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด มีดงั นี้

(3) รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารของบริษทั ย่ อย

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของบริษทั โรงงานนา้ ตาลบุรีรัมย์ จากัด (BSF) (บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก)
คณะกรรมการบริษัท
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษัท ของบริ ษัท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลัก มี จ านวน 5 คน
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการ บริ ษทั

คณะกรรมการบริหาร
ณ วัน ที่ 31
ประกอบด้วย

ธัน วาคม 2559 คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษ ัท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลัก มี จ านวน 5 คน

ชื่อ-นามสกุล
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

1.
2.
3.
4.
5.

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจหลัก มีจานวน 7 คน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-นามสกุล
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค
นายยรรยง กิตติธชั พงศ์พร
นายนพอนันต์ พูลทรัพย์
นายพิทกั ษ์ ชาวสวน

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการรองผูจ้ ดั การ สายงานขาย
กรรมการรองผูจ้ ดั การ สายการผลิต
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายการผลิต
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายการผลิต
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายปฏิบตั ิการ
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(4) ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั ของบริษทั ย่ อย
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 6/2557 เมื่ อวันที่ 22 สิ งหาคม 2557 มี มติ กาหนดขอบเขต
อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อยไว้ดงั นี้
1. บริ หารกิจการบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผถู ้ ือหุ ้น โดยในการดาเนิ นกิจการของ
บริ ษทั ย่อย คณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซื่อสัตย์สุจริ ต และปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษัทย่อย ตลอดจนมติของ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
2. ก ากับ ดู แ ลการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ ข องบริ ษ ัท ย่อ ย และก ากับ ดู แ ลให้ฝ่ ายบริ ห ารด าเนิ น การ
ให้เป็ นไปตามวิสัย ทัศ น์ ภารกิ จ นโยบาย กลยุ ท ธ์ ท างธุ รกิ จ เป้ าหมายและแผนการดาเนิ นงาน
เป้ าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริ ษทั ใหญ่
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุ ม
ภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง และระบบป้ องกัน การทุ จ ริ ต รวมถึ ง
กาหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยให้มีประสิ ทธิ ภาพและรัดกุม
เพียงพอ
4. กากับดู แล และจัดให้มีกลไกในการกากับดูแล ไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั
5. แต่งตั้งกรรมการบริ ษทั คนใดคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการบริ ษทั และแต่งตั้ง กรรมการบริ ษ ทั
ตามจานวนที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเป็ นรองประธานกรรมการบริ ษทั
6. กาหนด และ/หรื อ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการบริ ษทั ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ย่อย
7. พิจารณาและกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
8. สรรหาบุ คคลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมี คุ ณสมบัติ ค รบถ้ว นตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้พิจารณาและแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
9. พิ จ ารณาจ านวนค่ า ตอบแทนของกรรมการบริ ษัท ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน
ที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้พิจารณาและอนุมตั ิ
10. ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง พิจารณาและกาหนดค่าตอบแทนของ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
11. แต่งตั้ง และ/หรื อ มอบอานาจให้กรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรื อหลายคนมีอานาจ
ดาเนินการใด ๆ ที่อยูภ่ ายในขอบอานาจของกรรมการบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
โดยที่คณะกรรมการบริ ษทั อาจยกเลิก เพิกถอน หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจดังกล่าวได้
12. เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันของ
บริ ษทั ย่อย ตลอดจนการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ และ/หรื อรายการที่มีนยั สาคัญให้แก่
บริ ษทั ใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกาหนดเวลาที่สมควรตามที่บริ ษทั ใหญ่กาหนด
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13. เปิ ดเผยและนาส่ งข้อมูลส่ วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริ ษทั ของ
บริ ษ ทั ย่อยให้ท ราบถึ ง ความสัมพันธ์ และการท าธุ รกรรมกับ บริ ษ ทั หรื อบริ ษ ทั ใหญ่ ในลัก ษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ภายในกาหนดเวลาที่บริ ษทั ใหญ่กาหนด
14. รายงานแผนการประกอบธุ รกิ จ การขยายธุ รกิ จ โครงการลงทุ นขนาดใหญ่ ตามที่ ได้รับ อนุ ม ตั ิ
จากบริ ษทั ใหญ่ ตลอดจน การเข้าร่ วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริ ษทั ใหญ่ ผ่านรายงาน
ผลการด าเนิ น งานประจ าเดื อ นและเข้า ชี้ แจง และ/หรื อ น าส่ ง เอกสารประกอบการพิ จ ารณา
กรณี ดงั กล่าวในกรณี ที่บริ ษทั ใหญ่ร้องขอ
15. เข้าชี้แจง และ/หรื อนาส่ งข้อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานให้แก่บริ ษทั ใหญ่เมื่อได้รับ
การร้องขอตามความเหมาะสม
16. เข้าชี้ แจง และ/หรื อนาส่ ง ข้อมู ล หรื อเอกสารที่ เกี่ ยวข้องให้แก่บ ริ ษทั ใหญ่ ในกรณี ที่ บริ ษ ทั ใหญ่
ตรวจพบประเด็นที่มีนยั สาคัญใด ๆ
17. มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง
ข้อบังคับของบริ ษทั และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ ในการดาเนินการเรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั
มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริ ษทั
หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั ไม่มีอานาจอนุ มตั ิการดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าว เว้นแต่เป็ น
การอนุ มตั ิ รายการที่ เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษ ทั ของบริ ษ ทั แม่ และ/หรื อ
ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั แม่ (แล้วแต่กรณี ) พิจารณาและอนุ มตั ิ ไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ย่อย

(5) กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่ อย

เพื่อให้บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) สามารถกากับดูแล และบริ หารจัดการกิ จการของ
บริ ษทั หลัก รวมถึงการติดตามดูแลให้บริ ษทั หลักมีการปฏิบตั ิตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ได้
เสมื อนเป็ นหน่ วยงานของบริ ษ ทั เอง และเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษ ทั ทั้ง นี้ เพื่ อรั ก ษาผลประโยชน์
ในเงิ นลงทุนของบริ ษทั ในบริ ษทั หลัก ดังกล่าว และเกิ ดประโยชน์ตอบแทนสู ง สุ ดแก่ บริ ษทั ในภาพรวม
บริ ษทั จึงมีกลไกการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั หลัก ดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั จะแต่งตั้งหรื อเสนอชื่ อบุ คคลเป็ นกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ
บริ ษ ัท ร่ ว มอย่า งน้อ ยตามสั ด ส่ วนการถื อหุ ้น ของบริ ษ ัท ในบริ ษ ทั ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ วม โดยให้
กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารที่บริ ษทั เสนอชื่ อ หรื อแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสี ยง
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ของบริ ษ ัท ย่อ ย และ/หรื อ บริ ษ ัท ร่ ว ม ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ
การบริ หารจัดการทัว่ ไป และการดาเนิ นธุ รกิ จตามปกติของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วมได้
ตามแต่ ที่ ก รรมการบริ ษ ัท และผู้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท ย่ อ ย และ/หรื อ บริ ษ ัท ร่ ว มจะเห็ น สมควร
เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษ ทั ทั้ง นี้ กรรมการบริ ษ ทั หรื อผูบ้ ริ หารตามนั้น ต้องมี คุ ณ สมบัติ
บทบาท หน้าที่ และความรั บผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกั ษณะขาดความน่ าไว้วางใจ ตามประกาศ
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คณะ ก รรม ก ารก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ล ะ ตล าดหลั ก ทรั พ ย์ ว่ า ด้ ว ย การก าห นดลั ก ษณ ะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
2. ในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี้ ต้อ งได้รั บ การอนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ของบริ ษ ัท ใหญ่
หรื อที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ใหญ่ (แล้วแต่ ก รณี ) ก่ อนที่ จ ะได้รับ การอนุ ม ตั ิ จากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อยนั้น ๆ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยนั้น ๆ (แล้วแต่กรณี )
(1) กรณี ที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ใหญ่ หรื อที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่ (แล้วแต่กรณี ) ก่อนที่บริ ษทั ย่อยนั้น ๆ จะเข้าทารายการ
(ก) การจ่ายเงินปันผลประจาปี และเงินปั นผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริ ษทั ย่อย
(ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ย่อย
(ค) การอนุมตั ิงบประมาณประจาปี ของบริ ษทั ย่อย
รายการตั้ง แต่ข ้อ (ง) ถึ ง ข้อ (ฏ) นี้ เป็ นรายการที่ ถื อ ว่า มี ส าระส าคัญ และหากบริ ษ ทั ย่อ ย
เข้าทารายการจะมีผลกระทบอย่างมี นัยสาคัญต่อฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อย โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ ยวข้องของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุ น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย เรื่ องการได้ม า
หรื อจ าหน่ า ยไปซึ่ งทรั พ ย์สิ น และ/หรื อการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน (แล้ว แต่ ก รณี )
มาใช้บ งั คับ โดยอนุ โลม ทั้ง นี้ ต้องเป็ นกรณี ที่ เมื่ อ ค านวณขนาดของรายการที่ บริ ษ ทั ย่อ ย
เข้าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษทั ใหญ่ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวแล้ว อยูใ่ นเกณฑ์
ที่ ต้อ งได้รั บ การพิ จ ารณาอนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ของบริ ษ ัท ใหญ่ ด้ว ย
ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ
(ง) กรณี ที่บริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่เกี่ยวกับการได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อย
(จ) การโอนหรื อ สละสิ ท ธิ ป ระโยชน์ รวมตลอดถึ ง การสละสิ ท ธิ เ รี ย กร้ องที่ มี ต่ อ
ผูท้ ี่ก่อความเสี ยหายแก่บริ ษทั ย่อย
(ฉ) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ย่อยทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ช) การซื้ อหรื อการรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั ย่อย
(ซ) การเข้าทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ย่อยทั้งหมด
หรื อบางส่ วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ย่อย หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
(ฌ) การให้ เ ช่ า หรื อการให้ เ ช่ า ซื้ อ กิ จ การหรื อทรั พ ย์สิ น ของบริ ษัท ย่ อ ยทั้ง หมด
หรื อส่ วนที่มีสาระสาคัญ
(ญ) การกูย้ มื เงิน การให้กยู้ มื เงิน การให้สินเชื่ อ การค้ าประกัน การทานิ ติกรรมผูกพัน
บริ ษ ัท ย่อ ยให้ ต้อ งรั บ ภาระทางการเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริ ษทั ย่อย
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(ฎ) การเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
(ฏ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่ รายการธุ รกิ จปกติของบริ ษทั ย่อย และเป็ นรายการที่จะมี
ผลกระทบต่อบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
(2)

เรื่ องที่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ใหญ่ ก่อนบริ ษทั ย่อยเข้าทา
รายการ ทั้งนี้ ให้นาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยมาใช้
บังคับโดยอนุโลม ซึ่ งต้องเป็ นกรณี ที่เ มื่อคานวณขนาดของรายการที่บริ ษทั ย่อยเข้าทา
รายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษทั ใหญ่ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวแล้ว อยูใ่ นเกณฑ์
ที่ตอ้ งได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ย
(ก) กรณี ที่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยตกลงเข้า ท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ เ กี่ ย วกับ
การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั หลัก
(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ ้นเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ ้นของบริ ษทั หลัก รวมทั้ง
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั หลัก ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสัดส่ วนการถื อหุ ้นเดิ ม
ของผู ้ถื อ หุ ้ น อัน จะเป็ นผลให้ สั ด ส่ ว นการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนของ
บริ ษทั ใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรื อทางอ้อมในที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ย่อย
ไม่ ว่า ในทอดใด ๆ ลดลงเกิ น กว่า ร้ อ ยละ 10 ของจ านวนเสี ย งทั้ง หมดของ
บริ ษัท ย่ อ ย หรื อเป็ นผลให้ สั ด ส่ ว นการใช้ สิ ทธิ อ อกเสี ยงลงคะแนนของ
บ ริ ษั ท ใ ห ญ่ ทั้ ง ท า ง ต ร ง แ ล ะ / ห รื อ ท า ง อ้ อ ม ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ ้ น
ของบริ ษัท หลั ก ไม่ ว่ า ในทอดใด ๆ ลดลงเหลื อ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั หลัก
(ค) การดาเนินการอื่นใดอันจะเป็ นผลให้สัดส่ วนการใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนของ
บริ ษทั ใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรื อทางอ้อมในที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั หลัก
ไม่ ว่า ในทอดใด ๆ ลดลงเกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 10 ของจ านวนเสี ย งทั้ง หมดของ
บริ ษัท หลัก หรื อเป็ นผลให้ สั ด ส่ ว นการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ยงลงคะแนนของ
บริ ษทั ใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรื อทางอ้อมในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ย่อย
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลื อน้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั ย่อย ในการเข้าทารายการอื่นใดที่มิใช่รายการธุรกิจปกติของบริ ษทั หลัก
(ง) การเลิกกิจการของบริ ษทั หลัก
(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุ รกิ จปกติของบริ ษทั หลัก และเป็ นรายการที่ จะมี
ผลกระทบต่อบริ ษทั หลักอย่างมีนยั สาคัญ
(ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ย่อยในเรื่ องที่อาจส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั หลัก ซึ่ งรวมถึ งแต่ไม่จากัดเพียง
การแก้ ไ ขข้อ บัง คับ ของบริ ษัท ย่ อ ยที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องบริ ษัท ใหญ่
ในการเสนอชื่ อหรื อแต่ ง ตั้ งบุ ค คลเป็ นกรรมการบริ ษั ท หรื อผู้บ ริ หาร
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ในบริ ษทั ย่อยตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั หลัก การออกเสี ยง
ลงคะแนนของกรรมการบริ ษทั ที่เสนอชื่อหรื อแต่งตั้งโดยบริ ษทั ใหญ่ในที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั หลัก การออกเสี ยงลงคะแนนของบริ ษทั ใหญ่
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั หลัก และ/หรื อการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั หลัก
เป็ นต้น
3. กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(ก)เปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ฐานะทางการเงิ น และผลการด าเนิ น งานการท ารายการ
ที่เกี่ ย วโยงกันของบริ ษทั ของตนเอง ตลอดจน การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ ง สิ นทรั พ ย์
และ/หรื อรายการที่มีนยั สาคัญให้แก่บริ ษทั ใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายใน
ก าหนดเวลาที่ ส มควรตามที่ บ ริ ษ ัท ใหญ่ ก าหนด อนึ่ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ของ
บริ ษทั ย่อยพิจารณาการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
ที่มีนยั สาคัญของบริ ษทั ของตนเอง โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
ของคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(ข)เปิ ดเผยและน าส่ งข้ อ มู ล ส่ วนได้ เ สี ยของตนและบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ของตนเอง ให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทาธุ รกรรม
กั บ บริ ษั ท ของตนเองหรื อบริ ษั ท ใหญ่ ในลั ก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ และหลี ก เลี่ ย งการท ารายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ก ับบริ ษทั ของตนเองหรื อบริ ษทั ใหญ่ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ของ
บริ ษ ทั ย่อยมี หน้า ที่ แ จ้ง เรื่ องดัง กล่ า วให้ค ณะกรรมการของบริ ษ ัท ใหญ่ ท ราบ ภายใน
กาหนดเวลาที่บริ ษทั ใหญ่กาหนด เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสิ นหรื ออนุมตั ิ
ใด ๆ ซึ่ งการพิจารณานั้นจะคานึ งถึ งประโยชน์โดยรวมของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ใหญ่
เป็ นสาคัญ
ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อยต้องไม่มีส่วนร่ วมอนุ มตั ิในเรื่ องที่ ตนเองมี ส่วนได้เสี ย
หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท้งั ทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย
อนึ่ ง การกระท าดัง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ งเป็ นผลให้ ก รรมการบริ ษ ัท กรรมการบริ หาร ผู้บ ริ หาร
หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริ ษทั ย่อย ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนื อจาก
ที่ พึ ง ได้ ต ามปกติ หรื อเป็ นเหตุ ใ ห้ บ ริ ษัท ย่ อ ยหรื อบริ ษัท ใหญ่ ได้ รั บ ความเสี ยหาย
ให้สันนิษฐานว่าเป็ นการกระทาที่ขดั หรื อแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) การทาธุ รกรรมระหว่างบริ ษทั ย่อย กับกรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หาร
หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมิได้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน
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(ข) การใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ของตนเอง หรื อบริ ษทั ใหญ่ที่ล่วงรู ้ มา เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชนแล้ว
(ค) การใช้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อโอกาสทางธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ของตนเองหรื อบริ ษั ท ใหญ่
ในลั ก ษ ณะเดี ย วกั น กั บ ที่ บ ริ ษั ท ใหญ่ ก ระท า และ เป็ นการฝ่ าฝื นหลั ก เกณฑ์
หรื อหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(ง) รายงานแผนการประกอบธุ รกิจ การขยายธุ รกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามที่ได้รับ
อ นุ มั ติ จ า ก บ ริ ษั ท ใ ห ญ่ ต ล อ ด จ น ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ล ง ทุ น กั บ ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ร า ย อื่ น ๆ ต่ อ บ ริ ษั ท ใ ห ญ่ ผ่ า น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ป ร ะ จ า เ ดื อ น
และเข้าชี้แจง และ/หรื อนาส่ งเอกสารประกอบการพิจารณากรณี ดงั กล่าวในกรณี ที่บริ ษทั
ใหญ่ร้องขอ
(จ) เข้าชี้แจงและ/หรื อนาส่ งข้อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานให้แก่บริ ษทั ใหญ่
เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
(ฉ) เข้าชี้ แจงและ/หรื อนาส่ งข้อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริ ษทั ใหญ่ ในกรณี ที่บริ ษทั
ใหญ่ตรวจพบประเด็นที่มีนยั สาคัญใด ๆ
(ช) ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบให้ บ ริ ษั ท ของตนเองมี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน ระบบบริ หาร
ความเสี่ ยง และระบบป้ องกันการทุจริ ตอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพและรัดกุมเพียงพอ
ที่ ท า ใ ห้ มั่ น ใ จ ไ ด้ ว่ า ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต่ า ง ๆ ข อ ง บ ริ ษั ท ห ลั ก จ ะ เ ป็ น ไ ป
ตามนโยบายของบริ ษัท ใหญ่ ข้ อ บั ง คั บ ในหมวดนี้ กฎหมายและประกาศเรื่ อง
การก ากั บ ดู แลกิ จก ารที่ ดี ของบริ ษั ท จดทะ เบี ย น รวมถึ งประ ก าศข้ อ บั ง คั บ
และหลัก เกณฑ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยได้อย่างแท้จริ ง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชดั เจน เพื่อแสดงได้ว่าบริ ษทั หลักมี
ระบบเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล การทารายการที่มีนยั สาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่ อถือ และมีช่องทางให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ใหญ่สามารถได้รับข้อมูลของบริ ษทั หลักในการติดตามดูแลผลการดาเนิ นงานและฐานะ
การเงิน การทารายการระหว่างบริ ษทั กับกรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ย่อย และการทารายการที่มีนัยสาคัญของบริ ษทั ย่อยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริ ษทั หลัก โดยให้
ผูต้ รวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของบริ ษทั ใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง
แ ล ะ ใ ห้ มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ ง า น ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้
กรรมการบริ ษั ท และผู้บ ริ หารของบริ ษั ท ใหญ่ เพื่ อ ให้ ม ั่ น ใจได้ ว่ า บริ ษั ท ย่ อ ย
มีการปฏิบตั ิตามระบบงานที่จดั ทาไว้อย่างสม่าเสมอ
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4. ห้ามมิให้กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูร้ ับมอบหมายของบริ ษทั
หลัก รวมถึ งคู่สมรสและบุ ตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่ าว ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั
หลัก และบริ ษ ัท ใหญ่ ทั้ง ที่ ไ ด้ม าจากการกระท าตามหน้ า ที่ ห รื อ ในทางอื่ น ใด ที่ มี ห รื อ อาจจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่นไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
5. กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร ผู้บ ริ หาร หรื อบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งของบริ ษัท หลั ก
จะกระทาธุ รกรรมกับบริ ษทั ของตนเองได้ต่อเมื่ อธุ รกรรมดังกล่าว ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
บ ริ ษั ท ข อ ง บ ริ ษั ท ต น เ อ ง แ ล ะ / ห รื อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ข อ ง บ ริ ษั ท ใ ห ญ่
และ/หรื อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ตนเอง และ/หรื อ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่ (แล้วแต่
กรณี ) ตามแต่ขนาดรายการที่คานวณได้
โดยน าหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ต ามประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งของคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทยเรื่ องการได้ม าหรื อจ าหน่ า ยไปซึ่ ง
ทรัพย์สิน และ/หรื อการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี ) มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม ทั้งนี้ เว้นแต่
เป็ นการทาธุ รกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดี ยวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญา
ทัว่ ไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะ
เป็ นกรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริ ษทั หลัก (แล้วแต่
กรณี ) และเป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุ มตั ิ จากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ใหญ่
หรื อเป็ นไปตามหลักการที่ คณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ใหญ่ อนุมตั ิไว้แล้ว

(6) การกาหนดอานาจอนุมตั ิวงเงิน
บริ ษั ท น้ าตาลบุ รี รั ม ย์ จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย ก าหนดอ านาจอนุ มั ติ ว งเงิ น ส าหรั บ
การด าเนิ นงานที่ เ ป็ นธุ รกรรมปกติ ข องบริ ษั ท และส าหรั บ การรั บ หรื อการให้ ข องขวัญ ของก านั ล
หรื อประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ อบหมายอานาจในการอนุมตั ิให้กรรมการผูไ้ ด้รับมอบหมาย
อั น ไ ด้ แ ก่ ป ระ ธา นก รร มก าร บริ หา ร กร รม กา รบ ริ ห า ร แ ล ะ กร รม กา ร ผู้ จ ั ด กา ร ทั้ ง นี้ กร รม กา ร
ผูไ้ ด้รับมอบหมายจะมอบอานาจต่อให้พนักงานตามที่เห็นเหมาะสม โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
6.1 อานาจอนุมัติวงเงินสาหรั บการดาเนินงานทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติ
การอนุมตั ิ
1. ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินงาน
และค่าใช้จ่ายทัว่ ไป
2. การจัดซื้อ
- การจัดซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
- การลงนามในเอกสารสั่งซื้อต่าง ๆ
3. การเงิน
การเบิกเงินทดรองจ่ายต่อครั้ง
4. ทัว่ ไป
การจาหน่ายสิ นทรัพย์อื่น ๆ
การปรับปรุ งอาคาร

คณะกรรมการบริ หาร

กรรมการผูจ้ ดั การ

อนุมตั ินอกงบประมาณ
เกิน 1,000,000 บาท

วงเงินเกิน 1 แสนบาท
วงเงินเกิน 5 แสนบาท

วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท
วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

กรรมการรองผูจ้ ดั การ/
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
เกิน 100,000 บาท

20,000 - 100,000 บาท

เกิน 100,000 บาท
ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ไม่เกิน 100,000 บาท
ไม่เกิน 500,000 บาท

เกิน 100,000 บาท

20,000 - 100,000 บาท

ไม่มีอานาจอนุมตั ิ
ไม่มีอานาจอนุมตั ิ

ไม่มีอานาจอนุมตั ิ
ไม่มีอานาจอนุมตั ิ

6.2 อานาจอนุมัติวงเงินสาหรั บการรับหรือการให้ ของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์ อนื่ ใด
 หลักเกณฑ์ เกีย่ วกับการรับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์ อนื่ ใด มีดังนี้
1) สิ่ งที่ไม่เป็ นตัวเงิน
2) สิ่ งที่จดั ทาขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการขาย ซึ่ งประทับตราบริ ษทั นั้น ๆ (เช่น ปากกา หมวก เสื้ อยืด
สมุด และถุงผ้า เป็ นต้น)
3) สิ่ งที่ทาขึ้นเพื่อแจกทัว่ ไป (เช่น แจกพนักงาน แจกผูถ้ ือหุน้ หรื อแจกลูกค้าของคู่คา้ )
4) สิ่ งที่ทาขึ้นหรื อซื้ อมา เพื่อแจก/มอบให้ตามเทศกาลจากคู่คา้ (เช่น ปฏิทิน สมุด ร่ ม ขนม
และกระเช้าของขวัญ เป็ นต้น)
5) ประโยชน์สิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่พึงให้ได้ เพื่อส่ งเสริ มการขายจากคู่คา้
6) สิ่ งของที่มีมูลค่าไม่เกินมูลค่าตามตาราง ดังนี้
หมวด
1
1.3

อานาจปฏิบตั ิการทัว่ ไป
ค่ าใช้ จ่าย
การรับของขวัญต่อครั้ง
(ในงบประมาณ)
- มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
- มูลค่าไม่เกิน 6,000 บาท

กก.



กบ.
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ผูม้ ีอานาจ
กจก. รจก. ชจก.




-

ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ


-

ผจ.


-

พนง.
รผจ.


-

 หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับระเบี ยบการมอบอ านาจปฏิ บั ติการ ตามวงเงิ นการให้ ของขวัญ ของก านั ล หรื อประโยชน์
อืน่ ใด ดังนี้
หมวด
1
1.3

อานาจปฏิบตั ิการทัว่ ไป
ค่ าใช้ จ่าย

กก.

กบ.

การเลี้ยงรับรอง และการให้ของขวัญ
ต่อครั้ง (ในงบประมาณ)
- วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
- วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
- วงเงินเกิน 10,000 บาท

กจก.

ผูม้ ีอานาจ
รจก. ชจก.

อ

หมายเหตุ : ความหมายของอักษรย่อในช่องผูม้ ีอานาจ
กก. = คณะกรรมการบริ ษทั
กบ. =
กจก. = กรรมการผูจ้ ดั การ
รจก. =
ชจก. = ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผจ. =
รผจ. = รองผูจ้ ดั การฝ่ าย
ชผจ. =
หส. = หัวหน้าส่ วน
อ. =
พนง. = พนักงาน
- =
(เว้นว่าง) = อานาจอนุมตั ิระดับสู งขึ้นไป

อ
-

ผจ.

อ
-

รผจ.
ชผจ.

-

หส.

-

คณะกรรมการบริ หาร
กรรมการรองผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย
อานาจอนุมตั ิระดับต้น
ไม่มีอานาจอนุมตั ิ/ลงนาม

(7) ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
7.1 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท
 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2559 เมื่ อ วัน ที่ 21 เมษายน 2559 ได้ มี ม ติ ก าหนดค่ า ตอบแทน
กรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อย ในปี 2559 ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกันพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
จากผลประกอบการของบริ ษทั รวมถึงการปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับ
ธุ รกิ จหรื ออุตสาหกรรมในประเภทเดี ยวกับบริ ษทั หรื อใกล้เคียงกับบริ ษทั และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียนปี 2555 ซึ่งจัดทาขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ตาเหน่ง

ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ปี 2559
ค่าตอบแทนประจา โบนัสประจาปี
(บาท/เดือน)
(บาท)
15,000
400,000
10,000
150,000
15,000
150,000
10,000
100,000
15,000
400,000
10,000
150,000
15,000
150,000
10,000
100,000
-

-

ปี 2560 (ปี ที่นาเสนอ)
ค่าตอบแทนประจา โบนัสประจาปี
(บาท/เดือน)
(บาท)
15,000
400,000
10,000
150,000
15,000
150,000
10,000
100,000
15,000
150,000
10,000
100,000
15,000
150,000
10,000
100,000
งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย

งดจ่าย

หมายเหตุ : - ค่าตอบแทนปี 2560 ซึ่งเป็ นปี ที่นาเสนอ มีค่าตอบแทนเท่ากับ ปี 2559 ยกเว้นค่าตอบแทนโบนัสพิเศษประจาปี
ของกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทั้งนี้ มีการปรับเปลี่ยนลดลงมา เพื่อให้เท่ากับคณะกรรมการชุดย่อยชุดอื่น
- เนื่ องจากคณะกรรมการธรรมภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เริ่ มจัดตั้ง เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม
2559 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2559 มีมติอนุมตั ิให้จดั ตั้ง
โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ด ย่ อ ย ทั้ ง ส อ ง ชุ ด เ ริ่ ม ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น ปี 2560 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
จึงเห็นควรให้พิจารณาเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 และมีมติอนุมตั ิให้งดจ่ายค่าตอบแทนประจา (รายเดือน)
และโบนัสพิเศษประจาปี รวมทั้งไม่มีค่าตอบแทน สวัสดิการ หรื อสิ ทธิประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ให้แก่บริ ษทั และให้นาเสนอแก่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาพร้อมกับค่าตอบแทนของกรรมการชุดอื่นต่อไป

 ค่ าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์ อนื่ ๆ
นอกจากค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น อันได้แก่ ค่าตอบแทนประจา (รายเดือน) และโบนัสพิเศษประจาปี แล้ว
บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ จ่า ยค่ า ตอบแทนอื่ น อาทิ เบี้ ย ประชุ ม สวัส ดิ ก าร หรื อสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่นใด ให้แก่ ก รรมการบริ ษ ทั
และกรรมการชุดย่อย
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ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อย ดังนี้
ชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

นายประจวบ ไชยสาส์น

ประธานกรรมการบริ ษทั
(กรรมการอิสระ) และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริ ษทั ประธาน
กรรมการบริ หาร และประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
กรรมการบริ ษทั
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร
และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการธรรมาภิบาล และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร
และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร
และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
นายอานวย ปะติเส
กรรมการบริ ษทั (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบและประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
นางสี นวล ทัศน์พนั ธุ์
กรรมการบริ ษทั (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรร
มาภิบาล และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายศิริชยั สมบัติศิริ
กรรมการบริ ษทั (กรรมการอิสระ)
และกรรมการตรวจสอบ
รวม

ปี 2557
880,000

ค่ าตอบแทน (บาท)
ปี 2558
ปี 2559
910,000
910,000

743,750

930,000

1,180,000

930,000

260,000
630,000

270,000
710,000

270,000
760,000

270,000
710,000

630,000

710,000

760,000

710,000

630,000

710,000

760,000

710,000

620,000

710,000

760,000

710,000

535,000

-

-

-

122,500

490,000

490,000

490,000

350,000

490,000

490,000

490,000

5,521,250

5,930,000

6,380,000

5,930,000

หมายเหตุ : 1. นายอานวย ปะติเส ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 และได้ลาออกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557
2. นางสี นวล ทัศน์พนั ธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557
3. ปี 2560 ซึ่งเป็ นปี ที่นาเสนอ ปรับลดค่าตอบแทนโบนัสพิเศษประจาปี ของกรรมการบริ หารความเสี่ ยงให้เท่ากับคณะกรรมการชุดย่อยชุดอื่น
4. ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ทุกประเภทให้แก่คณะกรรมการธรรมภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ปี 2560 (นาเสนอ)
910,000

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

7.2 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท โรงงานนา้ ตาลบุรีรัมย์ จากัด (BSF) (บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจหลัก)
ในปี 2557 ถึงปี 2559 BSF จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ดังนี้
ชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

ปี 2557
580,000

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

ประธานกรรมการ
บริ ษทั
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
กรรมการบริ ษทั
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริ ษทั
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริ ษทั
นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริ ษทั
รวม

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

ค่ าตอบแทน (บาท)
ปี 2558
ปี 2559
580,000
580,000
270,000
270,000
270,000
270,000
1,660,000

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

ในปี 2557 ถึงปี 2559 BSF จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร ดังนี้
ชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

ปี 2557
330,000

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

ประธาน
กรรมการบริ หาร
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
กรรมการบริ หาร
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริ หาร
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริ หาร
นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริ หาร
รวม

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

ค่ าตอบแทน (บาท)
ปี 2558
ปี 2559
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

7.3 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ า ตอบแทนผู ้ บ ริ หารระดั บ สู งตามนิ ย ามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุ น ที่ ทจ. 23/2551
ทั้ง นี้ ส าหรั บ การก าหนดโครงสร้ า งเงิ น เดื อ นของผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานของบริ ษ ัท และบริ ษ ทั ย่อ ยจะก าหนด
โดยเปรี ยบเทียบจากบริ ษทั ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และหลักเกณฑ์
อื่น ๆ ตามที่บริ ษทั กาหนด
ในปี 2557
ปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย ได้แ ก่ BSF จ่ า ยค่ า ตอบแทนผูบ้ ริ ห าร
ซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส กองทุนสารองเลีย้ งชี พ และสวัสดิการต่ าง ๆ ดังต่อไปนี้
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ปี 2557
8
20,767,459

จานวนผูบ้ ริ หาร (ราย)
จานวนเงินค่าตอบแทน (บาท)

BRR
ปี 2558
9
22,691,592

ปี 2559
9
29,427,946

ปี 2557
5
11,801,695

BSF
ปี 2558
7
14,661,000

(8) บุคลากร

บุค ลากรเป็ นทรั พ ยากรอันมี ค่า และมี ค วามส าคัญยิ่ง ในการพัฒนาและนาพาองค์ก รไปสู่ ค วามส าเร็ จได้
ตามเป้ าหมาย กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นส่ งเสริ ม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทางาน
อย่า งเป็ นมื ออาชี พ เพื่อถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้แก่ เกษตรกรชาวไร่ อ้อย สร้ า งความมัน่ ใจ และนาบริ ก ารที่ ดี สู่ ลู ก ค้า
ตลอดจนคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยและมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือสังคม
8.1 จานวนพนักงานและค่ าตอบแทนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ มีจานวนบุคลากรประจา รวมทั้งสิ้ น 776 คน
และพนักงานรายวัน จานวน 1,044 คน ดังนี้
ปี 2556

กลุ่มธุรกิจ

BRR
BSF
BEC
KBF
BRD
BPC
BPP
รวม

รายเดือน
(คน)

99
265
69
22
129

584

รายวัน
(คน)

68
632
3
41
55
799

รวม
(คน)

167
897
72
63
184
1,383

ปี 2557

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

50.93
130.28
15.51
10.38
39.94

247.04

รายเดือน
(คน)

รายวัน
(คน)

-

-

112
300
70
22
132
42
678

74
739
55
47

915

ปี 2558
กลุ่มธุรกิจ

BRR
BSF
BEC
KBF
BRD
BPC
BPP
รวม

รายเดือน
(คน)

129
277
71
41
142
50

710

รายวัน
(คน)

72
790
0
42
49
0
953

รวม
(คน)

201
1,067
71
83
191
50
1,663

รวม
(คน)

186
1,039
70
77
179
42
1,593

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

61.52
155.56
17.68
11.22
41.84
1.88

289.80

ปี 2559
จานวนเงิน
(ล้านบาท)

76.71
179.87
19.42
16.71
46.42
12.82

351.95

146

รายเดือน
(คน)

136
295
64
42
140
51
48
776

รายวัน
(คน)

81
876
0
42
45
0
0
1,044

รวม
(คน)

217
1,171
64
84
185
51
48
1,820

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

79.80
164.94
17.15
16.10
46.78
12.54
11.84
349.15

ปี 2559
7
16,527,000

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

สาหรั บค่าตอบแทนของพนักงานตามข้อมูลข้างต้นนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนของ
ตลาดแรงงาน โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าทางานกะ ค่าทางานล่วงเวลา
โบนัส เงินเบี้ยเลี้ยง และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
8.2 กองทุนสารองเลีย้ งชี พ และสวัสดิการอืน่ ๆ
กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2556 โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์
จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จ า กั ด เ ป็ น ผู้ จ ั ด ก า ร ก อ ง ทุ น ส า ร อ ง เ ลี้ ย ง ชี พ ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
เพื่ อ ส่ งเสริ มให้ พ นั ก งานเก็ บ ออมเงิ น ระยะยาว และสร้ า งหลั ก ประกั น ให้ ก ั บ พนั ก งานและครอบครั ว
ในกรณี ออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรื อเสี ยชีวติ
นอกจากนี้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพยังเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานทางานกับกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นเวลานาน เนื่องจาก
มีผลตอบแทนระยะยาว ซึ่ งจะนาความยัง่ ยืนในด้านบุคลากร และการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลแก่กลุ่มบริ ษทั ฯ
อีกด้วย โดยพนักงานและกลุ่มบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นรายครึ่ งเดือน หรื อราย 15 วัน
ตามรอบการจ่า ยเงิ นเดื อน ซึ่ งในปี 2559 กลุ่ มบริ ษ ทั น้ า ตาลบุ รีรัม ย์ ได้จ่ายเงิ นสมทบเข้า กองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ
จานวน 4,797,484 บาท และมี จานวนพนัก งานเป็ นสมาชิ ก กองทุ นส ารองเลี้ ย งชี พ เพื่อการออมทรัพ ย์ระยะยาว
ประเภทนี้จานวน 707 คน จากจานวนพนักงานประจาทั้งหมด 776 คน
สาหรับเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกอบด้วยเงิน 4 ส่ วน ได้แก่ เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงิน
สะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ โดยมีอตั ราเงินสมทบของบริ ษทั ให้แก่พนักงาน ดังนี้
อายุงาน/อายุสมาชิก
น้อยกว่า 5 ปี
ครบ 5 ปี ขึ้นไป แต่นอ้ ยกว่า 10 ปี
ครบ 10 ปี ขึ้นไป แต่นอ้ ยกว่า 15 ปี
ครบ 15 ปี ขึ้นไป

อัตราเงินสะสม (ร้ อยละ)
2
2,3
2,3,4
2,3,4,5

เงินสมทบบริษัท (ร้ อยละ)
2
3
4
5

ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2559 มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พให้กบั พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จานวน 4,797,484 บาท ซึ่งแบ่งเป็ นเงินสมทบที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารระดับสู ง (ตั้งแต่ระดับผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การขึ้นไป) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปี 2558 เปรี ยบเทียบ ปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้
เงินสมทบกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
BRR
บริ ษทั ย่อย

ปี 2558
จานวนราย
จานวนเงิน
8
823,784
9
768,750
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ปี 2559
จานวนราย
9
10

จานวนเงิน
868,253
846,213

สวัสดิการอืน่ ๆ
ส าหรั บ สวัส ดิ ก ารและผลตอบแทนอื่ น ๆ นั้ น ประกอบด้ ว ย ค่ า ช่ ว ยเหลื อ บุ ต ร ค่ า เล่ า เรี ยนบุ ต ร
ค่ า รั ก ษาพยาบาล ค่ า เวชภั ณ ฑ์ ประกั น ชี วิ ต ประกั น อุ บ ั ติ เ หตุ แ ละสุ ขภาพ การตรวจสุ ขภาพประจ าปี
และสวัสดิการสิ่ งอานวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ รถรับส่ งพนักงาน และบ้านพักพนักงาน เป็ นต้น
 รถรับส่ งพนักงาน
บริ ษั ท ได้ จ ั ด รถบัส รั บ ส่ งพนั ก งานไปกลั บ จากโรงงาน ถึ ง อ าเภอเมื อ งบุ รี รั ม ย์ พนั ก งาน
ทุกคนสามารถขึ้นรถรับส่ งได้ตามเส้นทางที่บริ ษทั กาหนด
 บ้านพักสวัสดิการพนักงาน
เพื่ อ เป็ นสวัส ดิ ก ารด้า นที่ พ ัก ให้ ก ับ พนัก งานที่ ไ ม่ มี ที่ พ ัก หรื อ มี แ ต่ ไ ม่ ส ะดวกต่ อ การเดิ น ทาง
มาปฏิบตั ิงาน โดยสิ ทธิ์ การเข้าพักจะคานึงถึงความจาเป็ น และความเพียงพอของห้องพักที่มีอยู่
 ประกันอุบตั ิเหตุและประกันสุ ขภาพพนักงาน
- ประกันอุบตั ิเหตุพนักงาน บริ ษทั จะจัดทาประกันอุบตั ิเหตุให้กบั พนักงานรายเดื อนทุกคน
ที่ผา่ นการทดลองงาน โดยแยกตามระดับชั้นพนักงาน
- ประกั น สุ ข ภาพพนั ก งาน บริ ษัท จะจัด ท าประกัน สุ ข ภาพให้ ก ั บ พนั ก งานรายเดื อ น
ที่ผา่ นการทดลองงานตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป
 ห้องพยาบาลและพยาบาลประจาสถานประกอบการ
บริ ษ ัท จัด ให้มี ห้อ งพยาบาลและพยาบาลประจ าบริ ษ ัท เพื่ อ ดู แ ลพนัก งานกรณี เ จ็ บ ป่ วยทั่ว ไป
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากเกิ ดอุบตั ิเหตุร้ายแรงทางบริ ษทั จะมีรถพร้อมอุปกรณ์การปฐมพยาบาล
นาส่ งโรงพยาบาลใกล้เคียงต่อไป
 การให้ทุนการศึกษา
บริ ษทั ได้ให้ทุนการศึกษาเพื่อให้พนักงานได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนาความรู้
และทักษะกลับมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งพนักงานที่ประสงค์จะขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบขอรับทุนการศึกษาของบริ ษทั
 กีฬาสี และงานเลี้ยงสังสรรค์
เพื่อสุ ขภาพของพนักงาน บริ ษทั จึงได้สนับสนุนและส่ งเสริ มการเล่นกีฬาของพนักงาน โดยจัดให้มี
กี ฬาสี เพื่อเชื่ อมความสัมพันธ์และมิ ตรภาพ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีนโยบายจัดงานเลี้ ยงสังสรรค์
ประจาปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ
 ร้านค้าสวัสดิการพนักงาน
บริ ษั ท ได้ จ ั ด ตั้ งร้ า นค้ า สวัส ดิ ก าร เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสมั ค รเป็ นสมาชิ ก รั บ สิ ทธิ ซื้ อสิ นค้ า
และบริ ก ารพร้ อมทั้ง ได้รั บ เงิ น ปั นผลในสิ้ นปี ซึ่ งการสมัค รสมาชิ ก ทางคณะกรรมการร้ า นค้า
สวัสดิการจะกาหนดให้ซ้ื อหุ น้ ในแต่ละปี
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8.3 การส่ งเสริมสุ ขภาพและความปลอดภัย
สุ ขภาพและความปลอดภัยของผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั มีความสาคัญเป็ นอันดับต้น บริ ษทั จึงดาเนิ นงาน
โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด และมุ่งพัฒนายกระดับคุณภาพของ
บริ ษทั ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดจาหน่าย โดยจัดให้มีการตรวจสอบระบบการผลิตอย่างต่อเนื่ อง เพื่อความมัน่ ใจใน
คุณภาพของสิ นค้าแก่ลูกค้า และการดูแลระบบปฏิบตั ิงานในโรงงาน เพื่อความปลอดภัยแก่พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ มีความห่วงใย และตระหนักถึงความปลอดภัยของคุณภาพชี วิตของพนักงานที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงาน จึงได้มีการทบทวนและร่ างนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
ในปี 2559 และบรรจุ ในคู่มือการกากับดู แลกิ จการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จ ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั
น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) มีมติอนุ มตั ิเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย ดังนี้
 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
1. มุ่ ง มั่น มี ส่ ว นร่ ว มในความรั บ ผิด ชอบต่ อ พนัก งานและสั งคม เรื่ อ งความปลอดภัย และอาชี ว อนามัย
อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
2. ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ในเรื่ องความปลอดภัย และอาชี ว อนามัย ให้ เ กิ ด ขึ้ นในหมู่ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ
อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
3. ดาเนินการป้ องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการดาเนินการให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
4. จัด หาหลัก เกณฑ์ ก ารท างานที่ ป ลอดภัย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ของพนัก งาน รวมถึ ง ความเพี ย งพอ
และคุณภาพของเครื่ องมือเครื่ องใช้ และการดูแลบารุ งรักษาอย่างเหมาะสม
5. ก าหนดให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามกฎแห่ ง ความปลอดภัย และสวมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ องกั น อัน ตรายส่ ว นบุ ค คล
ตามที่กลุ่มบริ ษทั ฯ กาหนด
6. ให้ความรู้และฝึ กอบรมพนักงาน รวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม
 แนวทางปฏิบัติเรื่องการดูแลความปลอดภัยและอาชี วอนามัยให้ แก่พนักงาน
1. ก่อนเริ่ มงานจะให้การอบรมและความรู ้ เกี่ ยวกับความปลอดภัย และชี้ บ่งจุ ดอันตรายของแต่ละแผนก
เพื่อให้พนักงานระวังขณะปฏิบตั ิงาน
2. มีการประเมินสภาพหน้างานเพื่อหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมให้พนักงานสวมใส่
3. มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการท างานขึ้ น มา
เพื่อบริ หารและดาเนินงานด้านความปลอดภัยตามแผนงานความปลอดภัยประจาปี
4. มีการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย พร้อมหามาตรการป้ องกันและแก้ไข
5. จัดเตรี ย มและจัดหาอุ ป กรณ์ ป้ องกันระงับ อัค คี ภยั เพื่ อความปลอดภัย ของพนัก งาน และเพื่ อป้ องกัน
ความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้นกับทรัพย์สินกรณี เกิดไฟไหม้และมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ ยวกับการดับเพลิง
และซ้อมแผนหนีไฟ
6. มีกิจกรรม Safety talk ก่อนเริ่ มงานแต่ละแผนก
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7. มีการจัดน้ าดื่มที่ถูกสุ ขลักษณะให้พนักงานเพียงพอต่อความต้องการ
8. มีการจัดห้องน้ าที่ถูกสุ ขลักษณะให้พนักงานเพียงพอต่อความต้องการ
9. มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้กบั พนักงานเพื่อเฝ้ าระวังกรณี พบผูผ้ ิดปกติ
 วิธีดูแลและมาตรการป้องกัน กรณีเกิดการเจ็บป่ วยหรืออุบัติเหตุ
1. มีการจัดห้องพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจาตลอด 24 ชัว่ โมง พร้อมยาและเวชภัณฑ์
2. มีการจัดรถนาส่ งกรณี เกิดอุบตั ิเหตุในงานหรื อนอกงาน
3. มี การติ ดตามและติ ดต่ อเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลเกี่ ยวกับการรั กษา สิ ทธิ์ การรั กษาของพนักงานที่ มี
พร้อมจัดส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สานักงานประกันสังคม พร้อมดูแลตลอดการรักษา เช่น จัดรถนาส่ งกรณี
ที่หมอนัดทั้งในงานและนอกงาน พร้อมมีของเยีย่ มไข้ท้งั ที่ขณะพักรักษาตัวอยูท่ ี่โรงพยาบาลหรื อที่บา้ น
4. มีการติดตาม สอบสวน และรายงานอุบตั ิเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ า
 กิจกรรมด้ านความปลอดภัยประจาปี 2559
กลุ่มบริ ษทั ฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู ้แก่พนักงาน
ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ อาทิ

หลักสู ตรปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 พนักงานเข้าร่ วมอบรมจานวน 71 คน สถานที่อบรม ณ ห้องอบรม บริ ษทั บุรีรัมย์วิจยั และ
พัฒนาอ้อย จากัด โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์

หลักสู ตรการทางานในทีอ่ บั อากาศ

อบรมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 พนักงานเข้าร่ วมอบรมจานวน 37 คน สถานที่อบรม ณ ห้องอบรม บริ ษทั บุรีรัมย์
วิจ ัย และพัฒ นาอ้อ ย จ ากัด โดยคุ ณ ทรงศัก ดิ์ กอไธสง เจ้า หน้า ที่ ค วามปลอดภัย ในการท างาน ระดับ วิ ช าชี พ
และทีมงานบริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จากัด เป็ นวิทยากร
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หลักสู ตรดับเพลิงขั้นต้ นและอพยพหนีไฟ

อบรมให้กบั บริ ษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จากัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 จานวน 60 คน บริ ษทั โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 จานวน 60 คน และกลุ่มบริ ษทั โรงไฟฟ้ า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จานวน 60 คน
สถานที่อบรม ณ บริ เวณลานกิจกรรม และห้องอบรมของแต่ละบริ ษทั โดยวิทยากร จากบริ ษทั ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จากัด

กิจกรรมสั ปดาห์ ความปลอดภัย ประจาปี 2559
กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ ได้จดั กิ จ กรรมเพื่ อ ให้พ นัก งานตระหนัก ถึ ง ความปลอดภัย ในการปฏิ บ ัติง าน เพื่ อ ลดการสู ญ เสี ย
โดยจัดรู ปแบบกิจกรรมที่ให้ท้ งั สาระและความสนุ กสนาน ตลอดจนการให้รางวัลกับแผนกที่ไม่มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น
ประจาปี 2559 รางวัลหัวหน้าแผนกสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลดีเด่น หรื อรางวัล 5 ส ดีเด่น ประจาปี 2559
เป็ นต้น โดยจัดงานร่ วมกับทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สานักงานประกันสังคม เป็ นต้น
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ได้ รับรางวัลชนะเลิศ สาขาสถานประกอบการดีเด่ น
ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ปี 2559 ระดับจังหวัด จากกระทรวงแรงงาน

จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้ อม
ในการทางาน โดยปี 2559 ได้ ลงพืน้ ทีเ่ พื่อตรวจความปลอดภัยในการ
ทางาน 3 รอบ ในเดือนสิ งหาคม กันยายน และตุลาคม

8.4 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเป็ นหนึ่ งในเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืนของกลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ ดังนั้น
กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ จึ ง ได้ก าหนด “นโยบายการพัฒนาบุ ค ลากร” ซึ่ ง รวบรวมอยู่ใ น “คู่มื อ การก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี
และจรรยาบรรณธุ รกิจ” ทั้งนี้ จะประกาศและนาใช้นโยบายดังกล่าวในปี 2560 (ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 2/2560 ของบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) มีมติอนุ มตั ิ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) โดยรายละเอียด
“นโยบายการพั ฒ นาบุ ค ลากร” ปรากฏในหั ว ข้อ ที่ 6. นโยบาย ภาพรวม และเป้ าหมายการประกอบธุ ร กิ จ
ในส่ วนเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน ของรายงานประจาปี เล่ มนี้ และสามารถศึ กษาข้อมูลเพิ่มเติ มได้จาก
เว็บไซต์ของบริ ษทั
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สาหรับแนวปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการดังนี้
 การอบรมเพื่อเสริ มสร้างความรู้
ในแต่ ล ะปี ทุ ก แผนกจะมี ง บประมาณส าหรั บ การอบรมภายนอกของพนัก งาน เพื่ อ พัฒ นาความรู้
ทางวิ ช าชี พ รวมทั้ง มี ก ารจัด อบรมภายในบริ ษ ัท ซึ่ งจัด โดยบริ ษ ัท เอง หรื อ การเชิ ญ ผู ้เ ชี่ ย วชาญ
จากภายนอกมาเป็ นวิทยากร
 การร่ วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาพนักงาน
อาทิ การร่ วมมื อ กั บ ศู น ย์ พ ั ฒ นาฝี มื อแรงงาน ในการฝึ กอบรมพนั ก งาน หากพนั ก งาน
ผ่ า นมาตรฐานของกรมพัฒ นาฝี มื อ แรงงาน จะได้ รั บ การปรั บ อัต ราเงิ น เดื อ นตามอัต ราขั้น ต่ า
ที่กรมพัฒนาฝี มือแรงงานกาหนด
 การให้ทุนศึกษาต่อ
บริ ษัท ให้ ทุ น ศึ ก ษาต่ อ ส าหรั บ พนั ก งานในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ซึ่ งมี เ งื่ อ นไข
ให้พนักงานนาความรู้กลับมาทางานให้กบั บริ ษทั เพื่อเป็ นการใช้ทุนคืน
การอบรม ในปี 2559 ที่ผา่ นมา กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาแผนอบรมตามหลักการบริ หารด้านคุณภาพ ISO 9001:
2008 เป็ นแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร ซึ่ งครอบคลุ มทั้งด้านสานักงาน โรงงาน ฝ่ ายไร่ และหน่ วยงาน
สนับสนุ นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนจัดทา Training courses ภายในองค์กร โดยจัดให้มี
การพัฒนาในกลุ่มพนักงาน ระดับกลุ่มบริ หาร กลุ่มจัดการ และกลุ่ มปฏิบตั ิการ จัดทาหลักสู ตรการอบรม ทั้งด้าน
การผลิ ต การบารุ งรักษา การให้ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ าตาล และธุ รกิจพลังงานที่เกี่ ยวข้อง
ทั้งนี้ หัวใจสาคัญของการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร คือ การติดตามและวัดผลความรู ้ที่ได้รับ รวมถึงการถ่ายทอด
ความรู้ ให้กบั ผูเ้ กี่ ยวข้อง โดยมีแนวทางพัฒนาบนหลักการ 10/20/70 ซึ่ งเชื่ อมโยงกับระบบการบริ หารสายอาชี พ
กล่าวคือ ได้รับความรู ้และทักษะจากการอบรม ร้อยละ 10 จากนั้นผูบ้ งั คับบัญชาให้คาแนะนา/สอนงาน อีกร้อยละ 20
และร้ อยละ 70 ต้องนาความรู้ และทักษะที่ ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รั บผิดชอบด้วยตนเอง หรื อแลกเปลี่ ยนความรู้
และทักษะใหม่กบั ผูอ้ ื่น
ตั ว อย่ างการพั ฒ นาของบุ ค ลากรฝ่ ายจั ด หาวัต ถุ ดิ บ และฝ่ ายไร่ ที่ มุ่ ง สร้ า งและพั ฒ นาผลผลิ ต
เพื่ อ ยกระดับ ความรู ้ สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ให้ เ กษตรกร โดยบุ ค ลากรร่ ว มกัน คิ ด และวางแผน และจัด ท าเป็ น
Best Practice เกิดเป็ น Knowledge Sharing องค์ความรู้ภายในองค์กร และเผยแพร่ ความสาเร็ จสู่ เกษตรกร อาทิเช่น
เทคโนโลยีปลูกอ้อยให้งอกมากกว่า 100% การเตรี ยมดินและปรับโครงสร้ างดิ นให้เหมาะกับอ้อย การใช้ฮอร์ โมน
เร่ งการงอกของอ้อย เทคโนโลยีการใช้สารคุมวัชพืชในอ้อยใหม่และอ้อยตอ และเครื่ องมือที่ใช้ในการทาไร่ ออ้ ยให้ได้
ผลผลิตสู ง เป็ นต้น ส่ วนการพัฒนาพนักงานระดับพนักงานช่างเทคนิ ค และหัวหน้าควบคุม กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกับ
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิ คคูเมือง และบริ ษทั คู่คา้ ร่ วมดาเนิ นการ
อบรมเฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเครื่ องจักร เครื่ องมืออุปกรณ์ และสารหล่อลื่นที่ตอ้ งใช้ในโรงงาน
และวิธีการบารุ งรักษา
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แนวทางการพั ฒ นาองค์ กร กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น งานและยกระดั บ การพัฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในการส่ ง เสริ ม พนัก งาน ทั้ง การให้ทุ น การศึ ก ษา เพื่ อศึ ก ษาต่ อในระดับ ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท สนับสนุ น
และเข้า ร่ ว มศึ ก ษาและดู ง านในองค์ก รชั้น น าในอุ ต สาหกรรมประเภทเดี ย วกัน ดัง ข้อ มู ล สรุ ป จ านวนชั่ว โมง
ในการพัฒนาสาหรับบุคลากรในกลุ่มบริ ษทั ฯ และหลักสู ตรที่เกี่ยวเนื่ องที่ยกระดับและพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ให้กบั บุคลากรในกลุ่มบริ ษทั ฯ
จานวนชั่ วโมงในการพัฒนาสาหรับบุคลากรต่ อคน/ปี (ปี 2559)
กราฟแท่ง แสดงจานวน ชัว่ โมงในการพัฒนาฝึ กอบรม ต่อคน/ปี
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13

BRR
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11
BRD

BEC

BPC

4
BPP

KBF

ชม.อบรม/คน
สรุ ปประเภทหลักสู ตรการอบรม จานวนผู้อบรมและชั่วโมงการอบรม
ของพนักงานกลุ่มบริษัทนา้ ตาลบุรีรัมย์ ปี 2559
หลักสู ตร

จานวนผูอ้ บรม

ด้านสิ่ งแวดล้อม
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ด้านการควบคุมคุณภาพ
ด้านธรรมาภิบาลและจริ ยธรรม/กฎหมาย/การต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่
ด้านการพัฒนาทักษะและความรู้ในการทางาน/
ความเป็ นผูน้ า/ ทักษะการสื่ อสาร และอื่น ๆ
รวม
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11
630
331
11

จานวนชัว่ โมง
การฝึ กอบรม
30
133
168
36

จานวนชัว่ โมง
รวม
96
4,144
2,346
78

989

671

9,802

1,972

1,038

16,466

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ตัวอย่างหลักสู ตรการอบรมทั้งภายในองค์ กร และภายนอกองค์ กร ปี 2559
ระดับบริหาร
 หลักสู ตร CAC (Coalition Against Corruption) การต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่
 หลักสู ตร Ethical Audit การตรวจสอบด้านจริ ยธรรม
 หลักสู ตร RME : Enterprise Risk Management
 หลักสู ตร โครงการแนวคิดใหม่การควบคุมภายในตาม COSO
 หลักสู ตร Leadership Realignment for BRR Leaders
 หลักสู ตร Corporate Budgeting Planning
 หลักสู ตร Financial Report Update
เป็ นต้น
ระดับจัดการ
 หลักสู ตร การจัดทารายงานแห่งความยัง่ ยืน
 หลักสู ตร จิตวิญญาณใหม่ CSR
 หลักสู ตร การบริ หารความเสี่ ยงภายในองค์กร
 หลักสู ตร Audit Manager Tools and Techniques
 หลักสู ตร การเตรี ยมความพร้อมของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน
 หลักสู ตร ทักษะการโค้ชขั้นสู งของผูน้ า เพื่อความเป็ นเลิศขององค์กร
เป็ นต้น
ระดับปฏิบัติการ
 หลักสู ตร ข้อพึงปฏิบตั ิและจริ ยธรรมองค์กร
 หลักสู ตร การบารุ งรักษาเครื่ องจักรหนัก
 หลักสู ตร วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ กฎระเบียบด้านสิ่ งแวดล้อมความปลอดภัย
วัตถุอนั ตรายและสารเคมี
 หลักสู ตร งานปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 หลักสู ตร GMP/HACCP การจัดการสัตว์พาหะ
 หลักสู ตร ระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001,ISO14001
 หลักสู ตร ผูป้ ฏิบตั ิงานประจาระบบบาบัดมลพิษอากาศ
เป็ นต้น
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สาหรั บกิจกรรมในปี 2559 กลุ่ มบริ ษ ทั ฯ ได้จดั “โครงการ BRR INNOVATION AWARD 2016” ซึ่ ง ได้รับ
ความสนใจจากพนักงานจานวนมาก และมี จานวนโครงการที่ ส่ งเข้า ประกวดทั้งกลุ่ มบริ ษทั ฯ ถึ ง 32 โครงการ
นอกจากผลิตภัณฑ์หรื อนวัตกรรมสามารถนามาใช้งาน และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างแท้จริ งแล้ว โครงการนี้
ยัง ท าให้ เกิ ดกระบวนการท างานเป็ นที ม เพื่ อร่ วมสร้ า งสรรค์ผ ลงานให้เป็ นที่ ย อมรั บ และสอดคล้องกับ ทิ ศ ทาง
ขององค์กร

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560
แผนพัฒ นาบุ ค ลากร ในปี 2560
ของทั้ ง กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ มุ่ ง เน้ น การพัฒ นาระบบงานคุ ณ ภาพ
ตามระบบ ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000, GMP, HACCP การจัดการสัตว์พาหะ และระบบความปลอดภัย
รวมถึงหลักสู ตรตามข้อกาหนดของกฎหมาย อาทิ หลักสู ตรการดับเพลิงขั้นต้น การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาล
การควบคุมหม้อไอน้ า และหลักสู ตรความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนหลักสู ตรการสร้างความตระหนักใน
การทางาน ทั้งการปลูกจิตสานึ กรักองค์กร การบริ หารความเสี่ ยง จริ ยธรรม ธรรมาภิบาล หลักสู ตรพัฒนาทักษะ
การทางานตามแต่ละสายงานตามความจาเป็ น และการจัดอบรมทั้งภายในองค์กร และการส่ งอบรมกับสถาบันภายนอก
8.5 สิ ทธิมนุษยนและแรงงาน
กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ ให้ความสาคัญและคานึงถึงการเคารพสิ ทธิ มนุษยนและแรงงาน จึงได้ร่างนโยบาย
ที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ องดั ง กล่ า ว ในปี 2559 และบรรจุ ใ นคู่ มื อ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจรรยาบรรณธุ ร กิ จ
ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษ ัท ของบริ ษ ัท น้ า ตาลบุ รี รั ม ย์ จ ากัด (มหาชน) มี ม ติ อ นุ ม ัติ เ มื่ อ วัน ที่ 23 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560
โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยนและแรงงาน ดังนี้
นโยบายการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและด้ านแรงงาน
 การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
1. กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ไม่ ส นับ สนุ นกิ จ กรรมที่ ล ะเมิ ดสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทุ ก ประการ รวมทั้ง ให้ ค วามส าคัญ
และส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
2. ปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้วยความเคารพและให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน โดยไม่แบ่งแยก เชื้ อชาติ
สั ญ ชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สี ผิ ว การศึ ก ษา สถานะทางสั ง คม ลัก ษณะทางกายภาพ
หรื อเรื่ องอื่นใด
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
3. พนั ก งานทุ กคนต้ อ งไม่ กระท าการใด ๆ ที่ ละเมิ ดหรื อคุ กคาม บุ คคลอื่ น ทั้ งทางวาจา
หรื อการกระทาและพึงหลีกเลี่ยงการกระทาที่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
4. ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความระมั ด ระวัง เพื่ อ ป้ องกั น การละเมิ ด สิ ทธิ มนุ ษ ยชน หากพบเห็ น
การกระทาที่ละเมิด หรื ออาจละเมิดสิ ทธิมนุษยชน ให้รายงานแก่ผบู้ งั คับบัญชา
5. กลุ่ ม บริ ษัท ฯ จะรั ก ษาข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของพนั ก งาน หากมี ค วามจ าเป็ นในการเปิ ดเผย
สู่ ส า ธ าร ณะ จะ ต้ อ ง ไ ด้ รั บค วา มยิ น ย อม จา กพ นั ก งา นผู ้ น้ ั นก่ อน เว้ น แต่ กร ะ ท า กา ร
ตามข้อบังคับบริ ษทั หรื อกฎหมาย
 ด้านแรงงาน
1. ปฏิบตั ิต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม
2. ไม่ เ ลื อ กปฏิ บ ัติ และปฏิ บ ัติ ด้า นการจ้า งงานอย่ า งเท่ า เที ย ม ทั้ง กระบวนการสรรหา การจ่ า ย
ค่ า ต อ บ แ ท น ส วั ส ดิ ก า ร เ ว ล า ท า ง า น วั น ห ยุ ด ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
และการประเมินผลงาน เป็ นต้น
3. ไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผดิ กฎหมาย หรื อแรงงานจากการค้ามนุษย์
4. ห้ า มมิ ใ ห้ ล งโทษพนั ก งานที่ เ ป็ นการทารุ ณทางร่ างกายหรื อจิ ต ใจ อาทิ การคุ ก คามข่ ม ขู่
การกักขังหน่วงเหนี่ยว หรื อการใช้ความรุ นแรงอื่นใด
5. มีกระบวนการสอบสวนความผิดพนักงานอย่างถูกต้อง และเป็ นขั้นตอนชัดเจนก่อนเลิกจ้างพนักงาน
เพื่อให้ทุกคนได้รับความเป็ นธรรมสู งสุ ด
6. ในการว่าจ้างบริ ษทั ผูร้ ับเหมามาดาเนินการใด ๆ ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะบริ ษทั
ที่สามารถปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้เท่านั้น และจะหลีกเลี่ยง
การว่าจ้างบริ ษทั รับเหมาใด ๆ ที่มีประวัติกระทาผิดกฎหมายแรงงานกฎหมายอื่น ๆ หรื อเสี่ ยงต่อ
การทุจริ ตและคอร์รัปชัน่

BRR ต่ อBRR
ต้ านการใช้
รงงานเด็แกรงงานเด็
ในไร่ อ้อยกร่ในไร่
วมกัอบ้อหน่
ฐจังหวัดบุรฐีรจััมงย์หวั
และสมาคมชาวไร่
อ้อยจังหวัดบุอร้อีรัมยจัย์งหวัดบุรีรัมย์
ต่อต้แานการใช้
ย ร่ววยงานภาครั
มกับหน่วยงานภาครั
ดบุรีรัมย์ และสมาคมชาวไร่
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BRR ต่ อต้ านการใช้ แรงงานเด็กในไร่ อ้อย
ตลอดปี 2559 กลุ่ ม บริ ษัท น้ าตาลบุ รี รั ม ย์ มุ่ ง มั่น และ
รณรงค์ต่ อต้า นการใช้แ รงงานเด็ ก ในไร่ อ้อ ย โดยเมื่ อ วัน ที่ 18
มีนาคม 2559 บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) ได้ลงนาม
ข้อตกลงความร่ วมมือการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาแรงงานเด็ก
และแรงงานที่ถูกบังคับ ร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดบุรีรัมย์
และสมาคมชาวไร่ อ้ อ ยจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ซึ่ งได้ รั บ เกี ย รติ
จากนายเสรี สี ห ะไตร ผู ้ว่า ราชการจัง หวัด บุ รี รั ม ย์ ร่ ว มเป็ น
ประธานและลงนามข้อตกลงความร่ วมมือดังกล่าว ณ ศาลากลาง
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่ วมกันรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก และ
สร้ า งความตระหนัก ให้แ ก่ เ กษตรกร สั ง คม และทุ ก ภาคส่ ว น
เห็ นถึ งปั ญหา และร่ วมกันหาแนวทางป้ องกันแก้ไขอย่างจริ งจัง
ต่ อ ไ ป โด ย บ ริ ษั ท ไ ด้ ท า กิ จก ร ร ม ล งพื้ น ที่ เ ข ตส่ ง เ ส ริ ม
การปลู ก อ้อ ยของบริ ษ ัท เพื่ อ รณรงค์ก ารต่ อ ต้า นแรงงานเด็ ก
พร้อมติดป้ ายรณรงค์ท้ งั ในเขตส่ งเสริ มการปลูกอ้อยและบริ เวณ
รอบโรงงาน อี ก ทั้ง ร่ วมกับ ส านัก งานสวัส ดิ ก ารและคุ ้ม ครอง
แ ร ง ง า น จั ง ห วั ด บุ รี รั ม ย์ ล ง พื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ปั ญ ห า
การใช้แรงงานเด็กในไร่ ออ้ ย ที่อยูใ่ กล้เคียงกับสถานประกอบการ
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

11

11. การกากับดูแลกิจการ

การก�ำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งมัน่ ที่จะ
ดาเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ อย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม และคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่
แก่ผถู้ ือหุ ้น นักลงทุน และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย ทั้งนี้ ในปี 2559 จึงได้ทบทวนและปรับปรุ ง นโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณธุ รกิจและข้อพึงปฏิ บตั ิทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน รวมทั้งนโยบาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมตั ิคู่มือ
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จ โดยบริ ษทั ได้ดาเนิ นการจัดพิมพ์เพื่อแจกให้กบั พนักงานแต่ละฝ่ าย
และเผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษัท ที่ www.buriramsugar.com เพื่ อ ให้ พ นัก งาน ผู ้ถื อ หุ ้ น ผู ้มี ส่ ว นได้ เ สี ย
และสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน
ส าหรั บ การทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ได้จ ัด ท าขึ้ น ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่ งครอบคลุมหลักการสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) 5 หมวด ดังนี้
1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมของแต่ละหมวดได้ใน “คู่มือการกากับดูแลกิ จการที่ดี
และจรรยาบรรณธุ รกิ จ ” ในเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั โดยการดาเนิ น งานของบริ ษ ทั ด้า นการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี
ในปี 2559 มีดงั นี้

1) สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
กลุ่ มบริ ษทั น้ าตาลบุ รีรัมย์ ตระหนักและให้ความสาคัญกับสิ ทธิ พ้ืนฐานของผูถ้ ื อหุ ้น ได้แก่ การซื้ อขาย
หรื อโอนหลักทรัพย์ การได้รับข้อมูล ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุ มเพื่อการใช้สิทธิ
ออกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญของบริ ษทั เป็ นต้น คณะกรรมการบริ ษ ทั จึ ง ได้
กาหนดแนวทางดาเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ รวมถึงส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ
ของผูถ้ ือหุน้ โดยในปี 2559 ได้ดาเนินการดังนี้
 บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยเน้นเรื่ องการจัดสถานที่ ที่เหมาะสมและสะดวกต่ อ
การเดินทางของผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21
เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุ งเทพฯ ซึ่ งตั้งอยูใ่ จกลางเมือง
กรุ งเทพมหานคร ย่านราชประสงค์ จึงเป็ นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถเดินทาง
มาประชุมได้หลายวิธีท้ งั ทางรถไฟฟ้ า (BTS) รถเมล์โดยสารสาธารณะ หรื อรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (Taxi)
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หรื อ ทางเรื อ เป็ นต้น ส าหรั บ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ อ ยู่ใ ขเขตพื้ น ที่ ส านัก งานใหญ่ ข องบริ ษ ัท คื อ จัง หวัด บุ รี รั ม ย์
บริ ษทั ได้จดั บริ การรถตูร้ ับ-ส่ งของบริ ษทั จานวน 2 คัน เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นที่สนใจ
เข้าร่ วมประชุม
 บริ ษทั ได้จดั ทาปฎิทินการประชุ มประจาปี ล่วงหน้าก่อนการประชุ มในปี ถัดไป โดยได้กาหนดวันประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบ และเปิ ดเผยกาหนดวันจัดประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2559 ให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบล่ วงหน้า ก่อนวันประชุ ม ประมาณ 2 เดื อน ซึ่ ง จะท าให้
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่ วมประชุ มได้ โดยแจ้งผูถ้ ือหุ ้นตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์
2559 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (Set Portal) รวมทั้งแจ้งการกาหนด
รายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2559 และสิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผล
และวันปิ ดสมุ ดทะเบี ยนเพื่อรวบรวมรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดจนวันกาหนดจ่ายเงิ นปั นผล ซึ่ งการแจ้งข่าว
ดังกล่าวเป็ นวันเดียวกับที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิ
 ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ไม่ ส ามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเองได้ บริ ษ ัท ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลใด ๆ เข้าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที่ได้จดั ส่ ง
ไปพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ ม โดยในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 บริ ษทั ได้ให้นางสี นวล
ทัศ น์ พ นั ธุ์ กรรมการอิ ส ระ และกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูร้ ั บ มอบฉันทะ ทั้ง นี้ ได้ระบุ ข ้อมูล เกี่ ย วกับ
กรรมการคนดัง กล่ า ว อาทิ ชื่ อ -นามสกุล ประวัติก ารทางานและการศึ กษา สัดส่ วนการถื อหุ ้น ซึ่ งไม่มี
การถือครองหุน้ ของบริ ษทั วาระดารงตาแหน่ง และการไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้าม เป็ นต้น
 ประธานกรรมการบริ ษทั จะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2559 มีวาระเพื่อพิจารณาจานวน 6 วาระ และวาระเพื่อทราบ จานวน 1 วาระ โดยใช้เวลาในการประชุ ม
ประมาณ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น. และดาเนิ นการประชุ มอย่างโปร่ งใส โดยระหว่าง
การประชุ ม จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น มี สิ ท ธิ อ ย่า งเท่ า เที ย มกันในการแสดงความคิ ดเห็ น และซัก ถาม
อย่างทัว่ ถึ ง ซึ่ งกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้ผถู ้ ื อหุ ้นสามารถ
ซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้ โดยระหว่างการประชุม หากมีคาถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวาระนั้น ๆ
ประธานที่ ป ระชุ ม จะขอให้นาไปถามหรื อ ตอบข้อซัก ถามในวาระเรื่ องอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้เวลา
พิจารณาแต่ละวาระได้อย่างเพียงพอ และไม่เป็ นการรบกวนเวลาหรื อกระทบสิ ทธิ์ของผูถ้ ือหุน้ ท่านอื่น
 ก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น บริ ษ ัท จะชี้ แจงวิธี ก ารใช้สิ ท ธิ ล งคะแนนและนับ คะแนนตามที่ ร ะบุ ไ ว้
อย่า งชัด เจนในข้อ บัง คับ บริ ษ ัท การลงคะแนนเสี ย งในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ก าหนดให้ ใ ช้บ ัต รยืน ยัน
การลงคะแนนเสี ย งในทุ ก วาระ และในวาระเลื อ กตั้ง กรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ให้ผูถ้ ื อ หุ ้ น สามารถลงมติ
เลื อ กกรรมการบริ ษ ัท ได้เ ป็ นรายบุ ค คล บริ ษ ัท จึ ง ได้ก าหนดให้ ใ ช้บ ัต รลงคะแนนแยกกัน เพื่ อ เลื อ ก
กรรมการบริ ษั ท แต่ ล ะคน รวมทั้ งน าระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) มาใช้ ใ นการนั บ คะแนนเสี ยง
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว และโปร่ งใส รวมทั้งจัดให้มีผสู้ อบบัญชี ของบริ ษทั และที่ปรึ กษากฎหมาย
ที่เป็ นอิ สระจากภายนอกเป็ นสักขี พ ยานในการนับคะแนนเสี ย ง และเปิ ดเผยไว้ใ นรายงานการประชุ ม
ผูถ้ ื อหุ ้นอย่า งชัดเจน พร้ อมทั้ง คะแนนเสี ย งที่ เ ห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ย งในทุ ก วาระที่ ต้อ ง
มีการลงคะแนนเสี ยง นอกจากนั้น ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นในการเข้าร่ วม
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ประชุม สามารถเสนอให้ตนเองทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสี ยงได้อีกด้วย โดยในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2559 ไม่มีผถู้ ือหุ ้นรายใดประสงค์เป็ นสักขีพยานในการประชุ ม จึงมีเพียง
ผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท และที่ ป รึ ก ษากฎหมายที่ เ ป็ นอิ ส ระจากภายนอกท าหน้า ที่ ดัง กล่ า ว แต่ ส าหรั บ
การประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 มีผถู้ ือหุ ้นมาด้วยตนเองประสงค์เป็ นสักขีพยานในการตรวจนับ
คะแนนร่ วมกับที่ปรึ กษากฎหมายและพนักงานของบริ ษทั
 เปิ ดเผยมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น ให้ ผู้ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น และสาธารณชนรั บ ทราบโดยเท่ า ที ย มกั น
ผ่านระบบข่า ว (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ก่อนเวลา 09.00 น.
ของวันทาการถัดไป นับแต่วนั ประชุม อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ื อหุ ้น ในปี 2559 ที่ ผ่า นมา บริ ษ ทั ได้แจ้ง มติ ที่ ป ระชุ ม ให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบในวันเดี ย วกันกับ วันประชุ ม
เพื่อให้ผถู้ ือหุ น้ ได้รับทราบมติที่ประชุมได้อย่างรวดเร็ ว รวมทั้งจัดทาบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน และเผยแพร่ รายงานการประชุ มผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุ ม
เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งนาส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงานกลต. และกระทรวง
พาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
 เปิ ดเผยข้อ มู ล ข่ า วสารให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น อย่า งครบถ้ว น ถู ก ต้อ ง และสม่ า เสมอ ผ่ า นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท
และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สานักงานก.ล.ต.”) อยูเ่ สมอ โดยในปี 2559 นอกจากการแจ้งข่าวการกาหนดวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้น การจ่าย
ปันผล และเรื่ องตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดแล้ว บริ ษทั ยังแจ้งข่าวสาร
อาทิ วัน หยุด ประจ าปี ของบริ ษ ัท และการเปลี่ ย นชื่ อ และลัก ษณะการประกอบธุ ร กิ ข ของบริ ษ ัท ย่อ ย
เพื่อให้ผถู้ ื อหุ ้นในฐานะเจ้าของบริ ษทั ได้รับทราบการดาเนิ นงานของบริ ษทั หรื อวันทาการของบริ ษทั ที่
สามารถติดต่อได้
 นอกจากนั้น ผูถ้ ื อหุ ้นทุ ก รายของบริ ษ ทั สามารถใช้สิท ธิ ใ นฐานะเจ้า ของควบคุ ม การท างานของบริ ษ ทั
โดยผ่านคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งผูถ้ ื อหุ ้นมีสิทธิ เสนอชื่ อบุค คลเข้ารับการคัดเลื อกเป็ นกรรมการบริ ษ ทั
และสามารถลงคะแนนเสี ย งเลื อ กกรรมการบริ ษ ัท ในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ได้เ ป็ นประจ าทุ ก ปี
โดยตามข้อบัง คับ บริ ษ ทั ข้อ 14 (1) ก าหนดให้ 1 หุ ้น มี 1 เสี ย ง นอกจากนั้น ยัง มี สิ ทธิ ใ นการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญของบริ ษทั อีกด้วย
 บริ ษ ทั ส่ ง เสริ ม ให้ผูถ้ ื อ หุ ้นได้รับ สิ ท ธิ ข้ นั พื้ นฐานอื่ น ๆ ที่ พึ งได้รับ อาทิ การปฏิ บ ัติ ต่อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ทุ ก ราย
โดยเท่าเทียมกัน การเปิ ดโอกาสให้นาเสนอวาระการประชุ มและเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้า รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการบริ ษ ัท ส าหรั บ การประชุ ม สามัญ ประจ าปี โดยจะเผยแพร่
หลักเกณฑ์และวิธีการในการนาเสนอวาระและชื่ อบุคคลล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 เดือน
พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 31 มกราคม ของปี ถัดไป เป็ นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นมีเวลาที่เพียงพอ
ในการพิจารณาและดาเนิ นการเรื่ องดัง กล่ า ว และนาเสนอที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่อพิ จารณา
ก่อนนาเสนอแก่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต่อไป
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 ผูถ้ ื อหุ ้นมีสิทธิ แสดงความคิดเห็ นและซัก ถามในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อให้ที่ประชุ ม ร่ วมกันตัดสิ นใจ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารได้ตอบข้อสงสัยหรื ออธิ บายเพิ่มเติม อาทิ การพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยทุกรู ปแบบ วาระพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล โดยจะแจ้งนโยบาย
การจ่ายปั นผล อัตราปั นผลที่เสนอจ่าย เปรี ยบเทียบการจ่ายปั นผลกับปี ที่ผา่ นมา เหตุผลและข้อมูลประกอบ
อื่นๆ ที่สาคัญ วาระการเลื อกกรรมการบริ ษทั ที่สามารเลือกกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคลและพิจารณา
คุ ณ สมบัติ การศึ ก ษา การอบรม การด ารงต าแหน่ ง ในบริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ยของบริ ษัท จ านวน
และรายละเอี ยดการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบี ยนอื่น บริ ษทั จากัด
หรื อองค์กรอื่น ๆ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทกรรมการบริ ษทั ที่เสนอ เช่น เป็ นกรรมการบริ ษทั
หรื อเป็ นกรรมการอิสระ การไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้าม ในกรณี ที่เสนอชื่ อกรรมการบริ ษทั เดิมกลับเข้าดารง
ตาแหน่ งใหม่ จะให้ขอ้ มูลการเข้าร่ วมประชุ มในปี ที่ผ่านมา และ วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึ ง
จานวนระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั วาระกาหนดค่าตอบแทน จะนาเสนอหลักเกณฑ์
การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษ ทั และกรรมการชุ ดย่อยแต่ละตาแหน่ ง ส่ วนวาระการแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี จะนาเสนอรายชื่ อผูส้ อบบัญชี หลัก และผูส้ อบบัญชีสารอง
จานวน 2 คน รวมเป็ น 3 คน เพื่ อให้ส ามารถท าหน้า ที่ แทนกันได้ใ นกรณี ที่ ผูส้ อบบัญ ชี ห ลัก มี เหตุ ใ ห้
ไม่สามารถดาเนิ นงานตรวจสอบบัญชี ให้บริ ษทั ได้ โดยจะระบุความเห็นในการทาหน้าที่ของผูส้ อบบัญชี
และการไม่มี ส่วนเกี่ ย วข้องกับกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับ บุค คลดัง กล่ าว ตลอดจน
เปรี ย บเที ย บค่ า สอบบัญ ชี ข องปี ที่ น าเสนอและปี ที่ ผ่า นมา โดยแยกเป็ นค่ า สอบบัญ ชี (Audit Fee)
และค่าบริ การอื่ น ๆ (Non-Audit Fee) พร้ อมทั้งคาอธิ บายเหตุผลในกรณี ที่ค่าบริ การสอบบัญชี เพิ่มขึ้ น
เป็ นต้น โดยในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั จะไม่มีการเพิ่มวาระอื่นใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าในหนังสื อ
เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนตัดสิ นใจอย่างเพียงพอ
 นอกจากนั้น บริ ษ ัท ได้อ านวยความสะดวกให้ นัก ลงทุ น สถาบัน สามารถเข้า ร่ ว มการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น
ได้อีกด้วย โดยในวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้อานวยความสะดวกให้ ท้ งั ผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุนสถาบัน
อย่ า งเท่ า เที ย มกัน ทุ ก ราย โดยให้ ก ารต้อ นรั บ และการอ านวยความสะดวก การจัด จุ ด ตรวจเอกสาร
จุ ด ลงทะเบี ย นอย่า งเพี ย งพอ โดยลงทะเบี ย นด้ว ยระบบบาร์ โ ค้ด (Barcode) ซึ่ งสะดวกและรวดเร็ ว
ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถลงทะเบี ย นเข้าร่ วมประชุ มก่ อนเวลาประชุ มได้ ไม่น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง 30 นาที จนกว่า
การประชุ มจะแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ บริ ษทั ยังได้จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ ไว้สาหรับการมอบฉันทะของผูถ้ ื อหุ ้น
เพื่ อ อ านวยความสะดวก และเพื่ อ การจัด ท าเอกสารอย่ า งถู ก ต้อ ง อี ก ทั้ง ไม่ มี ก ารเรี ยกดู เ อกสาร
เพื่อประกอบการเข้าร่ วมประชุมนอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้โดยปกติ อาทิ การขอดูบตั รประชาชนตัวจริ ง
ของผูม้ อบฉันทะ (ของผูถ้ ือหุน้ ) ตลอดจนการจัดอาหารว่างเพื่อรับรองผูเ้ ข้าร่ วมประชุมอย่างเหมาะสม
 ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ ษทั ทุกคนให้ความสาคัญกับการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยในปี
ที่ ผ่า นมา (2559) ส าหรั บ การประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น เมื่ อ วัน พฤหัส บดี ที่ 21 เมษายน 2559 ประธาน
กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ ษทั เข้าร่ วมประชุ มครบทุกท่าน รวมทั้งกรรมการชุ ดย่อยทุกชุ ด ได้แก่
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ย ง ประธานกรรมการบริ ห าร และกรรมการบริ ห าร (ในขณะนั้น บริ ษ ัท ยัง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ง
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คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) รวมทั้งกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะผู้บ ริ ห ารระดับ สู ง ของบริ ษ ัท โดยเฉพาะผู้บ ริ ห ารด้า นบัญ ชี แ ละการเงิ น และเลขานุ ก ารบริ ษ ัท
เพื่อการพบปะและตอบคาถามผูถ้ ือหุน้
 ที่ ปรึ ก ษากฎหมายที่ เป็ นอิ ส ระจากภายนอก ซึ่ งบริ ษ ทั ได้เชิ ญมาเป็ นสัก ขี พ ยานในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
จะท าหน้า ที่ ดู แ ลให้ ก ารประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ด าเนิ น ไปอย่า งโปร่ ง ใส เป็ นไปตามกฎหมายและข้อ บัง คับ
ของบริ ษ ัท การสั ง เกตและตรวจสอบเอกสารลงทะเบี ย นเข้า ร่ ว มประชุ ม วิธี ก ารนับ คะแนน ซึ่ งต้อ ง
สอดคล้องกับ ข้อบัง คับบริ ษ ทั หรื อกฎหมายที่ก าหนดไว้ มี หน้าที่ ตรวจสอบผลการลงมติ การแสดงผล
นับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ รวมทั้งการพิจารณาวาระต่าง ๆ ว่าดาเนินไปอย่างถูกต้อง
 การพิ จารณาวาระการประชุ ม ได้ดาเนิ นไปตามลาดับ วาระที่ กาหนดไว้ตามหนังสื อเชิ ญประชุ ม เพื่อให้
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถพิจารณาในวาระที่ตนเองมีความประสงค์ได้ อย่างเช่นกรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นอาจเข้าร่ วมประชุ ม
หลัง จากดาเนิ นการประชุ ม ไปแล้ว แต่จะเข้า ร่ วมประชุ ม เฉพาะในช่ วงเวลาที่ พิจารณาวาระที่ ต้องการ
ลงคะแนนเสี ยง
 ผูถ้ ือหุ ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมได้ภายหลังเริ่ มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ในวาระที่กาลังพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
 เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีโครงสร้างการดาเนินงานที่โปร่ งใสและตรวจสอบได้ บริ ษทั จึงได้เปิ ดเผย
โครงสร้ า งการถื อหุ ้ นในบริ ษ ทั ย่อยไว้อย่า งชัดเจนในเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ในรายงานประจ าปี รวมทั้ง
แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1)

2) การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ ได้กาหนดให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
บริ ษทั จึงได้ทบทวนและร่ างนโยบาย เพื่อการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริ ษทั
มีมติอนุมตั ินโยบายดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และการดาเนินงานในด้านนี้ของบริ ษทั ในปี 2559 มีดงั นี้
 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นรายเดียวหรื อรายหลายซึ่ งถือหุ ้นขั้นต่า 10,000 หุ ้นขึ้นไป และถือหุ ้นอย่างต่อเนื่ อง
จนถึ ง วันปิ ดสมุ ดทะเบี ย น ซึ่ งเป็ นระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 12 เดื อน สามารถเสนอเพิ่ม วาระการประชุ ม
หรื อเสนอชื่อกรรมการบริ ษทั ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจะเผยแพร่ หลักเกณฑ์การเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ผ่านเว็บไซต์
ของบริ ษ ทั เป็ นระยะเวลา 3 เดื อน จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ/หรื อ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะกลัน่ กรองก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กรณี
บรรจุวาระในหนังสื อเชิญประชุ ม จะระบุวา่ เป็ นวาระที่กาหนดโดยผูถ้ ือหุ ้น และหากคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาแล้วเห็นควรไม่บรรจุวาระของผูถ้ ือหุน้ ในหนังสื อเชิญประชุม คณะกรรมการบริ ษทั จะชี้แจงเหตุผล
ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทราบ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ไม่มีผถู้ ือหุ ้นรายใดเสนอ
วาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั นอกจากนั้น
บริ ษ ทั ได้ดาเนิ นการตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารดัง กล่ า วข้า งต้น ทุ ก ประการ แต่อ ย่า งไรก็ต าม ส าหรั บ
หลักเกณฑ์เดิ มได้กาหนดให้เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งถือหุ ้น ขั้นต่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
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จ านวนสิ ทธิ อ อกเสี ยงทั้ง หมด และถื อ หุ ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย น จึ ง จะมี สิ ทธิ
ในการนาเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั เห็นว่าควร
กาหนดขั้นต่ าของจานวนหุ ้นลดลงจากเดิม เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายเดี ยวหรื อรายหลายซึ่ งถือหุ ้นขั้นต่ า 10,000 หุ ้น
ขึ้นไป และถือหุ ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันปิ ดสมุดทะเบียน ซึ่ งเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถ
เสนอเพิ่มวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เพื่อให้สิทธิ ผถู้ ือหุ ้น
ทั้งรายใหญ่และรายย่อยอย่างเท่าเทียมกัน
 บริ ษัท ได้ จ ัด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น พร้ อ มทั้ง เอกสารประกอบการประชุ ม ให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ ้ น
เป็ นการล่ วงหน้าตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริ ษทั กาหนด ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้
ผูถ้ ื อ หุ ้น มี เวลาศึ ก ษาข้อ มู ล ล่ ว งหน้า อย่า งครบถ้ว นและเพี ย งพอ โดยได้ร ะบุ ว นั เวลา สถานที่ ป ระชุ ม
และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ซึ่ งระบุวตั ถุประสงค์ของวาระที่นาเสนอ พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษทั และเอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข.
และ แบบค. ตามแบบที่ ก รมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ก าหนด ค าชี้ แจงวิธี ก ารมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริ ษทั ที่เกี่ ยวกับการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น หลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บตั ิในการเข้าร่ วมประชุ ม การมอบ
ฉันทะและการออกเสี ย งลงคะแนน เอกสารประกอบการพิ จารณาแต่ล ะวาระ และแผนที่ ที่ จดั ประชุ ม
เป็ นต้น นอกจากนั้น ได้ประกาศเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านทางหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่
น้อ ยกว่า 3 วัน ตามข้อ บัง คับ บริ ษ ัท รวมทั้ง ได้เ ผยแพร่ ห นัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มเอกสารประกอบ
ทางเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท www.buriramsugar.com ทั้ง ฉบับ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษเป็ นการล่ วงหน้า
ก่อนวันประชุม 21 วัน
 ในการประชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น ปี 2559
บริ ษัท ได้ พิ จ ารณาและลงคะแนนเสี ยงตามวาระที่ ก าหนด
โดยไม่ เ ปลี่ ย นแปลงข้อ มู ล ส าคัญ หรื อ เพิ่ ม วาระการประชุ ม โดยไม่ ไ ด้แ จ้ง ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ทราบล่ ว งหน้า
โดยไม่จาเป็ น เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนการตัดสิ นใจ (คาอธิ บายเพิ่มเติมใน
ข้อ 1 สิ ทธิของผูถ้ ือหุ น้ )
 ส าหรั บ ผู้ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ร่ วมประชุ ม ได้ ด้ ว ยตนเอง ให้ ผู้ถื อ หุ ้ น สามารถมอบฉั น ทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่ วมประชุ มและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อ
กรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ (คาอธิบายเพิ่มเติมในข้อ 1 สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ )
 กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้แจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในกลุ่มบริ ษทั ฯ ถื อปฏิบตั ิ และกาหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารทุกคนมีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และมีหน้าที่จดั ส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั
โดยแนวทางปฏิบตั ิและการรายงานเป็ นไปตามรายละเอียดที่ปรากฎในส่ วนที่ 3 จรรยาบรรณธุ รกิ จ ข้อ 2.2
เรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ ทั้งนี้ ในปี 2559 มีผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ในตาแหน่งผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและการเงินได้ขายหุ ้นของบริ ษทั จานวนหนึ่ง ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หาร
คนดังกล่าว ได้แจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั (แบบ 59-2) ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อรับทราบ และบริ ษทั ได้นาส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. แล้ว
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 บริ ษัท ได้ ด าเนิ น การประสานงานเรื่ องเอกสารและหลัก ฐานที่ ต้อ งใช้ ส าหรั บ การเข้า ร่ ว มประชุ ม
และลงคะแนนเสี ย งของผูถ้ ื อหุ ้นที่เป็ นนัก ลงทุ นสถาบันหรื อผูถ้ ื อหุ ้น ต่า งชาติ ซึ่ งได้แต่ง ตั้ง คัสโตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น เพื่อให้เอกสารเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อยและนามาแสดง
ล่วงหน้าก่อนเปิ ดลงทะเบียน เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ ว
 จัดทาหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และรายงานประจาปี เป็ น 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมทั้ง ในวันประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นได้จดั เตรี ย มพนัก งานที่ มี ความรู้ ด้านภาษาให้ก ารต้อนรั บและแปลข้อมูล
ระหว่างประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ต่างชาติได้รับทราบ เข้าใจ และออกเสี ยงลงคะแนนได้อย่างถูกต้อง
 จัดให้มี บตั รลงคะแนนเสี ย งทุ ก ระเบี ย บวาระ โดยเฉพาะวาระเลื อกตั้ง กรรมการบริ ษ ัท ที่ จดั ให้มี บตั ร
ลงคะแนนแยกการเลื อ กตั้ งกรรมการบริ ษั ท เป็ นรายบุ ค คล การใช้ ร ะบบบาร์ โค้ ด (Barcode)
ในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุ ม การบันทึกและแสดงผลการนับคะแนน การจัดให้มีที่ปรึ กษากฎหมาย
อิสระจากภายนอก และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเป็ นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนและประกาศ
ผลการลงมติในแต่ละวาระ การให้สิทธิผถู้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสี ยงเท่าเทียมกัน โดย 1 หุ ้น มี 1 เสี ยง (คาอธิ บาย
เพิ่มเติม และการดาเนิ นงานในด้านดังกล่าวเมื่อปี 2559 ของบริ ษทั สามารถดูขอ้ มูลได้ในข้อ 1 สิ ทธิ ของ
ผูถ้ ือหุน้ )

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก และให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ สิ ทธิ ของผู้มี ส่ วนได้ เ สี ยทุ ก กลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ทั้งผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง
ทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชนใกล้เคียงและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าวได้รับการดูแล
เป็ นอย่างดี คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีนโยบาย ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้

พนักงาน

ลูกค้า

มุ่งเน้นการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ และโปร่ งใสในการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญทั้ง
ข้อมู ล ทางการเงิ น และข้อ มู ล อื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งต่ อผูถ้ ื อหุ ้นอย่า งถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น และ
ทันเวลา รวมทั้งการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม คานึงถึง
สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐ า น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ ้ น อ า ทิ สิ ท ธิ ใ น ก า ร เ ข้ า ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ ้ น
และออกเสี ยงลงคะแนน และสิ ทธิตามที่กฎหมายหรื อข้อบังคับบริ ษทั กาหนด เป็ นต้น
ปฏิ บ ัติ ต่ อ พนัก งานทุ ก คนอย่า งเป็ นธรรม โดยมี ก ารให้ค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก าร
ที่ เ หมาะสม ก าหนดนโยบายการดู แ ลความปลอดภั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการท างาน รวมทั้ง สนั บ สนุ น การพัฒ นาความรู้ และศัก ยภาพของพนั ก งาน
ให้พร้อมสาหรับการปฏิบตั ิงานและพัฒนาองค์กร
ให้ ค วามส าคัญ ในการผลิ ต และจัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละการบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ
ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และมีราคาที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม รวมทั้งรักษา
ความลับของลูกค้า โดยไม่นาไปเปิ ดเผย หรื อใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ตลอดจนการจัด
ช่องทางการติดต่อสาหรับลูกค้า เพื่อแนะนาติชม หรื อแจ้งข้อร้องเรี ยน
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คู่คา้ และคู่ธุรกิจ

คู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้

ชุมชน สังคม
และสิ่ งแวดล้อม

หน่วยงานราชการ
และองค์กรต่าง ๆ

ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางธุ รกิจต่อคู่คา้ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเป็ นธรรม และมีจรรยาบรรณที่
ดีในการดาเนินธุ รกิจ ตลอดจนปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดูแลคู่ธุรกิจในเรื่ องสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทางาน
และผลตอบแทนที่เหมาะสม
ส่ ง เสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้า อย่างเสรี และเป็ นธรรม โดยจะปฏิ บตั ิ ภายใต้
กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วย
วิ ธี ก ารที่ ไ ม่ สุ จริ ตหรื อไม่ เ หมาะสม และไม่ พ ยายามท าลายชื่ อ เสี ยงของคู่ แ ข่ ง
ทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม
ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ ตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่ งครัด และปฏิบตั ิต่อ
เจ้าหนี้ทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม และดาเนินการให้เจ้าหนี้มนั่ ใจในฐานะ
ทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี้ รวมทั้งการให้ขอ้ มูลทางการเงินที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และสม่าเสมอ
ให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน
ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ดาเนินธุ รกิจอยู่ รวมทั้งปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
เกี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้อ มอย่า งเคร่ ง ครั ด และวางแนวทางในการควบคุ ม ผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการให้ความรู้ และฝึ กอบรมพนักงานด้านสิ่ งแวดล้อม
ตลอดจนดาเนินธุรกิจด้วยความใส่ ใจและคานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม และสนับสนุ นให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการทากิ จกรรมกับชุ มชน และ
กิจกรรมรักษาสิ่ งแวดล้อม
ให้ค วามร่ ว มมื อหน่ วยงานราชการและองค์ก รต่ า ง ๆ ในด้า นวิช าการหรื อกิ จกรรม
ที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม หรื อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
และกาหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ เพื่อให้ดาเนินการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดยในปี 2559 เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิแก่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ในการปฏิบตั ิ
ต่ อ ผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ยทุ ก ฝ่ ายอย่ า งถู ก ต้อ ง โปร่ ง ใส เป็ นธรรม และเท่ า เที ย ม ตลอดจนการปฏิ บ ัติ ใ ห้ เ ห็ น ผล
อย่างเป็ นรู ปธรรม กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทาจรรยาบรรณต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยได้บรรจุในคู่มือการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งบริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั และประกาศให้บุคลากรในองค์กร
รับทราบและถือปฏิบตั ิตามโดยทัว่ กัน เพื่อดาเนินกิจการของบริ ษทั ในด้านต่าง ๆ อย่างเคารพสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
นอกจากนั้น บริ ษ ทั ยัง ได้จดั ท ารายงานแห่ ง ความยัง่ ยืนเป็ นเวลา 2 ปี แล้ว คื อปี 2558 และ 2559 ตั้ง แต่บ ริ ษ ัท
เข้า จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ เมื่ อ ปี 2557 โดยสามารถดู ข้อ มู ล รายงานแห่ ง ความยัง่ ยื น ประจ าปี 2559
ได้ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซด์บริ ษทั
ส าหรั บ การจัด ท ารายงานประจ าปี 2559 และแบบแสดงรายการข้อ มู ล (แบบ 56-1) ประจ าปี 2559
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องดังนี้

166

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
1. นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ การส่ งเสริ มสุ ขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผูม้ ีส่ วนได้เสี ย
โดยมี ขอ้ มูล นโยบายความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ ง แวดล้อม แนวทางปฏิ บตั ิเรื่ องการดู แล
ความปลอดภัยและอาชี วอนามัยให้แก่พนักงาน วิธีดูแลและมาตรการป้ องกัน กรณี เกิดการเจ็บป่ วย
หรื ออุ บตั ิ เหตุ และกิ จกรรมด้า นความปลอดภัย ประจาปี 2559 (รายละเอีย ดปรากฏในหัวข้อ 10.
โครงสร้างการจัดการ ในส่ วนที่ 8.บุคลากร)
2. การพัฒนาบุคลากร
โดยมี ข้อ มู ล นโยบายการพัฒ นาบุ ค ลากร แนวปฏิ บ ัติ ใ นการพัฒ นาบุ ค ลากรในด้า นต่ า ง ๆ อาทิ
การอบรมเพื่ อเสริ มสร้ างความรู้ การร่ ว มมื อกับ องค์ก รภายนอกเพื่ อพัฒนาพนัก งาน การให้ทุ น
ศึกษาต่อ แนวทางการพัฒนาองค์กร หลักสู ตรการอบรม จานวนผูอ้ บรมและชั่วโมงการอบรมของ
พนั ก งานกลุ่ ม บริ ษัท น้ าตาลบุ รี รั ม ย์ ปี 2559 ตัว อย่ า งหลัก สู ต รการอบรมทั้ง ภายในองค์ ก ร
และภายนอกองค์กร ปี 2559 กิ จกรรมพัฒนาบุคลากร ในปี 2559 และแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 10. โครงสร้างการจัดการ ในส่ วนที่ 8.บุคลากร และนโยบายการพัฒนา
บุ ค ลากร ปรากฏในหั ว ข้ อ ที่ 6. นโยบาย ภาพรวม และเป้ าหมายการประกอบธุ รกิ จ
ในส่ วนเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน)
3. ด้านสิ ทธิมนุษยนและแรงงาน
โดยมีขอ้ มูลนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนและด้านแรงงาน และรายละเอียด
กิ จ กรรมที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ด าเนิ นการอย่า งจริ ง จัง และต่ อเนื่ องคื อ การต่อ ต้า นการใช้แ รงงานเด็ ก
ในไร่ ออ้ ย ร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดบุรีรัมย์ และสมาคมชาวไร่ ออ้ ยจังหวัดบุรีรัมย์ (รายละเอียด
ปรากฏในหัวข้อ 10. โครงสร้างการจัดการ ในส่ วนที่ 8.บุคลากร)
4. นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิ ทธิ์ (รายละเอียดปรากฏ
ในหัวข้อ 11. การกากับดูแลกิ จการ เรื่ องนโยบายและแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สิ น
ทางปัญญา)
5. การอบรมบุ ค ลากรในองค์ ก ร ด้า นนโยบายและแนวปฏิ บ ัติ ใ นการต่ อ ต้า นทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั่ น
(รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 11. การกากับดูแลกิจการ เรื่ องนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ )
6. นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม และการฝึ กอบรมพนักงานด้านสิ่ งแวดล้อม สามารถดู รายละเอียดได้ใน
หัว ข้อ 10. โครงสร้ า งการจัด การ ในส่ ว นที่ 8.บุ ค ลากร และด้า นการปฏิ บ ัติ แ ละดู แ ลเอาใจใส่
สิ่ งแวดล้อม สามารถดูขอ้ มูลได้ในรายงานแห่งความยัง่ ยืน ปี 2559 ซึ่งปรากฏข้อมูลในเว็บไซต์บริ ษทั
7. บริ ษทั ได้ระบุช่องทางที่ผมู้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะและร้องเรี ยนเรื่ องที่อาจเป็ นปั ญหา
ได้กบั ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ) ได้โดยตรง พร้อมด้วยรายละเอียด
ในการติ ด ต่ อ ซึ่ งข้อ มู ล ปราฏในหัว ข้อ 11. การก ากับ ดู แ ลกิ จ การ และในหน้า ข้อ มู ล การติ ด ต่ อ
ที่เกี่ยวข้อง ถัดจากหน้าสารบัญ
8. บริ ษทั ได้เปิ ดเผยกระบวนการในการจัดการเรื่ องที่มีการร้องเรี ยนว่าอาจเป็ นการกระทาผิด ซึ่ งข้อมูล
ปราฏในหัวข้อ 11. การกากับดูแลกิจการ
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ทั้งนี้ จรรยาบรรณต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย มีรายละเอียดดังนี้
1. จรรยาบรรณต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
1.1
การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: “CSR”) ของกลุ่มบริ ษทั
น้ า ตาลบุ รี รัม ย์ ซึ่ ง มุ่ ง มัน่ ที่ จะสร้ า งให้ ธุ รกิ จเติ บ โตอย่า งยัง่ ยื น ควบคู่ ก ับ การพัฒนาสภาพชี วิ ตความเป็ นอยู่ข อง
เกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยและชุ มชนข้างเคียงให้ดีข้ ึน กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ยึดหลักแนวคิดตั้งแต่เริ่ มดาเนิ นธุ รกิ จในปี 2507 คือ“การพัฒนาธุ รกิ จควบคู่กบั การรักษาสิ่ งแวดล้อม และสร้าง
ความเจริ ญให้กบั ชุมชนอย่างยัง่ ยืน” ภายใต้กรอบปณิ ธาน ดังนี้
CECS รับผิดชอบ สิ่ งแวดล้ อม ชุ มชน ยัง่ ยืน
C - Commitment “มุ่งมัน่ รับผิดชอบ”
E – Environment “รักษาสิ่ งแวดล้อม”
C - Community “สู่ จุดหมายพร้อมชุมชน”
S – Sustainable “อยูด่ ว้ ยกันอย่างยัง่ ยืน”
พันธกิจ
กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ เล็งเห็ นถึ งความสาคัญของการดาเนิ นธุ รกิ จให้เจริ ญเติบโตควบคู่กบั ชุ มชน
และสั ง คมอย่า งยัง่ ยื น โดยมี ก ระบวนการบริ ห ารจัด การด้า นวัต ถุ ดิ บ และส่ ง เสริ ม ความเป็ นเลิ ศ ด้า นวิ ช าการ
ในกระบวนการปลูกอ้อย อันจะนามาซึ่ งความมัน่ คงด้านผลผลิ ตอ้อย และสร้ างชี วิตที่ ดีแก่ ชาวไร่ เพื่อนามาผลิ ต
น้ าตาลและพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นไป
ตามกฎหมาย และข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง อีกทั้งการนาผลพลอยได้มาจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อให้
บรรลุนโยบายดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดาเนินการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สร้างกระบวนการทาความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าทัน
ร่ วมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กร
สนับสนุนส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงามร่ วมกับชุมชน
ส่ งเสริ มและสนับสนุนด้านการศึกษา
พัฒนาและส่ งเสริ มการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
จัดการเผยแพร่ ข่าวสารต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างต่อเนื่ อง
เฝ้ าระวังและแก้ไขปั ญหาการละเมิดสิ ทธิ และการใช้แรงงานเด็ก

1.2 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
กลุ่ ม บริ ษั ท น้ าตาลบุ รี รั ม ย์ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการด าเนิ นธุ รกิ จ ตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นธรรม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผถู ้ ือหุ ้นหรื อเจ้าของกิจการทุกราย อย่าง
มั่ น คงและยั่ง ยื น ทั้ ง นี้ จึ ง ได้ ก าหนดนโยบายการปฏิ บ ั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ ้ น เพื่ อ ให้ ก รรมการบริ ษัท ผู้บ ริ หาร
และพนักงาน ถือปฏิบตั ิสืบไป
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

1. ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ แ ละประกอบธุ รกิ จ ด้ ว ยความซื่ อสั ต ย์ สุ จริ ต ตั ด สิ นใจด าเนิ นการใด ๆ
ด้วยความสุ จริ ตใจ และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ ือหุ น้ ทั้งรายใหญ่ และรายย่อย โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้
ถือหุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ
2. ตัด สิ น ใจด าเนิ น การใด ๆ บนพื้ น ฐานข้อ มู ล ที่ เ พี ย งพอ ถู ก ต้อ ง ไม่ มี ส่ ว นได้เ สี ย ทั้ง ทางตรง
และทางอ้อ ม กระท าด้ว ยความสุ จ ริ ต ใจ และไม่ ด าเนิ น การในลัก ษณะใด ๆ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ต่อกลุ่ มบริ ษ ทั ฯ รวมทั้งดาเนิ นการภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่มบริ ษทั ฯ
3. บริ หารกิจการให้เจริ ญก้าวหน้าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดยยึดถือหลักการธรรมาภิบาล
4. ทาหน้าที่ด้วยความสามารถและความระมัดระวังเยี่ยงผูท้ ี่มีความรู้ประสบการณ์ และความชานาญ
พึงกระทา
5. จัด การดู แ ลไม่ ใ ห้ท รั พ ย์สิ น ใด ๆ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ สู ญ ค่ า หรื อ สู ญเสี ย ไปโดยเปล่ า ประโยชน์
รวมทั้งสู ญหายโดยมิชอบ ตลอดจนดาเนินการให้มีระบบควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ ยง
ที่มีประสิ ทธิภาพ
6. แจ้งและรายงานข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และผลการดาเนินงานตามความเป็ นจริ งอย่างสม่าเสมอ
ครบถ้ว น เพี ย งพอ ทัน เวลา และทัน ต่ อ สถานการณ์ รวมทั้ง รายงานแนวโน้ ม ทั้ง ด้า นบวก
และด้านลบของกลุ่มบริ ษทั ฯ บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล และความน่าเชื่อถือ และมีขอ้ มูล
สนับสนุนเพียงพอ โดยแจ้งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายทราบโดยเท่าเทียมกัน
7. ไม่เปิ ดเผยสารสนเทศที่เป็ นความลับของกลุ่มบริ ษทั ฯ ต่อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ โดยเฉพาะต่อคู่แข่งขันทางการค้า
8. จัดหาข้อมูลและคาอธิ บายข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ อบบัญชี
9. ไม่ ใ ช้ห รื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล สารสนเทศภายในที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงราคาของหลัก ทรั พ ย์
ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยผูล้ งทุนทัว่ ไป เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อบุคคลอื่น
10. อานวยความสะดวก และปฏิ บ ัติ ต่อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งมาติ ด ต่ อ กับ กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ ด้วยความเสมอภาค
โดยไม่ชกั ช้า อย่างเต็มใจ และเต็มความสามารถ
11. เปิ ดโอกาสให้ ผู้ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลบริ ห ารกิ จ การ ตลอดจนให้ ค วามเห็ น
และข้อเสนอแนะต่อการดาเนินกิจการอย่างเท่าเทียม
12. จัด ให้ มี ช่ อ งทางที่ ห ลากหลายและสะดวกส าหรั บ ผู้ถื อ หุ ้ น ในการรั บ ทราบข้อ มู ล ข่ า วสาร
และการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริ หารกิจการ การนาเสนอวาระการประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั
13. จัดให้มีช่องทางสาหรับการแจ้งเบาะแสการกระทาทุจริ ต การคอร์ รัปชัน่ และข้อร้ องเรี ยนต่าง ๆ
ส าหรั บ ผู ้ถื อ หุ ้ น และบุ ค คลทั้ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร รวมทั้ง กระบวนการรั บ เรื่ อง
การตอบกลับผูร้ ้องเรี ยน การคุม้ ครองผูร้ ้ องเรี ยน และแจ้งผลการสอบสวนและการดาเนิ นการแก่
ผูร้ ้องเรี ยนอย่างมีระบบและยุติธรรม
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1.3 นโยบายปฏิบัติต่อพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ ถือว่าพนักงานเป็ นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะนาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จ จึง
มุ่ง มั่น ในการพัฒ นา เสริ ม สร้ า งวัฒ นธรรม และบรรยากาศการท างานที่ ดี รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม การท างานเป็ นที ม
เพื่ อ สร้ า งความมัน่ ใจให้พ นัก งานทุ ก คน โดยปราศจากการเลื อ กปฏิ บ ัติ การไม่ แ บ่ ง ฝั ก แบ่ ง ฝ่ าย ปฏิ บ ัติต่ อ กัน
อย่างสุ ภาพ และเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทางาน มีสวัสดิการ
ที่ ดี ใ ห้ ก ั บ พ นั ก งาน แ ล ะ ส นั บ ส นุ นส่ งเ ส ริ มก าร จั ด ห าน วั ต กร รมแ ล ะ เท คโ นโ ล ยี ส มั ย ให ม่ ม าใ ช้
ในการทางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มบริ ษทั ฯ มีมาตรการคุม้ ครองพนักงานที่ให้ขอ้ มูลแก่ทางการกรณี มีการทาผิดกฎหมาย หรื อผิด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับความคุม้ ครอง กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ปฏิ บ ัติ โ ดยไม่ เ ป็ นธรรม ไม่ ว่า จะเป็ นการเปลี่ ย นต าแหน่ ง งาน ลัก ษณะงาน สถานที่ ท างาน
สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่ องมาจากสาเหตุแห่ งการแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการทาผิดกฎหมายหรื อการผิดจรรยาบรรณ
2. กลุ่มบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิ ด
เชื้อชาติ เพศ อายุ สี ผวิ ศาสนา และการศึกษา
3. กลุ่มบริ ษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่กลุ่มบริ ษทั ฯ
จึ ง ให้ ค วามส าคัญ ในการปฏิ บ ัติ ต่ อ พนั ก งานอย่ า งเป็ นธรรม โดยยึ ด หลั ก ความเท่ า เที ย ม
และเสมอภาค ทั้งในเรื่ องการจ้างงาน ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพ
ควบคู่ ก ับ การพัฒนาคุ ณ ธรรม เพื่ อ ให้พ นัก งานเป็ นผูม้ ี ค วามสามารถและเป็ นคนดี ข องสั ง คม
กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดหลักการปฏิบตั ิต่อพนักงานดังนี้
3.1. ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
3.2. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์ ตามหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
3.3. คณะกรรมการบริ ษ ัท และผู้บ ริ ห าร สนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้บุ ค ลากรทุ ก คนแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่ เหมาะสม และสร้ างแรงกระตุน้ ในการ
ทางาน ทั้งในรู ปเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการที่เหมาะสมตามระเบียบของกลุ่มบริ ษทั ฯ
อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมและการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.4. จัดเงื่ อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรมสาหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับ ค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมตามศักยภาพ
3.5. การแต่ ง ตั้ง และโยกย้า ย รวมถึ ง การให้ ร างวัล และการลงโทษพนัก งาน ต้อ งกระท า
ด้ ว ยความเสมอภาค สุ จริ ต และตั้ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทาหรื อการกระทาหรื อการปฏิบตั ิของพนักงานนั้น ๆ
3.6. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทางานให้พนั กงานมีความปลอดภัยในชี วิต
และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี
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3.7. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานมีการเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
3.8. กลุ่มบริ ษทั ฯ จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน
3.9. ให้ข ้อมู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกับ การดาเนิ นงานและสถานภาพของกลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ ให้พ นัก งาน
รับทราบ อย่างสม่าเสมอ
3.10. สร้างจิตสานึกที่ดีให้พนักงานรู้จกั การเป็ นผูใ้ ห้ และเป็ นพลเมืองดีของสังคม
3.11. จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรี ยน ในกรณี ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อแจ้ง
เบาะแสเกี่ ยวกับเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย และมี กระบวนการแก้ไข รวมถึ ง
มาตรการคุม้ ครองพนักงานผูร้ ้องเรี ยนที่เป็ นระบบและยุติธรรม
3.12. กลุ่ มบริ ษ ทั ฯ และตัวแทนองค์กรต้องสนับสนุ นการใช้สิท ธิ ท างการเมื องของพนักงาน
ด้วยความเป็ นกลาง
3.13. ส่ ง เสริ ม การมี ส่ วนร่ วมของพนัก งานในการเสนอแนะและแนวทางในการปฏิ บ ตั ิ ง าน
และ/หรื อข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย และสร้ า งความสัมพันธ์อนั ดี
ในการทางานร่ วมกัน ภายใต้วฒั นธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายใน
องค์กร
3.14. ส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมกิ จกรรมทั้งภายในและภายนอกซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
และสั ง คมเพื่ อ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและความผูก พัน ต่ อ องค์ ก ร ตามความเหมาะสม
และดุลพินิจของผูบ้ งั คับบัญชา
3.15. การเปิ ดโอกาสรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น และข้อ เสนอแนะ ซึ่ งตั้ง อยู่บ นพื้ น ฐานวิช าชี พ ของ
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
3.16. มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่ องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบและกฎหมายได้ โดยมี
มาตรการป้ องกันพนักงานผูท้ ี่แจ้ง
1.4 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้ า
1. ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ได้ตอ้ งรี บ เจรจากับ ลูก ค้า เป็ นการล่ วงหน้า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไ ขและป้ องกันไม่ใ ห้เกิ ด
ความเสี ยหาย
2. สนองความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งมัน่ ที่จะผลิตสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ
ดีเลิศและได้มาตรฐานมีความปลอดภัยในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
3. ให้ค วามคุ ้มครองด้า นสุ ข ภาพและความปลอดภัย ของลู ก ค้า หรื อ ผูบ้ ริ โ ภค รวมถึ งให้ก ารดู แ ล
กลุ่มผูท้ ี่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ โดยการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย
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4. สนับ สนุ น การบริ โภคอย่ า งยั่ง ยื น ด้ว ยการผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละการบริ การที่ เ ป็ นประโยชน์
และลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เช่น การใช้วสั ดุที่เป็ นมิตรกับธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย
เป็ นต้น
5. ดาเนินการด้านการตลาดที่เป็ นธรรม เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมถึงการปฏิบตั ิทางสัญญาที่เป็ นธรรมแก่ลูกค้า
เช่น ไม่เข้าร่ วมในการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการหลอกลวง ทาให้เข้าใจผิด หรื อไม่เป็ นธรรม รวมถึ ง
ปกปิ ดข้อมูลที่จาเป็ น
6. ตั้ง มั่น ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรมต่ อ ลู ก ค้า รวมถึ ง ไม่ เ รี ยก ไม่ รั บ หรื อไม่ ใ ห้
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ทุจริ ตกับลูกค้า
7. จัดระบบการป้ องกันก่อนการเกิ ดข้อร้ องเรี ยนของลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค รวมถึ งการกาหนดระบบ
การสื่ อสาร เพื่อรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่ลูกค้าร้ องเรี ยนความไม่พอใจ และดาเนิ นการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แก้ไขปั ญหาอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
การตอบสนองอย่างรวดเร็ วที่สุด พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
8. กระบวนการเรี ยกคืนสิ นค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสิ นค้า
9. ให้ ค วามส าคัญ ในการปกป้ องและรั ก ษาข้ อ มู ล ความลั บ และความเป็ นส่ ว นตัว ของลู ก ค้ า
หรื อผูบ้ ริ โภคอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ และไม่นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
และผูเ้ กี่ยวข้อง
10. แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาคุณภาพ
สิ นค้าให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
3.5 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
1. ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่ อทั้ง สองฝ่ าย หลี ก เลี่ ย งสถานการณ์ ที่ ท าให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์
รวมทั้งปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด กรณี ไม่สามารถ
ปฏิ บ ัติ ไ ด้ ต้อ งรี บ เจรจากับ คู่ ค ้า ล่ ว งหน้า เพื่ อ ร่ ว มกัน พิ จ ารณาหาแนวทางแก้ไ ข และป้ องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
2. ดาเนินการอย่างโปร่ งใสในการทาธุรกิจกับคู่คา้ โดยให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง และพิจารณาคัดเลือก
คู่คา้ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความเสมอภาคและเป็ นธรรม
3. ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตกับคู่คา้ รวมทั้งวางตัวเป็ นกลาง
ไม่ใกล้ชิดกับคู่คา้ จนทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
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3.6 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้ าหนี้
1. ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน
ที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย รวมทั้งปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้
อย่างเคร่ งครั ด กรณี ไม่ สามารถปฏิ บตั ิ ได้ต้องรี บเจรจากับเจ้าหนี้ ล่ วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณา
หาแนวทางแก้ไข และป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
2. ดาเนินธุรกิจเพื่อให้เจ้าหนี้มนั่ ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี้ที่ดี
3. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ถูกต้อง และสม่าเสมอ
3.7 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ มี ก ารด าเนิ นธุ รกิ จอย่า งมี จ ริ ย ธรรม โปร่ ง ใส ประพฤติ ป ฏิ บ ัติภายใต้ก รอบกติ ก าของ
การแข่ง ขัน ที่ ดี ไม่แ สวงหาข้อมู ล ที่ เป็ นความลับ ของคู่ แข่ง ทางการค้า ด้วยวิธี ก ารที่ ไ ม่ สุ จ ริ ตหรื อไม่เ หมาะสม
โดยจะรวบรวมและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งจากแหล่งข้อมูลที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลที่เผยแพร่ ในระบบ
อิ น เทอร์ เ นต หรื อการสอบถามที่ ไ ม่ ล ะเมิ ด กฎหมาย และไม่ พ ยายามท าลายชื่ อ เสี ย งของคู่ แ ข่ ง ทางการค้า
ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม
3.8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความห่ วงใย และตระหนักถึงความปลอดภัยของคุณภาพชี วิตของพนักงานที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนินงาน รวมถึงการรักษาสิ่ งแวดล้อม จึงเห็นควรให้มีการดาเนินการตามรายละเอียดดังนี้
1. มุ่งมัน่ มีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบต่อพนักงานและสังคม เรื่ องความปลอดภัย และอาชี วอนามัย
อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
2. ปลู ก ฝั ง จิ ตส านึ ก ในเรื่ องความปลอดภัย และอาชี วอนามัย ให้เกิ ดขึ้ นในหมู่ พ นัก งานทุ ก ระดับ
อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
3. ดาเนินการป้ องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการดาเนินการให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
4. จัดหาหลักเกณฑ์การทางานที่ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงความเพียงพอและ
คุณภาพของเครื่ องมือเครื่ องใช้ และการดูแลบารุ งรักษาอย่างเหมาะสม
5. กาหนดให้ปฏิบตั ิตามกฎแห่งความปลอดภัย และสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลตามที่
กลุ่มบริ ษทั ฯ กาหนด
6. ให้ความรู้และฝึ กอบรมพนักงาน รวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม
7. ดาเนินธุรกิจด้วยความใส่ ใจและคานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
8. สนับ สนุ น ให้ พ นัก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการท ากิ จ กรรมเพื่ อ รั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม อาทิ กิ จ กรรม
ด้านการลดการใช้ และนากลับมาใช้ใหม่
3.9 ความรับผิดชอบต่ อชุ มชนและสั งคม
การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ เริ่ มต้นจากภายในองค์กรและ
ขยายออกสู่ ชุมชนใกล้เคียงตลอดจนสังคมในระดับประเทศ โดยมีกลยุทธ์หลักในการดาเนินงาน 4 ประการได้แก่
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1. สร้างสานึก จิตสาธารณะในพนักงาน และกระตุน้ ให้เกิดการมีส่วนร่ วมในโครงการจิตอาสาต่าง ๆ
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
2. เน้นการทากิจกรรมหรื อโครงการ CSR กับชุมชนในเชิงลึก
3. ทาโครงการ CSR ร่ วมกับสถาบันเอกชนหรื อหน่ วยงานราชการ องค์กรที่ ไม่แสวงหาผลกาไร
และชุมชนรอบ ๆ บริ เวณกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่เป็ นผูน้ าทางด้านความคิดทางสังคม
4. นาผลพลอยได้ที่ เหลื อจากกระบวนการผลิ ตน้ า ตาลทราย ไปท าโครงการด้าน CSR ให้เป็ น
ประโยชน์ท้งั ต่อกลุ่มบริ ษทั ฯ และสังคม
ในปี 2557-ปั จจุบนั กลุ่ม บริ ษ ทั น้ า ตาลบุรีรัมย์ มี เจตนารมณ์ ใ นการมี ส่วนร่ วมพัฒนาสังคมให้ยงั่ ยืน
เพื่อสร้ างความเชื่ อมัน่ การยอมรับ และความไว้วางใจจากชุ มชนและสังคม ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ชุ มชน
และสังคม บนพื้นฐานแนวคิดนโยบายของกลุ่มบริ ษทั ฯ ยึดหลักแนวปฏิบตั ิ “การพัฒนาธุ รกิ จควบคู่กับการรั กษา
สิ่ งแวดล้ อม และสร้ างความเจริ ญให้ กับชุมชนอย่ างยัง่ ยืน” มุ่งมัน่ ที่จะสร้างให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ควบคู่กบั
การพัฒนาสภาพชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยและชุมชนข้างเคียงให้ดีข้ ึน จึงได้ร่วมจัดทาโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่เป็ นผูน้ าด้านความคิด ซึ่ งเป็ นโครงการ
และกิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน หน่ ว ยงานเอกชน หน่ ว ยงานรั ฐ รวมถึ ง กลุ่ ม บริ ษัท ฯ เอง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็ นอย่างดี

4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ ให้ค วามส าคัญกับ ข้อมูลข่า วสารที่ ต้องแจ้ง แก่ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงานก.ล.ต.”) ผูถ้ ือหุ ้น และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และมีนโยบายเปิ ดเผย
ข้อมูลที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส ดังนี้
 เปิ ดเผยข้อ มู ล สารสนเทศทางการเงิ น และข้อ มู ล อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ และผลประกอบการ
ตามความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพีย งพอ ทันเวลา โดยงบการเงิ นจะต้องผ่านการสอบทานหรื อตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชี ว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนการเผยแพร่ ต่อสานักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผูถ้ ือหุ น้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริ ษทั ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานก.ล.ต. เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ทราบข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างทัว่ ถึง
 เปิ ดเผยบทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย รวมทั้ง ข้ อ มู ล
จ านวนครั้ งที่ ก รรมการบริ ษั ท แต่ ล ะคนเข้ า ร่ วมประชุ ม และนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทน
และประเภทค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) และรายงานประจาปี
ในส่ วนงานด้ า นนั ก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ บริ ษัท ได้ จ ั ด ตั้ งหน่ ว ยงานเฉพาะขึ้ น เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ติ ด ต่ อ
และให้ ข ้อ มู ล กับ ผู้ถื อ หุ ้ น นัก ลงทุ น สถาบัน และนั ก วิ เ คราะห์ รวมถึ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง นอกจากนั้ น
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ จะเป็ นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่ วนที่ 3 จรรยาบรรณธุ รกิจ ข้อ 2.2 ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ
 ในด้านการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผลู้ งทุน ในปี 2559 ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษทั ยังได้ทาหน้าที่
สื่ อสารข้อมูลสาคัญต่อนักลงทุ น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผูถ้ ื อหุ ้น และนักวิเคราะห์
หลักทรั พย์ท้ งั ในและต่างประเทศ โดยได้จดั ทาข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสาหรับการ
นาเสนอให้ผูล้ งทุ น ได้ท ราบ โดยให้ค วามส าคัญ และตระหนัก ถึ ง การเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน ชัดเจน และโปร่ งใส ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แจ้งรายละเอียดการติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ใน
เว็บ ไซด์ข องบริ ษ ทั และในหน้า ข้อมู ล การติ ดต่ อที่ เ กี่ ย วข้องของรายงานประจาปี ฉบับ นี้ ทั้ง นี้
กิจกรรมที่บริ ษทั โดยฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้นาเสนอผลงานแก่ผลู้ งทุนมีดงั นี้
กิจกรรมปี 2559

จานวนครั้ง / ปี

Company Visit
-ผูถ้ ือหุน้
-นักวิเคราะห์
Conference Call / Telephone Call
การติดต่อสอบถามข้อมูลทาง E-mail (ฉบับ)
Analyst Briefing
International Roadshow
Domestic Roadshow

-ผูถ้ ือหุน้ 1 ครั้ง ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2559
- นักวิเคราะห์ 10 ครั้ง
80 - 100 สาย
65 ฉบับ
3 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

ด้านการเยี่ยมชมกิ จการ (Company Visit) ของผูถ้ ื อหุ ้นจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2559
มีผถู้ ือหุ น้ เข้าร่ วมจานวน 50 คน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายย่อยที่ให้ความสนใจ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาหนดจัดกิจกรรม
Company Visit ปี ละครั้ง เพื่อให้นกั ลงทุนได้รู้จกั เรี ยนรู้ และรับทราบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ซึ่ งได้ดาเนิ น
การเชิ ญผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการส่ งหนังสื อเชิ ญผ่านทางไปรษณี ย ์ และประกาศผ่านเว็บไซด์ของ
บริ ษทั และคัดเลือกด้วยวิธีการ First Come First Serve
ผู้ถือหุ้นเข้ าเยี่ยมชมโรงงานนา้ ตาลบุรีรัมย์ ระหว่ างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2559
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 นอกจากนั้น บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลเป้ าหมายในการดาเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งแบ่งเป็ นเป้ าหมายระยะสั้น
เป้ าหมายระยะยาว และเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนในรายงานประจาปี ฉบับนี้ และในแบบ
56-1 เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นนักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายได้รับทราบทิศทางการดาเนิ นงานและ
เป้ าหมายของบริ ษทั
 บริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายละเอียดการถือครองหุ ้นของบริ ษทั ของกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ปี 2559
ซึ่งข้อมูลปรากฏในหัวข้อที่ 4. ข้อมูลคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ถื อ หุ ้ น เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษัท ฯ
การก ากับ ดู แ ลกิ จ การให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บัง คับ บริ ษัท และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น
ด้ ว ย ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต แ ล ะ ร ะ มั ด ร ะ วั ง โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ฯ เ ป็ น ส า คั ญ
ทั้งนี้ ข้อมู ลเกี่ ยวกับคณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการชุ ดย่อย เลขานุ การบริ ษ ัท อันได้แก่ รายนามกรรมการ
จานวนกรรมการ และข้อมูลในกฎบัตร อาทิ องค์ประกอบ คุ ณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ ง การพ้น
จากตาแหน่ ง และขอบเขตอานาจหน้าที่ มี รายละเอี ยดปรากฏในหัวข้อ 10. โครงสร้ างการจัดการ โดยในหัวข้อนี้
จะกล่าวถึงเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
 ด้ านการประชุ มของคณะกรรมการบริษัท
ได้กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประชุ มกันอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิง บ
การเงิ น ประจ าปี และรายไตรมาส รวมทั้ง เรื่ อ งส าคัญ อื่ น ๆ และมี ก ารประชุ ม พิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม
ตามความจาเป็ นและเหมาะสม ทั้ง นี้ บริ ษทั ได้กาหนดปฏิ ทินการประชุ ม ประจาปี ของปี ถัดไป
ล่ วงหน้า ทุ กสิ้ นปี ส าหรั บ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษ ัท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ตลอดจนผู้บ ริ ห ารสามารถก าหนดตาราง
การทางาน และสามารถเข้าร่ วมประชุม เพื่อให้ความเห็นหรื อพิจารณาอนุ มตั ิในเรื่ องสาคัญต่าง ๆ
ได้ทุ ก คราว ส าหรั บ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้ก าหนดช่ วงวันก่ อนการส่ ง งบการเงิ น
แต่ละไตรมาส ได้แก่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ วันที่ 15 พฤษภาคม วันที่ 10 สิ งหาคม และวันที่ 14
พฤศจิ ก ายน 2560 รวมทั้ง ได้ก าหนดวัน ประชุ ม ของคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยให้ ส อดคล้อ งกับ
คณะกรรมการบริ ษทั และสาหรับคณะกรรมการบริ หารและการประชุมของฝ่ ายจัดการจะมีการจัด
ประชุ ม ทุ ก วัน ศุ ก ร์ ที่ 2 ของทุ ก เดื อ น รวมทั้ง การก าหนดวัน ประชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท
และบริ ษทั ย่อยไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นกัน
 การกาหนดนโยบายเกีย่ วกับจานวนองค์ ประชุ มขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริ ษทั จะลงมติ
ในที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการบริ ษทั อยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
บริ ษทั ทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายดังกล่าวแล้วความว่า “การลงมติ
ในที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้จานวนองค์ประชุ มขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริ ษทั
จะลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม จะต้ อ งมี จ านวนกรรมการบริ ษัท อยู่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการบริ ษทั ทั้งหมด”
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รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2559 มีดงั นี้
จานวนครั้งที่เข้ าประชุ ม
ปี 2557

ชื่อกรรมการ

1.นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
2.นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
3.นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
4.น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
5.นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
6.นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
7.นายประจวบ ไชยสาส์น
8.นายอานวย ปะติเส
9.นายศิริชยั สมบัติศิริ
10.นางสี นวล ทัศน์พนั ธุ์

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

8/10
9/10
9/10
10/10
10/10
9/10
10/10
7/7
8/10
2/2

9/9
6/6
8/9
2/2

หมายเหตุ: 1.นายประจวบ ไชยสาส์น
2.นายอานวย

ปะติเส

ปี 2558

ปี 2559

คณะ
คณะกรรม
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ
การ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริษัท ตรวจสอบ
บริษัท ตรวจสอบ
ความเสี่ ยง
ความเสี่ ยง
ความเสี่ ยง

1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

8/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
8/8
6/8
8/8

7/7
7/7
7/7

3/4
3/4
3/4
4/4
3/4
-

ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555

8/8
8/8
7/8
8/8
8/8
8/8
8/8
7/8
8/8

4/4
4/4
4/4

ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555
และได้ลาออกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557

3.นายศิริชยั

สมบัติศิริ

ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556

4.นางสี นวล

ทัศน์พนั ธุ์

ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

 ด้ านการรายงานของคณะกรรมการบริษัท
ในปี นี้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จ ัด ท ารายงานความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการต่ อ รายงาน
ทางการเงิ น เพื่อสร้ า งความมัน่ ใจและความเชื่ อถื อให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นและนัก ลงทุ น โดยได้เปิ ดเผยไว้
คู่กบั หัวข้อ 19. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
 ด้ านการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุ ดย่ อย และกรรมการผู้จัดการ (CEO)
คณะกรรมการบริ ษ ัท ต้อ งจัด ให้มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติง านของกรรมการบริ ษ ัท เป็ นประจ า
ทุกสิ้ นปี โดยแบ่งเป็ นการประเมินคณะกรรมการบริ ษทั รายคณะ (As a Whole) และแบบประเมิน
ตนเองของกรรมการบริ ษ ทั รายบุ คคล (Self-assessment) ตามแนวทางการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
เพื่อทบทวนการทางาน ปัญหาและอุปสรรคที่พบ และเพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมา และ
หาแนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทางานของคณะกรรมการบริ ษทั ในปี ต่อ ๆ ไป
โดยหลัก เกณฑ์ใ นแบบการประเมิ น คณะกรรมการบริ ษ ัท รายคณะ และการประเมิ น ตนเองของ
กรรมการบริ ษทั รายบุคคล ได้อา้ งอิงมาจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั เดือน
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2/4
4/4
4/4
4/4
4/4
-

กุมภาพันธุ์ 2558 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยนามาปรับใช้ให้เข้ากับธุ รกิ จของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ซึ่ งมีรายละเอียดหัวข้อในการประเมินดังนี้
- แบบประเมินคณะกรรมการบริ ษทั รายคณะ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
3. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
4. การทาหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริ ษทั และการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
- แบบประเมินตนเองของกรรมการบริ ษทั รายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั
2. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
สาหรับกระบวนการประเมินนั้น สานักกรรมการ/เลขานุการบริ ษทั จะดาเนิ นการจัดส่ งแบบประเมิน
ทั้ง 2 แบบ พร้อมคาอธิ บาย และเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อแก่กรรมการบริ ษทั รายบุคคลในช่วง
ต้นเดื อนธันวาคมของทุกปี และกาหนดให้นาส่ งคืนภายในกลางเดื อนธันวาคมของปี นั้น ๆ จากนั้น
สานักกรรมการ/เลขานุ การบริ ษทั จะสรุ ปผลการประเมิน โดยจะสรุ ปผลคะแนนออกเป็ นรายบุคคล
และแบ่งเป็ นแต่ละหมวดหมู่ สาหรับการประเมินทั้ง 2 แบบ และรายงานผลให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั
ได้รับทราบในการประชุม เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางพัฒนาแต่ละด้านต่อไป โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี้
- เกณฑ์การให้คะแนน :
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรื อไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
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ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริ ษทั รายบุคคล
และผลการประเมินของคณะกรรมการบริ ษทั รายคณะ ประจาปี 2559
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นอกจากนั้ น คณะ กรรมก ารบริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ก ารประ เมิ น คณะ ก รรมการชุ ดย่ อ ย เพิ่ ม เติ ม
โดยเริ่ มในปี 2560 เป็ นต้นไป ซึ่ งมีแบบการประเมิน รวมถึงหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันกับ
การประเมินคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีผลการประเมินปี 2559 ดังนี้
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2559
หัวข้ อการประเมิน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของ
กรรมการและการพัฒนา
ผูบ้ ริ หาร
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สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประจาปี 2559

สรุปผลประเมินแต่ละด้านปี 2559
100%
80%

82%

79%

85%

89%

83%

60%

40%
20%
0%

ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติเป็ นที่พอใจ 79% ด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 82%
ด้านการประชุม 85 % ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ 89% ด้านการพัฒนาตนเอง 83% ดังนั้นแล้วในภาพรวม มีความ
พึงพอใจ 84 % อยูใ่ นระดับดี
เกณฑ์การประเมินผล
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นน้อยที่สุด
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นน้อย
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นปานกลาง
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นมาก
มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นมากที่สุด

ส าหรั บ คณะกรรมการชุ ดย่อยได้แก่ คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล และคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน จะเริ่ มปฏิ บตั ิ หน้าที่ในปี 2560 ดังนั้น จะเริ่ มมี การประเมินในช่ วงปลายปี 2560 ส่ วนการประเมิ น
คณะกรรมการบริ หาร อยู่ ใ นระหว่ า งออกแบบการประเมิ น ให้ ส อดคล้อ งกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท
ซึ่ งจะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
 การแต่ งตั้งกรรมการชุ ดย่อย
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ของบริ ษ ัท น้ า ตาลบุ รี รั ม ย์ จ ากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 7/2559
เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2559 มีมติอนุ มตั ิให้จดั ตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการธรรมาภิ บ าล พร้ อมทั้ง ได้จดั ท ากฎบัตรของคณะกรรมการทั้ง สองคณะ
โดยให้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้นไป
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 การจัดทาแผนสื บทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้อนุ ม ตั ิ แผนสื บ ทอดตาแหน่ ง (Succession Plan) และการสรรหา
กรรมการผู้จ ัด การและผู้บ ริ หารระดับ สู ง เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มในการสื บทอดงาน
เพื่ อให้ก ารบริ หารและการด าเนิ นงานของบริ ษ ัท เป็ นไปอย่า งต่ อเนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยให้เสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาต่อไป
 การกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนทีก่ รรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ (CEO)
ไปดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการอุทิศตนและเวลาเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพของกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั ได้รับ
ประโยชน์สูงสุ ดจากความสามารถของกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) ดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีนโยบายกาหนดจานวนบริ ษทั จดทะเบียนและบริ ษทั จากัดอื่น ๆ ที่
กรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) สามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั หรื อ
ผูบ้ ริ หารได้โดยกาหนดให้สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. ก า ห น ด ใ ห้ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ส า ม า ร ถ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ใ น บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น อื่ น ไ ด้
ไม่เกิน 5 แห่ ง โดยธุ รกิจนั้นต้องไม่เป็ นประเภทธุ รกิจที่เป็ นการแข่งขันกับกลุ่มบริ ษทั ฯรวมทั้ง
ต้องสามารถอุทิศตน เวลา และกาลังความคิดในการทางานให้แก่บริ ษทั ได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ การเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น จะต้องนาเสนอ
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบด้วย
2. กรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) จะเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษ ทั จากัด
หรื อบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ที่ไม่ใช่ บริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จะต้องนาเสนอให้ที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของประเภทธุ รกิจ ซึ่ ง
ต้องไม่เป็ นประเภทธุ รกิจที่เป็ นการแข่งขันกับกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมถึงความสามารถในการอุทิศตน
เวลา และกาลังความคิดในการทางานให้แก่บริ ษทั นั้นมีเพียงพอหรื อไม่
ทั้ง นี้ ข้อมู ล การไปดารงต าแหน่ ง ของกรรมการบริ ษ ัท และกรรมการผูจ้ ัด การ ในปี 2559 ยัง คงอยู่
ในหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ซึ่ งสามารถดู ข ้ อ มู ล ได้ จ ากหั ว ข้ อ ที่ 4.
ข้ อ มู ล คณะกรรมการบริ ษั ท
และผูบ้ ริ หาร ในรายงานประจาปี ฉบับนี้
 การปฐมนิเทศกรรมการบริษัททีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ภายหลัง
การคัดเลื อกผูท้ ี่จะเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั โดยจัดให้ กรรมการผูจ้ ดั การ
(CEO) เป็ นผูแ้ นะนาให้กรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รู้จกั กับฝ่ ายจัดการ และกรรมการ
บริ ษทั ท่านอื่น ๆ พร้ อมทั้งนาเสนอข้อมูล ทัว่ ไปของกลุ่มบริ ษทั ฯ อาทิ โครงสร้ างองค์กร และ
ลักษณะการประกอบธุ รกิ จ เป็ นต้น ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง เช่ น คู่มือการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและขอบเขตอานาจ
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หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั จรรยาบรรณในการดาเนินงาน และการใช้ขอ้ มูลภายใน เป็ นต้น
โดยจะจัดทาเป็ นคู่มือสาหรับกรรมการบริ ษทั ที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบการปฐมนิ เทศ
และการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
นอกจากนี้ หากกรรมการบริ ษ ัท ที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง ใหม่ ยัง ไม่ ไ ด้อ บรมหลัก สู ต รเกี่ ย วกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั จะจัดให้กรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ดงั กล่าวเข้า
อบรมหลัก สู ต รที่ จ าเป็ นในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ก รรมการบริ ษ ัท อัน ได้แ ก่ หลัก สู ต ร Director
Accreditation Program (DAP) หรื อ Director Certification Program (DCP) และหลักสู ตร Audit
Committee Program (ACP) (กรณี เป็ นกรรมการตรวจสอบ) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) รวมถึงหลักสู ตรการอบรมอื่น ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ทั้งนี้ ในปี 2559 บริ ษทั ยังไม่มีกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรม และการให้
ความรู้ แ ก่ ก รรมการบริ ษ ัท และผูเ้ กี่ ย วข้อ งในระบบการก ากับ ดู แ ลกิ จ การของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ
อาทิ กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บ ริ หาร เป็ นต้น เพื่ อ ให้ มี การปรั บปรุ ง
และพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ซึ่ งกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ต้อง
ผ่านการอบรมหลักสู ตรกรรมการบริ ษทั ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP)
และ/หรื อ Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
นอกจากนั้น สานัก กรรมการ/เลขานุ ก ารบริ ษ ทั จะจัดทาแผนการอบรมประจาปี ของปี ถัดไป
ล่วงหน้าทุกสิ้ นปี ร่ วมกับฝ่ ายทรั พยากรบุคคลและธุ รการ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
อนุ มตั ิ หลักสู ตรการอบรมที่ จาเป็ นต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ก่อนการนาใช้ในปี ถัดไป โดยแบ่งเป็ น
หลักสู ตรการอบรมภาคบังคับที่กรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อย ต้องเข้าอบรมในปี นั้น ๆ
และหลักสู ตรการอบรมที่เป็ นตัวเลือกตามความสนใจ ซึ่ งในแต่ละปี จะสนับสนุนให้มีกรรมการ
บริ ษทั อย่างน้อย 1 ท่าน รวมถึ งกรรมการชุ ดย่อย และผูบ้ ริ หารเข้าอบรมหลักสู ตร หรื อเข้าร่ วม
กิจกรรมสัมมนาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ และหน่ วยงานหรื อองค์ก รต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อง เพื่อเพิ่ม พูนความรู้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน
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การเข้ าอบรมของกรรมการ ประจาปี 2559
ชื่อ
นางสาวจิตติมา

สกุล
ตั้งตรงเวชกิจ

ตาแหน่ง
หลักสูตรอบรม
กรรมการบริ ษทั
1. Anti-Corruption:The
กรรมการบริ หาร และ
Practical (ACPG)
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

นายอดิศกั ดิ์

ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการบริ ษทั
1. Risk Management
กรรมการบริ หาร และ
Program for Coporate
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง Leaders (RCL)

วันที่อบรม สถานที่
14-15 ก.ค.59 สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบัน
กรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
28-29 ก.ค.59 สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบัน
กรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)

แผนการฝึ กอบรมปี 2560 ของกรรมการบริ ษัท เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ กับการปฏิ บัติหน้ าที่
TRAINING LIST
No.

Course

No. of Course Institute

1
4
5
6

Ethical Leadership Program (ELP)
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
Corporate Governance for Executives (CGE)
Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)

8
9
10
11
12

Project Matched

7/2017
18/2017
8/2017
29/2017

IOD
IOD
IOD
IOD

CAC
CG
CG
Directors

Director Certification Program (DCP)

TBC

IOD

Directors

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
Role of the Compensation Committee (RCC)

TBC
TBC
TBC
TBC

IOD
IOD
IOD
IOD

Risk Management Directors
Risk Management Directors
Sub-Committee
Sub-Committee

ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริษทั และคานิยามกรรมการอิสระ

1. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องทาหน้าที่โดยวางตัวเป็ นกลาง ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หาร
หรื อฝ่ ายจัดการ หรื อโดยกลุ่มบุคคลหรื อนิติบุคคลที่มีอานาจควบคุม เนื่ องจากกรรมการบริ ษทั
เป็ นเสมือนตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รับเลือกเข้ามาเพื่อปกป้ องรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
ทุกราย
2. คณะกรรมการบริ ษทั ควรมีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่มบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย โดยประธานกรรมการบริ ษทั ต้อง
สามารถควบคุมการดาเนินงานของผูบ้ ริ หาร หรื อฝ่ ายจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. คณะกรรมการบริ ษทั ควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษทั
และฝ่ ายจัดการที่ชดั เจน
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4. ต้องมีการถ่วงดุลอานาจภายในคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ทุกคนสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต้อง
ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
5. กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทางธุรกิจอย่างเพียงพอ เพื่อให้
ความเห็น
ได้อย่างเป็ นอิสระ และรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทุกราย รวมทั้งประโยชน์ของบริ ษทั
6. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กาหนด โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะ
มาดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการอิสระ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริ ษทั ตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
ของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริ ษทั จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูท้ รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทางาน และความ
เหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน
3 ของจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด และต้องมีจานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและ
การอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้
- ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการบริ ษทั ที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงานก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วน
ราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
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- ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่
สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
- ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์
ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยนื่
คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการ
ทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรื อให้
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อ
รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้
สิ นทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ง
เป็ นผลให้บริ ษทั
หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่
จานวนใดจะต่ากว่าทั้งนี้การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าว
ให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าวให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
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ฝ่ ายจัดการ

- ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่
ปรึ กษากฎหมาย
หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงานก.ล.ต.
- ไม่เป็ นกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการ
บริ ษทั ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือ
หุ น้ รายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับ
กิจการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
- ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริ ษทั
- ไม่เป็ นกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้
ตัดสิ นใจในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย
ลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั

องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งกรรมการผู้จัดการ (CEO)
ในการสรรหากรรมการผู้จ ัด การ (CEO) คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนจะเป็ น
ผูพ้ ิจารณาเบื้องต้นในการกลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั และเข้าใจในธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ น
อย่า งดี และสามารถบริ ห ารงานให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมายที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ก าหนดไว้ไ ด้
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
ขอบเขตและอานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จัดการ (CEO)
1. รับ ผิดชอบดู แลเรื่ องการดาเนิ นงาน และ/หรื อการบริ หารงานตามปกติ ประจาวัน (Day To Day
Operation) ข อ ง บ ริ ษั ท ร ว ม ถึ ง ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น โ ด ย ร ว ม เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป
ตามวัตถุ ป ระสงค์ และข้อบัง คับ ของบริ ษ ทั ตลอดจนวิ สั ย ทัศ น์ ภารกิ จ นโยบาย กลยุท ธ์ ท างธุ รกิ จ
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เป้ าหมายและแผนการดาเนิ นงาน เป้ าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริ ษทั ที่ได้รับอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
2. พิ จ ารณา เจรจาต่ อ รอง และอนุ ม ัติ ก ารเข้า ท านิ ติ ก รรมสั ญ ญา และ/หรื อการด าเนิ น การใด ๆ
ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การด าเนิ นงาน และ/หรื อการบริ หารงานตามปกติ ป ระจ าวั น ของบริ ษั ท
ในจานวนเงิ นในแต่ละรายการไม่เกิ น 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิ นงบประมาณประจาปี ที่ ได้รับอนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการบริ ษทั
3. พิ จ ารณาและให้ ข ้ อ เสนอแนะในการเข้ า ท านิ ติ ก รรมสั ญ ญา และ/หรื อการด าเนิ น การใด ๆ
ที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงาน และ/หรื อการบริ หารงานตามปกติประจาวันของบริ ษทั ที่มีมูลค่าเกินกว่า
จ า น ว น เ งิ น ที่ ไ ด้ ก า ห น ด ไ ว้ ร ว ม ถึ ง ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น แ ล ะ เ ส น อ เ รื่ อ ง ดั ง ก ล่ า ว ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร เพื่อพิจารณากลัน่ กรอง และหาข้อสรุ ปต่อไป
4. ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอานาจในการพิจารณาและอนุ มตั ิให้บริ ษทั
ลงทุ น หรื อเข้า ร่ ว มลงทุ น กับ บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล หรื อองค์ ก รทางธุ ร กิ จ อื่ น ใด ในรู ป แบบที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็ น สมควร เพื่ อ ด าเนิ นกิ จ การตามวัต ถุ ประสงค์ ข องบริ ษั ท ตลอดจน
การพิ จ ารณาและอนุ ม ั ติ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น เพื่ อ การลงทุ น ดั ง กล่ า ว การเข้ า ท านิ ติ ก รรมสั ญ ญา
และ/หรื อ การดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวจนเสร็ จการ ในจานวนเงินในแต่ละรายการไม่
เกิน 10 ล้านบาท
5. พิ จ ารณาและอนุ ม ัติ ก ารเข้ า ท าธุ ร กรรมทางการเงิ น กั บ สถาบัน การเงิ น ในการเปิ ดบั ญ ชี กู้ ยื ม
ขอสิ นเชื่อ จานา จานอง ค้ าประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้ อขาย และจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินใด ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ตลอดจนการเข้าทานิ ติกรรม
สัญญา และ/หรื อการดาเนิ นการใด ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องดังกล่ าวจนเสร็ จการ ในจานวนเงิ นในแต่ละ
รายการไม่เกิน 10 ล้านบาท
6. ก าหนดเงื่ อ นไขทางการค้า เช่ น วงเงิ น เครดิ ต ระยะเวลาการช าระเงิ น การท าสั ญ ญาซื้ อขาย
การเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขการค้า เป็ นต้ น ในจ านวนเงิ น ในแต่ ล ะรายการไม่ เ กิ น 10 ล้ า นบาท
แต่ไม่เกินงบประมาณประจาปี ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. พิ จ ารณาจ้า ง แต่ ง ตั้ง โยกย้า ย เลิ ก จ้า ง ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้า ที่ และผลประโยชน์ ต อบแทน
ที่ เ หมาะสมของพนั ก งานของบริ ษัท ที่ มี ต าแหน่ ง ผู้จ ัด การฝ่ ายหรื อต่ า กว่ า ตามแนวนโยบาย
ที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริ หาร
8. แต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนิ นกิ จการ และ/หรื อการบริ หารงานตามปกติประจาวัน
ของบริ ษทั
9. แต่งตั้ง และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรื อหลายคน มีอานาจดาเนิ นการใด ๆ ที่อยูภ่ ายใน
ขอบเขตอานาจของกรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) ตามที่กรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) เห็ นสมควร โดยที่
กรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) อาจยกเลิก เพิกถอน หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจดังกล่าวได้
10. มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หรื อตามนโยบายที่ได้รับ มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร
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11. จัดทาให้มี ระบบป้ องกันการคอร์ รัป ชั่นที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ และควบคุ ม ไม่ ให้มี การคอร์ รัป ชั่นภายใน
อ ง ค์ ก ร ต า ม น โ ย บ า ย ต่ อ ต้ า น ค อ ร์ รั ป ชั่ น แ ล ะ คู่ มื อ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็ นผูน้ าและแบบอย่างแก่พนักงานในด้านการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
ทั้ ง นี้ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ รื่ อ ง ใ ด ที่ ก ร ร ม ก า ร ผู ้ จ ั ด ก า ร (CEO) ห รื อ ผู้ รั บ ม อ บ อ า น า จ จ า ก
กรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้อง กรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การ (CEO) ไม่มีอานาจอนุ มตั ิการดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าว เว้นแต่เป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไป
ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) พิจารณา
และอนุมตั ิไว้แล้ว โดยอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั

การประเมินกรรมการผู้จัดการ
ในปี 2559 บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างร่ างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน รวมทั้งออกแบบแบบประเมินการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การที่เหมาะสมกับธุ รกิ จของบริ ษทั โดยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน กรรมการผูจ้ ดั การ
ปรากฏในหัวข้อ “การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการบริ ษ ทั คณะกรรมการชุ ดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การ
(CEO)” ในคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และจะนาใช้เพื่อการประเมินกรรมการผูจ้ ดั การ สาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี 2560
ต่อไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมีดงั นี้
สาหรับการประเมินกรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีการประเมินเป็ นประจา
ทุกปี โดยใช้แบบประเมินผลงานประจาปี ซึ่ งอ้างอิงมาจากศูนย์พฒั นาการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนปี 2554
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อศึกษาเพิ่มเติ มแบบประเมินขององค์กรอื่น ๆ ที่ใช้ได้ผลดีมาแล้ว
และจะพิจารณาจากผลประกอบการรวมของบริ ษทั เป็ นหลัก เพิ่มเติ มอี ก ด้วย ทั้งนี้ จะจัดส่ งแบบประเมิ นให้แก่
กรรมการบริ ษทั ทุกท่าน เพื่อทาการประเมินในช่ วงต้นเดื อนมกราคมของปี ถัดไป เพื่อนาผลประกอบการรวมของ
บริ ษ ทั มาประกอบการประเมิน และก าหนดให้ส่ งคื นแก่ ส านัก กรรมการ/เลขานุ ก ารบริ ษ ทั ในช่ วงกลางเดื อน
มกราคมของปี นั้น ๆ เพื่อสรุ ปผลการประเมิน และนาเสนอแก่ ค ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ า ตอบแทน
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน ก่อนนาเสนอแก่คณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป

แผนการสื บทอดตาแหน่ ง และนโยบายการสรรหากรรมการบริษทั และผู้บริหาร
กลุ่ ม บริ ษั ท น้ าตาลบุ รี รั ม ย์ ตระหนั ก ถึ ง การเตรี ยมการด้ า นบุ ค ลากร เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ ม
ในการสื บทอดงาน เพื่อให้การบริ หารและการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างราบรื่ นและต่อเนื่ อง ทั้งนี้
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ รู ปแบบ และกระบวนการในการคัดเลือกและสรรหากรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมทั้งการ
คัดเลื อกกรรมการชุ ดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมทั้งทาหน้าที่จดั ทาและทบทวน
แผนการสื บทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการสื บทอดงานอีกด้วย
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กลุ่ ม บริ ษัท น้ าตาลบุ รี รั ม ย์ มี แ ผนการคัด เลื อ กบุ ค ลากรที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบในต าแหน่ ง งานบริ หาร
ที่ ส าคัญ ของกลุ่ ม บริ ษัท ฯ โดยการสรรหากรรมการผู้จ ัด การ (CEO) และผู้บ ริ หารระดับ สู ง จะเป็ นไป
ตามกระบวนการสรรหาที่พิจารณาจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ทั้ง นี้ กระบวนการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) และผูบ้ ริ หารระดับสู งจะพิจารณาจากคุ ณสมบัติ
การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทางานในธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของ
กลุ่ ม บริ ษัท ฯ และการเป็ นคนดี มี จ ริ ยธรรม เข้า มาร่ วมงาน โดยจะจัด ให้ มี ร ะบบการคั ด สรรบุ ค คลากร
ทุกระดับอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส เพื่อให้มนั่ ใจว่า กลุ่มบริ ษทั ฯ จะมีบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็ นมืออาชี พ และมี
จริ ยธรรม อันจะทาให้กลุ่มบริ ษทั ฯ เติบโตและก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน
สาหรับบุคลากรภายในองค์กร จะพิจารณาสรรหาผูท้ ี่เหมาะสมจากกลุ่มผูส้ ื บทอด หรื อกลุ่ม Successor ซึ่ ง
บุคลากรเหล่านี้ จะเป็ นพนักงานที่ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ประเมินแล้วว่ามี ศกั ยภาพ และมีการพัฒนาความสามารถเพื่อ
เตรี ย มพร้ อมส าหรั บ การท าหน้า ที่ แทนบุ ค คลในตาแหน่ ง งานที่ ส าคัญขององค์ก ร ในกรณี ล าออก หรื อพ้นจาก
ตาแหน่งตามอายุงานหรื อเหตุอื่นใด
การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสู ง
การสรรหากรรมการบริ ษั ท และผู้ บ ริ หารระดั บ สู ง จะสรรหาและคั ด เลื อ กจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และความเชี่ ย วชาญจากหลากหลายอาชี พ นอกจากนั้น ยัง พิ จ ารณาจากการเป็ นผู้มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
มีประวัติก ารทางานที่ โปร่ ง ใส โดยใช้ตาราง Board Skill Matrix เป็ นข้อมูล ประกอบการพิ จารณาสรรหา
กรรมการบริ ษัท เพื่ อ ก าหนดคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการบริ ษัท ที่ ต้อ งการสรรหา โดยพิ จ ารณาจากความรู้
ความช านาญที่ จ าเป็ นที่ ย งั ขาดอยู่ใ นคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท สามารถด าเนิ น งาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่ อย

เพื่อให้บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) สามารถกากับดูแล และบริ หารจัดการกิจการของ
บ ริ ษั ท ห ลั ก ร ว ม ถึ ง ก า ร ติ ด ต า ม ดู แ ล ใ ห้ บ ริ ษั ท ห ลั ก มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต าม ม า ต ร ก า ร แ ล ะ ก ล ไ ก ต่ า ง ๆ
ที่กาหนดไว้ได้เสมือนเป็ นหน่วยงานของบริ ษทั เอง และเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ใ น เ งิ น ล ง ทุ น ข อ ง บ ริ ษั ท ใ น บ ริ ษั ท ห ลั ก ดั ง ก ล่ า ว แ ล ะ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ต อ บ แ ท น สู ง สุ ด แ ก่ บ ริ ษั ท
ในภาพรวม บริ ษทั จึงมีกลไกการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั หลัก ดังต่อไปนี้
1. บริ ษั ท จะแต่ ง ตั้ งหรื อเสนอชื่ อบุ ค คลเป็ นกรรมการบริ ษั ท หรื อผู ้ บ ริ หารในบริ ษั ท ย่ อ ย
และ/หรื อบริ ษทั ร่ วมอย่างน้อยตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม โดยให้
กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารที่บริ ษทั เสนอชื่อ หรื อแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสี ยงในการ
ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วม ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการทัว่ ไป
และการดาเนิ นธุ รกิ จตามปกติของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วมได้ ตามแต่ที่กรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ย่อย และ/หรื อบริ ษ ทั ร่ วมจะเห็ นสมควรเพื่ อประโยชน์สู งสุ ดของบริ ษ ทั ทั้ง นี้
กรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารตามนั้น ต้องมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจน
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ไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
2. ในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี้ ต้อ งได้ รั บ การอนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ของบริ ษัท ใหญ่
หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ใหญ่ (แล้ว แต่ ก รณี ) ก่ อ นที่ จ ะได้รั บ การอนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อยนั้น ๆ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยนั้น ๆ (แล้วแต่กรณี )
(1) กรณี ที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ใหญ่ หรื อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ใหญ่ (แล้วแต่กรณี ) ก่อนที่บริ ษทั ย่อยนั้น ๆ จะเข้าทารายการ
(ก) การจ่ายเงินปันผลประจาปี และเงินปั นผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริ ษทั ย่อย
(ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ย่อย
(ค) การอนุมตั ิงบประมาณประจาปี ของบริ ษทั ย่อย
รายการตั้งแต่ขอ้ (ง) ถึงข้อ (ฏ) นี้เป็ นรายการที่ถือว่ามีสาระสาคัญ และหากบริ ษทั ย่อยเข้าทารายการ
จะมี ผ ลกระทบอย่า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ นงานของบริ ษ ทั ย่อ ย โดยน า
หลั ก เก ณฑ์ ที่ ก าหนดไ ว้ ต าม ประ กาศที่ เกี่ ย วข้ อ งของค ณะ ก รรมก าร ก ากั บ ตล าดทุ น
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ ง
ทรัพย์สิน และ/หรื อ การทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี ) มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม ทั้งนี้ ต้อง
เป็ นกรณี ที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริ ษทั ย่อยเข้าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษทั
ใหญ่ ต ามหลัก เกณฑ์ ดัง กล่ า วแล้ ว อยู่ใ นเกณฑ์ ที่ ต้อ งได้รั บ การพิ จ ารณาอนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ย ซึ่ งรายการดังต่อไปนี้คือ
(ง) กรณี ที่บริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ เกี่ยวกับการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อย
(จ) การโอนหรื อสละสิ ทธิ ป ระโยชน์ รวมตลอดถึ ง การสละสิ ทธิ เ รี ยกร้ อ งที่ มี ต่ อ ผู ้ที่
ก่อความเสี ยหายแก่บริ ษทั ย่อย
(ฉ) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ย่อยทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ช) การซื้อหรื อการรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั ย่อย
(ซ) การเข้าทา แก้ไข หรื อเลิ กสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ย่อยทั้งหมด หรื อ
บางส่ วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั ย่อย หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
(ฌ) การให้ เ ช่ าหรื อก ารให้ เ ช่ าซื้ อกิ จการหรื อทรั พย์ สิ นของบริ ษั ท ย่ อ ยทั้ งหมด
หรื อส่ วนที่มีสาระสาคัญ
(ญ) การกูย้ ืมเงิน การให้กูย้ ืมเงิ น การให้สินเชื่ อ การค้ าประกัน การทานิ ติกรรมผูกพันบริ ษทั
ย่ อ ย ใ ห้ ต้ อ ง รั บ ภ า ร ะ ท า ง ก า ร เ งิ น เ พิ่ ม ขึ้ น ห รื อ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ
ด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริ ษทั ย่อย
(ฎ) การเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
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(ฏ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุ รกิจปกติของบริ ษทั ย่อย และเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบ
ต่อบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
(2)

เรื่ องที่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ใหญ่ ก่อนบริ ษทั ย่อยเข้าทารายการ
ทั้งนี้ ให้นาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม ซึ่ งต้อง
เป็ นกรณี ที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริ ษทั ย่อยเข้าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาดของ
บริ ษ ทั ใหญ่ตามหลัก เกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ใ นเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิ จารณาอนุ ม ตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ย
(ก) กรณี ที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยตกลงเข้ า ท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อรายการที่ เ กี่ ย วกั บ
การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั หลัก
(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุน้ เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ ้นของบริ ษทั หลัก รวมทั้งการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั หลัก ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสัดส่ วนการถื อหุ ้นเดิ มของผูถ้ ื อหุ ้นอันจะ
เป็ นผลให้สัดส่ วนการใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนของบริ ษทั ใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรื อ
ทางอ้อมในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10
ของจานวนเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษทั ย่อย หรื อเป็ นผลให้สัดส่ วนการใช้สิ ทธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนของบริ ษทั ใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรื อทางอ้อมในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
หลัก ไม่ว่า ในทอดใด ๆ ลดลงเหลื อน้อยกว่า ร้ อยละ 50 ของจานวนเสี ย งทั้ง หมดของ
บริ ษทั หลัก
(ค) การด าเนิ น การอื่ น ใดอัน จะเป็ นผลให้ สั ด ส่ ว นการใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนของ
บริ ษัท ใหญ่ ทั้ง ทางตรงและ/หรื อทางอ้ อ มในที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท หลั ก
ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั หลัก หรื อ
เป็ นผลให้สัดส่ วนการใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนของบริ ษทั ใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรื อ
ทางอ้อมในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยไม่วา่ ในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้ อย
ละ 50 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย ในการเข้าทารายการอื่นใดที่มิใช่รายการ
ธุรกิจปกติของบริ ษทั หลัก
(ง) การเลิกกิจการของบริ ษทั หลัก
(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุ รกิจปกติของบริ ษทั หลัก และเป็ นรายการที่จะมีผลกระทบ
ต่อบริ ษทั หลักอย่างมีนยั สาคัญ
(ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ย่อยในเรื่ องที่อาจส่ งผลกระทบอย่างมี นยั สาคัญต่อฐานะ
การเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั หลัก ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จากัดเพี ย ง การแก้ไ ข
ข้อบังคับของบริ ษ ทั ย่อยที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อสิ ท ธิ ข องบริ ษ ทั ใหญ่ ใ นการเสนอชื่ อหรื อ
แต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของ
บริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั หลัก การออกเสี ยงลงคะแนนของกรรมการบริ ษทั ที่เสนอชื่ อหรื อ
แต่งตั้งโดยบริ ษทั ใหญ่ในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษ ทั หลัก การออกเสี ยง
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ลงคะแนนของบริ ษทั ใหญ่ในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั หลัก และ/หรื อการจ่ายเงินปั น
ผลของบริ ษทั หลัก
เป็ นต้น
3. กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(ก) เปิ ดเผย ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ ฐานะทางการเงิ น และผลการด าเนิ นงานการท าราย การ
ที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ของตนเอง ตลอดจน การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และ/หรื อ
รายการที่ มี นัย ส าคัญให้แก่ บ ริ ษ ทั ใหญ่ ท ราบโดยครบถ้วน ถู ก ต้อง และภายในก าหนดเวลาที่
สมควรตามที่บริ ษทั ใหญ่กาหนด อนึ่ ง ให้คณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อยพิจารณาการเข้าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีนยั สาคัญของบริ ษทั ของตนเอง
โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(ข ) เ ปิ ด เ ผ ย แ ล ะ น า ส่ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ข อ ง ต น แ ล ะ บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม เ กี่ ย ว ข้ อ ง ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ของบริ ษทั ของตนเอง ให้ทราบถึ งความสัม พันธ์ และการทาธุ รกรรมกับ
บ ริ ษั ท ข อ ง ต น เ อ ง ห รื อ บ ริ ษั ท ใ ห ญ่ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ที่ อ า จ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง
ทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ ยงการทารายการที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษ ทั ของตนเองหรื อบริ ษ ทั ใหญ่ โดยคณะกรรมการบริ ษ ทั ของบริ ษ ทั ย่อยมี หน้า ที่ แจ้งเรื่ อง
ดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ทราบ ภายในกาหนดเวลาที่บริ ษทั ใหญ่กาหนด เพื่อเป็ น
ข้อมู ลประกอบการพิ จารณาตัดสิ นหรื ออนุ ม ตั ิ ใ ด ๆ ซึ่ งการพิจารณานั้นจะค านึ ง ถึ ง ประโยชน์
โดยรวมของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ใหญ่ เป็ นสาคัญ
ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อยต้องไม่มีส่วนร่ วมอนุมตั ิในเรื่ องที่ตนเองมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย
อนึ่ ง การกระท าดั ง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ งเป็ นผลให้ ก รรมการบริ ษั ท กรรมการบริ หาร ผู้ บ ริ หาร
หรื อบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งของบริ ษัท ย่ อ ย ได้รั บ ประโยชน์ ท างการเงิ น อื่ น นอกเหนื อ จาก
ที่ พึ ง ไ ด้ ต า ม ป ก ติ ห รื อ เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ บ ริ ษั ท ย่ อ ย ห รื อ บ ริ ษั ท ใ ห ญ่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย
ให้สันนิษฐานว่าเป็ นการกระทาที่ขดั หรื อแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) การทาธุ รกรรมระหว่างบริ ษทั ย่อย กับกรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หาร หรื อ
บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง โดยมิ ไ ด้ เ ป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องการท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน
(ข) การใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ของตนเอง หรื อบริ ษทั ใหญ่ที่ล่วงรู ้มา เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชนแล้ว
(ค) การใช้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อโอกาสทางธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ของตนเองหรื อบริ ษั ท ใหญ่
ในลั ก ษณะเดี ยวกั น กั บ ที่ บ ริ ษั ท ใหญ่ ก ระท า และเป็ นการฝ่ าฝื นหลั ก เกณฑ์
หรื อหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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(ง) รายงานแผนการประกอบธุ รกิจ การขยายธุ รกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามที่ได้รับ
อนุ มตั ิจากบริ ษทั ใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่ วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริ ษทั
ใหญ่ ผ่านรายงานผลการดาเนิ นงานประจาเดื อน และเข้าชี้ แจง และ/หรื อนาส่ งเอกสาร
ประกอบการพิจารณากรณี ดงั กล่าวในกรณี ที่บริ ษทั ใหญ่ร้องขอ
(จ) เข้าชี้แจงและ/หรื อนาส่ งข้อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานให้แก่บริ ษทั ใหญ่
เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
(ฉ) เข้าชี้แจงและ/หรื อนาส่ งข้อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริ ษทั ใหญ่ ในกรณี ที่บริ ษทั
ใหญ่ตรวจพบประเด็นที่มีนยั สาคัญใด ๆ
(ช) ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบให้ บ ริ ษัท ของตนเองมี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน ระบบบริ หาร
ความเสี่ ยง และระบบป้ องกันการทุจริ ตอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพและรัดกุมเพียงพอ
ที่ท าให้ม นั่ ใจได้ว่า การดาเนิ นการต่ า ง ๆ ของบริ ษ ทั หลัก จะเป็ นไปตามนโยบายของ
บริ ษทั ใหญ่ ข้อบังคับในหมวดนี้ กฎหมายและประกาศเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษ ัท จดทะเบี ย น รวมถึ ง ประกาศข้อ บัง คับ และหลัก เกณฑ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งของ
คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยได้อย่า งแท้จริ ง รวมทั้งการจัดให้มี
ระบบงานที่ชดั เจน เพื่อแสดงได้ว่าบริ ษทั หลักมีระบบเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล การ
ทารายการที่มีนัยสาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้อย่างต่อเนื่ องและน่ าเชื่ อถื อ และมี
ช่องทางให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ใหญ่สามารถได้รับข้อมูลของบริ ษทั
หลักในการติดตามดูแลผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน การทารายการระหว่างบริ ษทั
กับกรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย และการทารายการที่มี
นัยสาคัญของบริ ษทั ย่อยได้อย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการ
ตรวจสอบระบบงานดังกล่ าวในบริ ษทั หลัก โดยให้ผูต้ รวจสอบภายใน และกรรมการ
อิ ส ระของบริ ษ ทั ใหญ่ ส ามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ได้โ ดยตรง และให้มี ก ารรายงานผลการ
ตรวจสอบระบบงานดังกล่ าวให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ใหญ่ เพื่อให้
มัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั ย่อยมีการปฏิบตั ิตามระบบงานที่จดั ทาไว้อย่างสม่าเสมอ
4. ห้ามมิให้กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูร้ ับมอบหมายของบริ ษทั
หลัก รวมถึ งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั
หลัก และบริ ษ ัท ใหญ่ ทั้ง ที่ ไ ด้ม าจากการกระท าตามหน้า ที่ ห รื อ ในทางอื่ น ใด ที่ มี ห รื อ อาจจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่นไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
5. กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร ผู้บ ริ หาร หรื อบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งของบริ ษัท หลั ก
จะกระทาธุ รกรรมกับบริ ษทั ของตนเองได้ต่อเมื่อธุ รกรรมดังกล่าว ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการ
บริ ษทั ของบริ ษทั ตนเอง และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ใหญ่ และ/หรื อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ของบริ ษทั ตนเอง และ/หรื อ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่ (แล้วแต่กรณี ) ตามแต่ขนาดรายการที่
คานวณได้
โดยน าหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ต ามประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งของคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทยเรื่ องการได้ม าหรื อ จาหน่ า ยไปซึ่ ง
ทรัพย์สิน และ/หรื อการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี ) มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม ทั้งนี้ เว้นแต่
เป็ นการทาธุ รกรรมที่ เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดี ยวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญา
ทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะ
เป็ นกรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริ ษทั หลัก (แล้วแต่
กรณี ) และเป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ใหญ่
หรื อเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ใหญ่ อนุมตั ิไว้แล้ว

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ของบริษทั ย่ อย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2557 มีมติกาหนดขอบเขตอานาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อยไว้ดงั นี้
1. บริ หารกิจการบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ ผถู ้ ื อหุ ้น โดยในการดาเนิ นกิ จการของ
บริ ษทั ย่อย คณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษ ทั ย่อยต้องปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ด้วยความรั บ ผิดชอบ ระมัดระวัง
ซื่ อสัตย์สุจริ ต และปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ย่อย ตลอดจนมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
2. กากับดูแลการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษทั ย่อย และกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนินการ
ให้เ ป็ นไปตามวิสั ย ทัศ น์ ภารกิ จ นโยบาย กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ เป้ าหมายและแผนการด าเนิ น งาน
เป้ าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริ ษทั ใหญ่
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบ
การควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง และระบบป้ องกั น
การทุ จ ริ ต รวมถึ ง ก าหนดให้ มี ม าตรการในการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ย่ อ ยให้ มี
ประสิ ทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ
4. กากับดูแล และจัดให้มีกลไกในการกากับดูแล ไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั
5. แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ค น ใ ด ค น ห นึ่ ง เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง
กรรมการบริ ษทั ตามจานวนที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเป็ นรองประธานกรรมการบริ ษทั
6. กาหนด และ/หรื อ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการบริ ษทั ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ย่อย
7. พิจารณาและกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
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8. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และ
ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พื่ อ เ ส น อ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใ ห้ พิ จ า ร ณ า แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
กรรมการบริ ษทั
9. พิจารณาจานวนค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการ
บริ ษทั กาหนด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้พิจารณาและอนุมตั ิ
10. ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง พิจารณาและกาหนดค่าตอบแทนของ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
11. แต่ ง ตั้ง และ/หรื อ มอบอ านาจให้ ก รรมการบริ ษัท หรื อบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งหรื อหลายคน
มี อ า น า จ ด า เ นิ น ก า ร ใ ด ๆ ที่ อ ยู่ ภ า ย ใ น ข อ บ อ า น า จ ข อ ง ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ต า ม ที่
คณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น สมควร โดยที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท อาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน หรื อแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงอานาจดังกล่าวได้
12. เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
ย่อย ตลอดจนการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และ/หรื อรายการที่มีนยั สาคัญให้แก่บริ ษทั ใหญ่
ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกาหนดเวลาที่สมควรตามที่บริ ษทั ใหญ่กาหนด
13. เ ปิ ด เ ผ ย แ ล ะ น า ส่ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ข อ ง ต น แ ล ะ บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม เ กี่ ย ว ข้ อ ง ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษ ทั ย่อยให้ท ราบถึ ง ความสั มพันธ์ และการทาธุ รกรรมกับ บริ ษ ทั หรื อ
บริ ษทั ใหญ่ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ภายในกาหนดเวลาที่บริ ษทั ใหญ่
กาหนด
14. รายงานแผนการประกอบธุ รกิ จ การขยายธุ รกิ จ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามที่ได้รับอนุ มตั ิ จาก
บริ ษั ท ใหญ่ ตลอดจน ก ารเข้ า ร่ วมลงทุ น กั บ ผู ้ ป ระกอบการรายอื่ น ๆ ต่ อ บริ ษั ท ใหญ่
ผ่ า นรายงานผลการด าเนิ น งานประจ าเดื อ น และเข้า ชี้ แจง และ/หรื อ น าส่ ง เอกสารประกอบ
การพิจารณากรณี ดงั กล่าวในกรณี ที่บริ ษทั ใหญ่ร้องขอ
15. เข้าชี้แจง และ/หรื อนาส่ งข้อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานให้แก่บริ ษทั ใหญ่
เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
16. เข้าชี้ แจง และ/หรื อนาส่ งข้อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ ยวข้องให้แก่บริ ษทั ใหญ่ ในกรณี ที่บริ ษทั ใหญ่ตรวจ
พบประเด็นที่มีนยั สาคัญใด ๆ
17. มีอานาจ หน้าที่ และความรั บผิดชอบอื่ นใดตามที่ กาหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง
ข้อบังคับของบริ ษทั และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทั้ ง นี้ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ รื่ อ ง ใ ด ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ห รื อ ผู้ รั บ ม อ บ อ า น า จ จ า ก
คณะกรรมการบริ ษทั มี ส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อ
บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อผู ้รั บ มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริ ษั ท
ไม่ มี อ านาจอนุ ม ั ติ ก ารด าเนิ น การในเรื่ องดั ง กล่ า ว เว้น แต่ เ ป็ นการอนุ ม ั ติ ร ายการที่ เ ป็ นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั แม่ และ/หรื อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของ
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บริ ษัท แม่ (แล้ ว แต่ ก รณี ) พิ จ ารณาและอนุ ม ัติ ไ ว้แ ล้ว โดยอยู่ ภ ายใต้ห ลัก เกณฑ์ ข องกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ย่อย

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ มีแนวทางในการส่ งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้รับการ
พัฒนาความรู ้ ทักษะ และศักยภาพ ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ
ตระหนัก ดี ว่า ทรั พยากรบุ คคลเป็ นสิ นทรั พ ย์ที่มี ค่าสู งสุ ดในการดาเนิ นธุ รกิ จ ดัง นั้น แนวคิ ดเกี่ ยวกับการพัฒนา
บุ คลากรควรเป็ นการลงทุ นอย่า งต่อเนื่ องระยะยาว กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ ได้ดาเนิ นการพัฒนาบุ คลากรให้สอดคล้องกับ
นโยบายและสภาวการณ์ ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จาเป็ นของบุคลากร โดยใช้เครื่ องมือในการ
พัฒนาบุ คลากร ได้แก่ การสอนงาน (Coaching) การแบ่งปั นความรู้ (Knowledge Sharing) และการมอบหมาย
โครงการ (Project Assignment) เพื่อให้บุคลากรสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะสร้างความ
แข็งแกร่ งให้กบั องค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนาและเตรี ยมความพร้อมในด้านการพัฒนาบุคลากร สาหรับกลุ่มที่เป็ นกาลังสาคัญ
ของหน่วยงาน หรื อ Key Person โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
งานที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมการทางานด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ รวมทั้งมีทศั นคติที่ดีต่อการทางานและ
ต่อองค์กรซึ่ งฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุ รการได้ร่วมกับหน่ วยงานต้นสังกัดจัดทาแผนพัฒนาพนักงานรายบุ คคล
(Individual Development Plan : IDP) ด้วยรู ปแบบการเรี ยนรู ้พฒั นาที่หลากหลาย เช่น การสอนงาน การแบ่งปั น
ความรู้ การมอบหมายโครงการ การฝึ กอบรมภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริ ง
โดยจัดให้มีการประเมินรายบุคคล ซึ่ งให้ผูบ้ งั คับบัญชา และ/หรื อ ผูเ้ กี่ ยวข้องเป็ นผูป้ ระเมิน ตลอดจนดาเนิ นการ
ติดตามผลกับผูบ้ งั คับบัญชา ปี ละ 2 ครั้ง
ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ เ ล็ ง เ ห็ น ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ า น บุ ค ล า ก ร
ที่จะมารองรั บ การขยายตัวทางธุ รกิ จ โดยได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานกลุ่ ม ผูม้ ี ศ กั ยภาพสู ง (High
Potential Development) โดยคัดเลือกจากกลุ่มที่เป็ นกาลังสาคัญของหน่ วยงาน หรื อ Key Person และได้มีการ
กาหนดแผนการพัฒนารายบุคคลที่เหมาะสม (Individual Development Plan : IDP) สาหรับกลุ่มผูม้ ีศกั ยภาพสู ง
(High Potential Development) ซึ่ งพนักงานที่ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสในการเรี ยนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อาทิ การเรี ยนรู้งานจากฝ่ ายต่าง ๆ ภายในองค์กร (Rotation) เป็ นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังส่ งเสริ มให้พนักงาน
มี เ วที แสดงออกถึ ง ศัก ยภาพ โดยมอบหมายโครงการพิ เศษที่ ท้า ทาย อาทิ โครงการด้านการพัฒ นานวัต กรรม
เพื่ อ ตอบสนองการด าเนิ น ธุ ร กิ จ หรื อการผลิ ต ของกลุ่ ม บริ ษัท ฯ ส าหรั บ โครงการที่ ไ ด้ รั บ การคัด เลื อ ก
ทางกลุ่มบริ ษทั ฯ จะให้การสนับสนุ นเพื่อให้สิ่งผลิตหรื อนวัตกรรมของพนักงานนั้นสามารถนามาใช้งาน และเกิ ด
ประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างแท้จริ ง
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1.1 แนวทางการดาเนินธุรกิจ
กลุ่ ม บริ ษ ัท น้ า ตาลบุ รี รั ม ย์ (“กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ”) ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี จรรยาบรรณ
ธุ รกิ จ และนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น รวมถึ ง กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ ข ้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
เพื่ อ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งโปร่ ง ใส ยุ ติ ธ รรม และค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย เป็ นส าคัญ เพื่ อ สร้ า ง
ความยัง่ ยืนแก่ธุรกิ จ และความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผถู้ ือหุ ้น นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั น้ าตาล
บุ รี รั ม ย์ จึ ง ได้ ก าหนดจรรยาบรรณธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ นข้อ พึ ง ปฏิ บ ัติ ท างจริ ยธรรมแก่ ก รรมการบริ ษ ัท ผู ้บ ริ ห าร
และพนัก งาน อัน จะนาไปสู่ ก ารเป็ นองค์ก รที่ ย งั่ ยืน มี ธ รรมาภิ บ าล และปราศจากการคอร์ รั ป ชั่น อย่า งแท้จ ริ ง
ซึ่ งมีแนวปฏิบตั ิ 7 ประการ ดังนี้
1. การคานึงถึงประโยชน์ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสี ยทุกฝ่ ายอย่ างยุติธรรม
ดาเนินธุรกิจด้วยการคานึงถึงประโยชน์และมุ่งปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย อาทิ ลูกค้า คู่คา้ ผู ้
ถือหุ น้ หรื อเจ้าของกิจการ พนักงาน เจ้าหนี้ รัฐบาล และสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม นอกจากนี้
ต้องปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันระหว่างผูถ้ ือหุ ้นหรื อเจ้าของกิจการทุกราย ทั้งรายใหญ่หรื อรายเล็ก
หรื อชนชาติใด เพราะผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายล้วนมีความสาคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ฯ ทั้งสิ้ น
2. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้
ความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เกิดจากความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และทันกาลให้แก่
ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ดเผยต้ อ งมี ค วามสม่ า เสมอ ได้ รั บ การจั ด ท าและบั น ทึ ก
ด้วยหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นมาตรฐานสามารถเปรี ยบเทียบกับข้อมูลจากแหล่งอื่นได้
3. การลดความเสี่ ยง
แม้ว่ากลุ่มบริ ษทั ฯ จะมีการกาหนดวัตถุ ประสงค์ไว้อย่างชัดเจน และมีการวางแผนการปฏิบตั ิ
ตลอดจนกาหนดกระบวนการควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิงานไว้อย่างรัดกุมแล้ว แต่ยงั คงต้องมี
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งต้องถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ โดยวิเคราะห์ความเสี่ ยงของการ
ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ แ ล ะ ก า ห น ด ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ค ว า ม เ สี่ ย ง มาตรการควบคุ ม
และขั้นตอนการปฏิบตั ิอย่างเข้มงวด เพื่อลดอัตราความเสี่ ยงให้เหลือน้อยที่สุด
4. มุ่งส่ งเสริ มหลักการปฏิบัติอันเป็ นเลิศในองค์ กร และการพัฒนาผลผลิตและยกระดับมาตรฐาน
สู่ ความเป็ นหนึ่งด้ านการบริหารจัดการคุณภาพอ้อย และธุรกิจผลิตผลพลอยได้
มุ่ ง น าการปฏิ บ ัติ อ ัน เป็ นเลิ ศ ซึ่ งใช้ ไ ด้ ผ ลดี ม าแล้ ว จากหน่ ว ยงานอื่ น ๆ มาประยุ ก ต์ ใ ช้
ให้เหมาะสมกับ สภาพของกลุ่ มบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ยงั คงต้องส่ ง เสริ มการปฏิ บตั ิ อนั เป็ นเลิ ศ
แก่ บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ าย โดยผลัก ดัน ทุ ก หน่ วยงานให้พ ยายามพัฒนาตนเองตลอดเวลา รวมทั้ง
การตั้งเป้ าหมายในการพัฒนาผลผลิ ตและยกระดับมาตรฐานสู่ ความเป็ นหนึ่ งด้านการบริ หาร
จัดการคุณภาพอ้อย โดยการส่ งเสริ มการปลูกอ้อยและขยายพื้นที่การเพาะปลูกอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
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เสริ มความแข็งแกร่ งและความมัน่ คงให้แก่ชุมชนชาวไร่ ออ้ ย อันจะส่ งผลให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
ให้แก่ผลผลิตอ้อยอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนการคิดค้นและพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม ธุ รกิจผลิตผล
พลอยได้ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
5. การให้ ผลตอบแทนทีย่ งั่ ยืนแก่ เจ้ าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
กลุ่มบริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งการสร้างมูลค่าขององค์กรในระยะยาว ไม่คานึ งแต่ผลงานระยะสั้น
รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ ง
อัน หมายถึ ง ความเพี ย รพยายามที่ จ ะให้ เ จ้า ของกิ จ การหรื อผู ้ถื อ หุ ้ น ได้ รั บ ผลตอบแทน
ที่ดีอย่างสม่าเสมอและยัง่ ยืน
6. ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและประเทศชาติ
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่ า การพัฒ นาธุ ร กิ จ จ าเป็ นต้ อ งควบคู่ ก ั บ การพัฒ นาสั ง คม ในฐานะ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมและประเทศชาติ ควรคืนกาไรสู่ สังคมผ่านกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม ตลอดจนมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้อ ม และสนับ สนุ น
กิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ยงั่ ยืนต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเป็ นรู ปธรรม
7. การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
กรรมการบริ ษ ัท ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานทุ ก คน ต้องมุ่ ง ปฏิ บ ัติ ตามนโยบายการก ากับ ดู แ ล
กิ จการที่ ดี จรรยาบรรณธุ รกิ จ และนโยบายต่ อต้า นคอร์ รัป ชั่น รวมถึ งกฎหมาย กฎเกณฑ์
และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความสาคัญในการสร้างระบบการทางานในองค์กร
ให้ เ ข้ ม แข็ ง การปลู ก จิ ต ส านึ กที่ ดี ร วมทั้ งสนั บ สนุ นให้ บุ ค ลากรทุ ก คนมี ส่ วนร่ วม
ในการต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชั่น นอกจากนั้น ต้อ งด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยค านึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ฝ่ าย และการเปิ ดโอกาสให้ ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย แจ้ง ข้อ ร้ อ งเรี ย น การรั บ ฟั ง
ความคิดเห็น และจัดทามาตรการคุม้ ครองบุคคลดังกล่าว เพื่อกาจัดคอร์ รัปชัน่ ให้สิ้นจากองค์กร
และพัฒนาให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั จึงต้องมีหน้าที่กากับดูแล
ผูบ้ ริ หาร หรื อฝ่ ายจัดการ และผูบ้ ริ หารหรื อฝ่ ายจัดการต้องมีหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายต่าง ๆ อีกชั้นหนึ่ง

นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
กลุ่ ม บริ ษ ัท น้ า ตาลบุ รี รั ม ย์ ให้ ค วามส าคัญ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ยึ ด มั่น ใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุ รกิ จ และปฏิ บตั ิตาม
ข้อ ก าหนดกฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด ดัง นั้น กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ จึ ง ก าหนดนโยบายต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชั่น และสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ กับกรรมการบริ ษทั
ผู ้ บ ริ หารและ พนั ก งานของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ มี ส่ วนร่ วมในก ารปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการปฏิ บั ติ
ที่ชดั เจนในการดาเนินธุรกิจ
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นโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ฉบั บ นี้ ถื อ เป็ นส่ วนเพิ่ ม เติ ม ของคู่ มื อ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ และได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อแสดงถึ งเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในการต่อต้านคอร์ รัปชั่นทุ กรู ปแบบ
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
 เพื่อเป็ นการกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้กรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบและถือปฏิบตั ิในการต่อต้านและป้ องกันคอร์ รัปชัน่ กับ
ทุกกิจกรรมทางธุ รกิจอย่างเคร่ งครัด
 เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า คู่คา้ หรื อพันธมิตรทางธุรกิจ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
2. คานิยาม
 คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การใช้อานาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว
หรื อการทุจริ ตโดยใช้หรื ออาศัยตาแหน่ งหน้าที่ อานาจและอิทธิ พลที่ตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่
ตนเองและหรื อผูอ้ ื่น หรื อการเสนอ การให้ หรื อสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ ทั้งในรู ปของเงิ น
สิ่ ง ของ และสิ่ ง ตอบแทนต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ นแรงจู ง ใจให้ เ กิ ด การท าผิ ด กฎหมายหรื อศี ล ธรรม
อันดี รวมถึงการนาเงินหรื อสิ่ งของที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในราชการ มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรื อเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
(ที่มาข้อมูล: องค์กรความโปร่ งใสสากล Transparency International – TI ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1993)
3. ขอบเขต
 นโยบายนี้ใช้บงั คับกับพนักงานทุกคน ซึ่ งครอบคลุมตั้งแต่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั ิตาม รวมทั้งนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ด้วย
 กลุ่ มบริ ษ ทั ฯ คาดหวังว่าลู ก ค้า คู่ค ้า หรื อพันธมิ ตรทางธุ รกิ จ ที่มี ความสั มพันธ์ ท างธุ รกิ จ
กับกลุ่มบริ ษทั ฯ จะร่ วมถือปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้
4. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
 คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบที่
สนับสนุนการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้
ความสาคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่า
การดาเนิ นงานมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่
รับรอง โดยทัว่ ไป อีกทั้งกากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้มนั่ ใจว่า
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บ ั ติ ภ าระหน้ า ที่ ต ามกฎหมายและคู่ มื อ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจที่กาหนดไว้
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการบริ ษ ทั และผูบ้ ริ หาร มี หน้า ที่ และรั บผิด ชอบ
ในการกาหนดให้มีระบบการส่ งเสริ ม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่ อสาร
ไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
 สานักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่า
เป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย ประกาศ แนวทางปฏิบตั ิ กฎระเบียบที่กาหนดไว้ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าระบบควบคุ มมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิ ดขึ้น
และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
 พนัก งานทุ ก คน มี หน้าที่ ปฏิ บตั ิตามนโยบาย และแนวทางปฏิ บตั ิ ใ นการต่อต้า นคอร์ รัป ชั่น
อย่างเคร่ งครัด โดยต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ และส่ งให้ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุ รการจัดเก็บไว้เป็ นหลักฐาน เพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคนรับทราบ เข้าใจ และพร้อม
จะนานโยบายนี้ไปปฏิบตั ิ ในกรณี มีขอ้ สงสัยหรื อพบเห็นการฝ่ าฝื นนโยบายนี้ จะต้องรายงานต่อ
ผูบ้ งั คับ บัญชา หรื อผ่า นช่ องทางส าหรับ การร้ องเรี ยนของกลุ่ม บริ ษ ทั ฯ ทั้งนี้ หน่ วยงานรั บ
ข้อร้องเรี ยนจะเก็บรักษาข้อมูลที่รายงานเป็ นความลับ และส่ งต่อข้อมูลถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้วยความระมัดระวัง
5. ข้ อกาหนดในการดาเนินการ
 การดาเนิ นการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในคู่มือ
การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษัท น้ าตาลบุ รี รั ม ย์ นโยบาย
และแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ระเบียบ คู่มือปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบตั ิ
อื่นใดที่กลุ่มบริ ษทั ฯ จะกาหนดขึ้นต่อไป
 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ฉบับนี้ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกลุ่ม
บริ ษ ทั ฯ โดยก าหนดให้ผูบ้ งั คับ บัญชาทุ ก ระดับ สื่ อสารท าความเข้า ใจกับ พนัก งาน เพื่ อใช้ใ น
กิ จ กรรมทางธุ รกิ จ ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ และควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
 กาหนดให้มีการประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดคอร์ รัปชัน่ ทัว่ ทั้งองค์กรเป็ นประจาทุกปี
 เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการเรื่ องความเสี่ ยงกับการคอร์ รัปชัน่ กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานในกลุ่มบริ ษทั ฯ ทุกระดับต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่ องต่อไปนี้
1. ของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย
การให้ มอบ หรื อรับของกานัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในคู่มือการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์
2. เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน
การให้หรื อรับเงิ นบริ จาค หรื อเงิ นสนับสนุ น ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถู กต้อง
ตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุ นไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ น
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3.

ข้ออ้างในการติดสิ นบน โดยให้เป็ นไปตามที่กาหนดในคู่มือการกากับดูแลกิ จการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
ห้ามให้หรื อรั บสิ นบนในการดาเนิ นธุ รกิ จทุกชนิ ดกับคู่คา้ คู่สัญญา หน่ วยงานภาครัฐ
หรื อหน่ วยงานที่ดาเนิ นธุ รกิ จกับกลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องดาเนิ นการให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ซื่ อสัตย์ และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาพบรรยากาศการอบรม จริ ยธรรม ธรรมาภิบาล และการต่ อต้ านคอร์ รั ปชันให้ แก่ พนักงานของบริ ษัท

 กิจกรรมในการส่ งเสริ มธรรมาภิบาลให้พนักงานในปี 2559 อาทิ โครงการถวายสัตย์ปลูกต้นไม้หรื อปฏิบตั ิ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ และโครงการมอบรางวัลพนักงานดีเด่นด้านจริ ยธรรม เป็ นต้น

กระบวนการในการจัดการข้ อร้ องเรียน (ทีอ่ าจเป็ นการกระทาผิด)
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้บริ ษทั เข้าร่ วมการประกาศเจตนารมณ์โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต โดยมุ่งมัน่ ที่ จะดาเนิ นธุ รกิจอย่างซื่ อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่ งใส
และเป็ นธรรม มีความยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ซึ่ งช่วยให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นธุ รกิจตามความมุ่งมัน่ ที่กาหนดไว้ได้ เพื่อให้พนักงานกลุ่ม
บริ ษ ทั น้ าตาลบุ รีรั มย์ เข้าใจหลักการด้า นจริ ย ธรรมและ แนวทางการปฏิ บัติงานที่ ดีข องบริ ษทั รวมทั้งเพื่ อสร้ า งความ
ตระหนัก จิตสานึก และค่านิยมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ให้แก่พนักงานกลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์
คณะกรรมการบริ ษทั พิ จารณาแล้ว เห็ นควรให้แ ต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยกาหนดให้ค ณะกรรมการ
สอบสวน ซึ่ งมีหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริ ง ประมวลผล กลัน่ กรองข้อมูลตามพยานหลักฐาน และพฤติการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมได้ เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่ องตามหลักเกณฑ์ ซึ่ งมี
รายนามดังต่อไปนี้
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นายวรเทพ
นางสาวจิตติมา
นายพิทกั ษ์
นายคชพันธุ์
นายเมธา
นางสาวเกณิ กา
นางสาวพรทิพย์

เลิศชัยอุดมโชค
ตั้งตรงเวชกิจ
ชาวสวน
สายแสง
ศุภรัตนพงศ์
ธนาเวทชญาสิ ริ
วิญญูปกรณ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมาย
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสานักบริ หารความเสี่ ยง
ผูจ้ ดั การสานักตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสอบสวน ต้องดาเนิ นการสอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริ ง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานให้ผูถ้ ูกกล่าวหาทราบ รับฟั งคาชี้ แจงของผูถ้ ูกกล่าวหา แล้วเก็บรวบรวมไว้ใน
สานวนการสอบสวน และทารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรื อประธาน
กรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ ต้องให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ประธานกรรมการรับทราบ
การดาเนิ นงานเกี่ ยวกับคณะกรรมการสอบสวน มี หน้าที่ และความรั บผิดชอบ คื อ สอบสวนและพิ จารณาตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ กาหนด เพื่อแสวงหาความจริ งในเรื่ องที่ กล่าวหาและดูแลให้มีความยุติธรรมตลอด
กระบวนการสอบสวน โดยให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถ้ ูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่ องที่ กล่าวหาเท่าที่ จาเป็ นเพื่อประกอบการพิจารณา และจัดทาบันทึ กรายละเอียดที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้ง ซึ่ งในการ
สอบสวนและพิจารณาห้ามมิให้มีบุคคลอื่นอยูห่ รื อร่ วมด้วย เว้นแต่เป็ นการสอบปากคา
1. ให้ประธานกรรมการจัดให้มีการประชุ มคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ ประธาน
กรรมการรับเรื่ องร้องเรี ยน ในกรณี ที่ไม่อาจจัดประชุมได้ภายในกาหนดให้รายงานเหตุผลและความจาเป็ นให้
ผูส้ งั่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ
2. การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนกาหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวน
และการรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1 รวบรวมข้อเท็จจริ ง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่ เกี่ ยวข้อง โดยไม่รับฟั งแต่เพี ยงข้ออ้างหรื อ
พยานหลักฐานของผูก้ ล่าวหาหรื อผูถ้ กู กล่าวหาเท่านั้น
2.2 แจ้งข้อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบ
2.3 ให้โอกาสผูถ้ กู กล่าวหาได้ช้ ีแจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ขอ้ กล่าวหา
2.4 พิจารณาทาความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
2.5 ทารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผูส้ งั่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3. การสอบปากคาผูถ้ ูกกล่าวหาหรื อพยานให้สอบปากคาคราวละหนึ่ งคน และการสอบปากคาต้องมีกรรมการ
สอบสวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะทาการสอบปากคาได้ แต่ในกรณี ที่
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด มีมากกว่าสามคน จะให้กรรมการสอบสวนไม่นอ้ ย กว่ า สามคน
ทาการสอบปากคาก็ได้
4. การสอบปากคา ต้องมีการบันทึกถ้อยคาของผูใ้ ห้ถอ้ ยคาตามแบบฟอร์ มที่ กาหนด แล้วอ่านให้ผใู ้ ห้ถอ้ ยคาฟั ง
หรื อให้ผใู ้ ห้ถอ้ ยคาอ่านเองก็ได้ แล้วให้ผใู ้ ห้ถอ้ ยคา ผูบ้ นั ทึกถ้อยคา และกรรมการสอบสวนซึ่ งอยู่ร่วมในการ
สอบปากคาลงลายมือชื่ อในบันทึกถ้อยคานั้นไว้เป็ นหลักฐาน ในกรณี ที่บนั ทึกถ้อยคาใดมีหลายหน้า ให้ผใู ้ ห้
ถ้อยคาและกรรมการสอบสวนซึ่ งอยู่ร่วมในการสอบปากคาหนึ่ งคนลงลายมือชื่ อกากับไว้ในบันทึกถ้อยคาทุก
หน้า โดยการบันทึ กถ้อยคา ห้ามมิให้ขดู ลบ หรื อบันทึกข้อความทับข้อความที่ได้บนั ทึกไว้แล้ว ถ้าจะต้อง
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6.
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8.

แก้ไขหรื อเพิ่มเติ ม ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความเดิ มและเพิ่มเติ มข้อความใหม่ แล้วให้ผใู ้ ห้ถอ้ ยคาและกรรมการ
สอบสวนซึ่ งอยู่ร่วมในการสอบปากคาหนึ่ งคนลงลายมือชื่ อกากับไว้ตรงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมทุกแห่ ง ในกรณี
ที่ผใู ้ ห้ถอ้ ยคาไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บนั ทึกเหตุที่ไม่ลงลายมือชื่อนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคาด้วย
การสอบปากคา ห้ามมิ ให้บุคคลอื่นอยู่ในที่ สอบปากคา เว้นแต่เป็ นบุคคลซึ่ งกรรมการสอบสวนที่ ทาการ
สอบปากคาอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หรื อเป็ นทนายความ หรื อ ที่ปรึ กษา
ของผูถ้ กู กล่าวหาตามจานวนที่กรรมการสอบสวนที่ทาการสอบปากคาเห็นสมควรให้เข้ามาในการสอบปากคา
ผูถ้ กู กล่าวหา
ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนทาหรื อจัดให้ทาการใดๆ ซึ่ งเป็ นการให้คามัน่ สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรื อ
กระทาโดยมิชอบไม่วา่ ด้วยประการใด เพื่อจูงใจให้ผถู ้ กู กล่าวหาหรื อพยานให้ถอ้ ยคาอย่างใด
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานที่ สนับสนุ นข้อกล่าวหา ให้ทาเป็ นบันทึ กระบุ ขอ้ เท็จจริ งและ
พฤติ การณ์ ของผูถ้ ูกกล่าวหาว่าได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร เป็ นความผิดวินยั ในกรณี ใด และสรุ ป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยจะระบุชื่อพยานด้วยหรื อไม่ก็ได้ รวมทั้งแจ้งให้ทราบสิ ทธิ ของผูถ้ ูก
กล่าวหาที่จะให้ถอ้ ยคาหรื อยื่นคาชี้ แจงแก้ขอ้ กล่าวหาเป็ นหนังสื อ สิ ทธิ ที่จะแสดงพยานหลักฐานหรื อจะอ้าง
พยานหลักฐานเพื่อขอให้เรี ยกพยานหลักฐานนั้นมาได้ แล้วแจ้งให้ผถู ้ กู กล่าวหาทราบ โดยให้ทาเป็ นสองฉบับ
มีขอ้ ความตรงกัน ให้ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย
ให้คณะกรรมการสอบสวนมี หนังสื อเรี ยกผูถ้ ูกกล่าวหามาพบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการ
สอบสวนกาหนด เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุ นข้อกล่าวหาให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบ
เมื่อผูถ้ ูกกล่าวหาได้มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้ง
อธิ บายข้อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบ และให้ผถู ้ ูกกล่าวหา
รับทราบข้อกล่าวหาโดยลงลายมือชื่ อพร้อมทั้งวันเดื อนปี ในบันทึ กนั้น แล้วมอบบันทึ กนั้นให้ผถู ้ ูกกล่าวหา
หนึ่งฉบับ และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในสานวนการสอบสวน

จรรยาบรรณกรรมการบริษทั และบุคลากรในองค์ กร
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับบริษัท และกฎเกณฑ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง และการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและด้ านแรงงาน
กลุ่ มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ (“กลุ่ ม บริ ษทั ฯ”) ให้ความสาคัญ และกาหนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทางราชการ และหน่วยงาน
ก ากับ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง ระเบี ย บข้อ บัง คับ การท างาน (“ระเบี ย บฯ”) อย่า งเคร่ ง ครั ด และต้อ งหลี ก เลี่ ย ง
การมี ส่ ว นร่ ว มหรื อให้ก ารสนับ สนุ น กิ จกรรมที่ มิ ชอบด้วยกฎหมาย หรื อ ขัด ต่ อความสงบเรี ย บร้ อยของสั งคม
หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน การใช้อานาจหน้าที่ พนักงาน หรื อทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่
ผิดกฎหมาย เป็ นเรื่ องต้องห้ามโดยเด็ดขาด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ปฏิ บ ัติ ตามกฎหมาย ข้อบัง คับ บริ ษัท ระเบี ยบฯ และกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ องในการด าเนิ นธุ รกิ จ
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ดังนี้
1.1 กรรมการบริ ษ ทั ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน จะต้อ งปฏิ บ ัติ ตามกฎหมาย ข้อบัง คับ บริ ษ ัท
ระเบียบฯ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2.

3.
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กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ
บริ ษทั ระเบียบฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1.3 กรรมการบริ ษัท ผู ้บ ริ หาร และพนัก งาน จะต้อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ กับ ฝ่ ายกฎหมาย
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุ รการ สานักตรวจสอบภายใน และสานักกรรมการที่ กลุ่มบริ ษทั ฯ
ก าหนดขึ้ น และรายงานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การฝ่ าฝื นการไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต ามกฎหมาย
ข้อ บัง คับ บริ ษัท ระเบี ย บฯ และกฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ตลอดจนการกระท าผิ ด ด้า นทุ จ ริ ต
และคอร์ รัปชัน่ ต่อหน่วยงานนั้น ๆ
การฝ่ าฝื นกฎหมาย มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ข้อบังคับบริ ษทั ระเบียบ
ฯ ค าสั่ ง ของกลุ่ ม บริ ษัท ฯ โดยอ้า งว่ า เป็ นการกระท าเพื่ อ เพิ่ ม ผลก าไรให้ แ ก่ ก ลุ่ ม บริ ษัท ฯ
หรื อเหตุผลอื่นใด มิใช่เหตุผลที่จะพึงรับฟัง
พนักงานต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต โดยคานึงถึงประโยชน์อนั ชอบธรรมของ
กลุ่ ม บริ ษัท ฯ แม้จ ะมี ช่ อ งว่ า งของกฎหมาย หรื อช่ อ งว่ า งของข้ อ บัง คับ บริ ษัท ระเบี ย บฯ
และคาสั่งของกลุ่มบริ ษทั ฯ หรื อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก็ตาม
รั ก ษาข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ไม่ ใ ห้ รั่ ว ไหลไปยัง บุ ค คลที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ ง ซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กลุ่มบริ ษทั ฯ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ยกเว้นกรณี ที่เป็ นไปตามกฎหมาย
การได้ม าหรื อจาหน่ า ยไปซึ่ งหลักทรั พย์จดทะเบีย นของกรรมการบริ ษ ทั และผูบ้ ริ หาร รวมถึ ง
คู่ ส มรสหรื อ ผู้ที่ อ ยู่กิ น ด้ว ยกัน ฉัน สามี ภ รรยา บุ ต รที่ ย งั ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ และนิ ติ บุ ค คลของ
บุ ค คลเหล่ า นั้ น ให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
เรื่ องการปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการได้มาหรื อการจาหน่ ายไปซึ่ งหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน
พ.ศ. 2547
พนักงานต้องทาความเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั และระเบียบฯ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตลอดจน
กฎเกณฑ์ ข องหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ง ท าความเข้ า ใจถึ ง บทบาทหน้ า ที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของตนให้ ถี่ ถ้ ว น และต้ อ งปฏิ บ ั ติ ต ามอย่ า งเคร่ งครั ด หากไม่ แ น่ ใ จ
ให้ขอคาปรึ กษาจากฝ่ ายกฎหมาย หรื อหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง ห้ามปฏิ บตั ิตามความเข้าใจของ
ตนเองโดยไม่มีคาแนะนา
การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
7.1 กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนทุกประการ รวมทั้งให้ความสาคัญ
และส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิมนุษยชน
7.2 ปฏิ บตั ิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้วยความเคารพและให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน โดยไม่แบ่งแยก
เชื้ อ ชาติ สั ญ ชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สี ผิ ว การศึ ก ษา สถานะทางสั ง คม ลัก ษณะ
ทางกายภาพ หรื อเรื่ องอื่นใด
7.3 พนักงานทุกคนต้องไม่กระทาการใด ๆ ที่ละเมิดหรื อคุกคามบุคคลอื่น ทั้งทางวาจาหรื อการกระทา
และพึงหลีกเลี่ยงการกระทาที่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
7.4 ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ด้ว ยความระมัด ระวัง เพื่ อ ป้ องกัน การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หากพบเห็ น
การกระทาที่ละเมิด หรื ออาจละเมิดสิ ทธิมนุษยชน ให้รายงานแก่ผบู้ งั คับบัญชา
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7.5 กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ จะรั ก ษาข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของพนัก งาน หากมี ค วามจ าเป็ นในการเปิ ดเผย
สู่ สาธารณะ จะต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากพนั ก งานผู ้น้ ั นก่ อ น เว้น แต่ ก ระท าการ
ตามข้อบังคับบริ ษทั หรื อกฎหมาย
8. ด้านแรงงาน
8.1 ปฏิบตั ิต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม
8.2 ไม่เลือกปฏิ บตั ิ และปฏิ บตั ิ ดา้ นการจ้างงานอย่างเท่าเทียม ทั้งกระบวนการสรรหา การจ่าย
ค่ า ตอบแทน สวั ส ดิ ก าร เวลาท างาน วัน หยุ ด การมอบหมายงาน การฝึ กอบรม
และการประเมินผลงาน เป็ นต้น
8.3 ไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผดิ กฎหมาย หรื อแรงงานจากการค้ามนุษย์
8.4 ห้า มมิ ใ ห้ ล งโทษพนัก งานที่ เ ป็ นการทารุ ณ ทางร่ า งกายหรื อ จิ ต ใจ อาทิ การคุ ก คามข่ ม ขู่
การกักขังหน่วงเหนี่ยว หรื อการใช้ความรุ นแรงอื่นใด
8.5 มีกระบวนการสอบสวนความผิดพนักงานอย่างถูกต้อง และเป็ นขั้นตอนชัดเจนก่อนเลิ กจ้าง
พนักงาน เพื่อให้ทุกคนได้รับความเป็ นธรรมสู งสุ ด
8.6 ในการว่าจ้างบริ ษทั ผูร้ ับเหมามาดาเนิ นการใด ๆ ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะ
บริ ษทั ที่สามารถปฏิ บตั ิ ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้องได้เท่านั้น
และจะหลี ก เลี่ ย งการว่า จ้า งบริ ษ ัท รั บ เหมาใด ๆ ที่ มี ป ระวัติ ก ระท าผิด กฎหมายแรงงาน
กฎหมายอื่น ๆ หรื อเสี่ ยงต่อการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ (“กลุ่มบริ ษทั ฯ”) มีแนวทาง
ในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างสุ จริ ต ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และ/หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จึงได้กาหนดนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิดา้ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
1. เปิ ดเผยและน าส่ งข้ อ มู ล ส่ วนได้ เ สี ยของตนและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
ให้ ท ราบถึ ง ความสั ม พัน ธ์ แ ละการท าธุ ร กรรมกับ กลุ่ ม บริ ษัท ฯ ในลัก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ท ัน ที ที่ มี ก ารท ารายการ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจได้ว่า กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ
มีการกากับดูแลและตรวจสอบเรื่ องดังกล่าวเป็ นประจา จึงได้กาหนดให้เลขานุ การบริ ษทั มีหน้าที่
สารวจรายการที่ มีส่วนได้เสี ยเป็ นประจาทุ กสิ้ นปี โดยการส ารวจจะดาเนิ นการทั้งกับ กรรมการ
บริ ษ ัท ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง ผูจ้ ัด การฝ่ าย และพนัก งานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง
และนาเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ ษทั รับทราบอย่างน้อยปี ละครั้ง
2. หลี ก เลี่ ย งการท ารายการเกี่ ย วโยงกั บ ตนเอง และ/หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ และไม่กระทาการในลักษณะใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อ
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ผลประโยชน์ ข องกลุ่ ม บริ ษัท ฯ หรื อเป็ นการแสวงหาผลประโยชน์ ส่ วนตน และ/หรื อ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. กรรมการบริ ษ ัท ต้อ งไม่ มี ส่ ว นร่ ว มอนุ ม ัติ ใ นเรื่ องที่ ต นเองมี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ มี ค วามขัด แย้ง
ทางผลประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม
4. การกระทาดังต่อไปนี้ ซ่ ึ งเป็ นผลให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง ได้รับประโยชน์
ทางการเงิ น อื่ น นอกเหนื อจากที่ พึ ง ได้ ต ามปกติ หรื อเป็ นเหตุ ใ ห้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ
ความเสี ย หาย ให้ สั น นิ ษ ฐานว่า เป็ นการกระท าที่ ข ัด แย้ง กับ ผลประโยชน์ ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ
อย่างมีนยั สาคัญ ดังนี้
(ก)

การท าธุ รกรรมระหว่ า งกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ กั บ กรรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ หาร หรื อผู้ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมิได้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

(ข)

การใช้ขอ้ มูลของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ล่วงรู ้มา เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(ค)

การใช้ท รั พย์สิ น หรื อโอกาสทางธุ รกิ จของกลุ่ม บริ ษ ทั ฯ ที่ ฝ่าฝื นหลักเกณฑ์ หรื อหลัก
ปฏิบตั ิทวั่ ไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

5. กรณี ที่เป็ นรายการธุ รกรรมปกติ เช่น รายการซื้อขายสิ นค้า วัตถุดิบ ให้บริ การ หรื อให้เงิน
สนับ สนุ นการปลูก อ้อย (เงิ นเกี๊ ยว) เป็ นต้น กลุ่ม บริ ษ ทั ฯ สามารถทาธุ รกรรมกับบุ ค คลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ได้ หากธุ รกรรมดัง กล่ า วนั้น มี ข ้อตกลงทางการค้า ที่ มี เ งื่ อ นไขการค้า โดยทัว่ ไป
ในลัก ษณะที่ วิญ ญู ช นพึ ง กระท ากับ คู่สั ญ ญาทั่วไปในสถานการณ์ เ ดี ย วกัน ด้ว ยอานาจต่ อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
โดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ เป็ นส าคัญ ซึ่ งต้อ งจัด ท าสรุ ป รายการดัง กล่ า วให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษ ทั รั บ ทราบ และให้ความเห็ นทุ ก ไตรมาสที่ มี
การทารายการดังกล่าว
6. กรณี รายการธุรกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกรรมปกติ กาหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ความจ าเป็ นในการเข้ า ท ารายการ
และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ว่าเป็ นไปตามลักษณะการ
ค้าขายปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และเป็ นไปตาม
ราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ การเข้าทารายการธุ รกรรมอื่น ๆ ระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯ กับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นต่อไป ซึ่ งขึ้นอยู่
กับขนาดของรายการ โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ ยวข้องของคณะกรรมการ
กากับ ตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทยมาใช้บงั คับ โดย
ก รรมก า รบริ ษั ท ที่ มี ส่ วนได้ เ สี ย จะ ไ ม่ เ ข้ า ร่ ว มประ ชุ ม แล ะ ไม่ ล งมติ ใ นว าระ นั้ น ๆ
ในกรณี ที่ก รรมการตรวจสอบไม่มี ค วามช านาญในการพิจารณารายการดัง กล่ า ว กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ
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จะจัดให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
ของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ น้ ตามแต่กรณี
7. กากับดู แลและรั บ ผิดชอบให้กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ มี ระบบการควบคุ มภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ย ง
และระบบป้ องกันการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ อย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทา
ให้มนั่ ใจได้ว่า การดาเนิ นการต่า ง ๆ ของกลุ่ม บริ ษทั ฯ จะเป็ นไปตามนโยบาย ข้อบังคับบริ ษ ทั
กฎหมายและประกาศเรื่ อ งการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษ ัท จดทะเบี ย น รวมถึ ง ข้อ บัง คับ
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริ ง
8. คณะกรรมการบริ ษ ทั จะต้องก ากับ ดู แลให้ก ลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันในสาระสนเทศต่าง ๆ
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
9. จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงว่าบริ ษทั ย่อย มีระบบเพีย งพอในการเปิ ดเผยข้อมูลการท า
รายการที่ มีนัย สาคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่า งต่อเนื่ องและน่ าเชื่ อถื อ และมีช่ องทางให้
กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) (“BRR”) สามารถได้รับ
ข้อมูลของบริ ษทั ย่อย เพื่อติดตามดูแลผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน การทารายการระหว่าง
บริ ษทั ย่อยกับกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร และการทารายการที่มีนยั สาคัญของบริ ษทั ย่อยได้อย่าง
มี ป ระสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ลไกในการตรวจสอบระบบงานดั ง กล่ า ว
ในบริ ษ ทั ย่อย โดยให้ก รรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และผูต้ รวจสอบภายใน ของ BRR
สามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ได้โ ดยตรง และให้ มี ก ารรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดัง กล่ า ว
ให้ก รรมการบริ ษ ทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริ หารของ BRR รั บ ทราบ เพื่ อให้ ม นั่ ใจได้ว่า
บริ ษทั ย่อยมีการปฏิบตั ิตามระบบงานที่จดั ทาไว้อย่างสม่าเสมอ
10. การค้ าประกันตามสัญญากู้ยืมเงิ นที่เกิ ดขึ้ นระหว่า งกลุ่ม บริ ษ ทั ฯ กับบุ คคลที่ อาจมีค วามขัดแย้ง
จะคงมีอยูต่ ่อไป เนื่องจากความจาเป็ นในการขอวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ซ้ื อวัตถุดิบ
และให้ เ งิ น สนับ สนุ น การปลู ก อ้อ ยแก่ เ กษตกร และใช้เ ป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในกิ จ การ
ซึ่งเป็ นเงื่อนไขปกติของธนาคารพาณิ ชย์ในการให้สินเชื่อธุรกิจ โดยที่กลุ่มบริ ษทั ฯ จะไม่มีค่าใช้จ่าย
จากการรับการค้ าประกันดังกล่าว
11. การกู้ยื ม เงิ น จากบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง จะเกิ ด ขึ้ น ตามความจ าเป็ นในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ซึ่ ง กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ จะให้มี ก ารจัด ท าสั ญ ญากู้ยืม เงิ น และก าหนดเงื่ อ นไขที่ ชัด เจน โดยค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายให้เงินกูย้ ืม และ/หรื อ
การค้ าประกันหนี้ใด ๆ นอกเหนือจากเงินสนับสนุนการปลูกอ้อยให้กบั บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
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12. รายการระหว่า งกันที่ อาจก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ที่ อาจเกิ ดขึ้ น ในอนาคตนั้น
คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ คาสั่ง หรื อกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนถึ งการปฏิ บตั ิ
ตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ ง
ทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ฯ
13. พึงหลีกเลี่ยงการถือหุน้ การเป็ นกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อที่ปรึ กษา ในกิจการที่ประกอบธุ รกิจ
ลัก ษณะเดี ย วกัน กับ กลุ่ ม บริ ษัท ฯ หรื อกิ จ การที่ เ ป็ นคู่ แ ข่ ง ทางการค้า ทั้ง นี้ สามารถถื อ หุ ้ น
เป็ นกรรมการบริ ษ ัท ผู้บ ริ ห าร หรื อ ที่ ป รึ ก ษาในองค์ก รอื่ น ได้ หากการถื อ หุ ้น หรื อ การด ารง
ตาแหน่งนั้น ไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ และการปฏิบตั ิหน้าที่โดยตรงในกลุ่มบริ ษทั ฯ
การใช้ ข้อมูลภายใน
กลุ่ ม บริ ษัท น้ าตาลบุ รี รั ม ย์ (กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ) มี น โยบายและวิ ธี ก ารดู แ ลกรรมการบริ ษ ัท ผู้บ ริ ห าร
และพนักงานในการนาข้อมูลภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอื่น ดังนี้
1. ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการบริ ษัท ผู้บ ริ หาร พนั ก งาน และลู ก จ้า งของกลุ่ ม บริ ษัท ฯ น าความลั บ
และ/หรื อ ข้อ มู ล ภายในของกลุ่ ม บริ ษัท ฯ ไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาผลประโยชน์ แ ก่ ต นเอง
หรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
2. ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลภายใน และจงใจหรื อเจตนาบิ ดเบือนข้อความให้เป็ นเท็จเกี่ ย วกับ ข้อมูล ของ
กลุ่ ม บริ ษัท ฯ โดยมี เ จตนาหลอกลวงให้ ผู้อื่ น ส าคัญ ผิ ด อาทิ การผลัก ดั น ราคาหลัก ทรั พ ย์
โดยพยายามทาให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวสู งขึ้น เพื่อหวังประโยชน์ที่จะขายหลักทรัพย์ได้ในราคาสู ง
3. ให้ ค วามรู ้ แ ก่ ก รรมการบริ ษ ัท ผูบ้ ริ ห าร รวมถึ ง ผูด้ ารงต าแหน่ ง ระดับ บริ ห ารในสายงานบัญ ชี
หรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งจัดทาและส่ งรายงาน
การถื อหลัก ทรั พ ย์ของตน คู่ส มรสหรื อผูท้ ี่ อยู่กิ นด้วยกันฉันสามี ภ รรยา และบุ ตรที่ ย งั ไม่ บ รรลุ
นิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบท
ก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ ง พระราชบัญญัติหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
(รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
4. ก าหนดให้ ก รรมการบริ ษ ัท ผู้บ ริ ห าร รวมถึ ง ผู้ด ารงต าแหน่ ง ระดับ บริ ห ารในสายงานบัญ ชี
หรื อการเงิ น ที่ เ ป็ นระดับ ผู้จ ัด การฝ่ ายขึ้ นไปหรื อเที ย บเท่ า รวมทั้ง ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านที่ เ กี่ ย วข้อ ง
หรื อพนักงานที่รู้ขอ้ มูลภายใน จะต้องระงับการซื้ อ และ/หรื อ การขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั น้ าตาล
บุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) (“BRR”) ในช่ วง 1 เดื อนก่อนที่ BRR จะมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
ผลการด าเนิ น งานและฐานะการเงิ น หรื อข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ นสาระส าคั ญ ซึ่ งมี ผ ลต่ อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่า BRR จะได้เปิ ดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว
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5. กาหนดให้ก รรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร รวมถึ ง ผูด้ ารงตาแหน่ ง ระดับ บริ หารในสายงานบัญชี หรื อ
การเงิ น ที่ เ ป็ นระดั บ ผู้จ ั ด การฝ่ ายขึ้ นไปหรื อเที ย บเท่ า จั ด ท าและน าส่ งรายงานการถื อ
และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของ BRR ซึ่ งบุคคลดังกล่าว
รวมถึ ง คู่ ส มรสหรื อ ผูท้ ี่ อ ยู่กิ น ด้ว ยกัน ฉัน สามี ภ รรยา และบุ ต รที่ ย งั ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ รวมถึ ง
นิ ติบุคคลซึ่ งบุ คคลดังกล่า วเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นเกิ นร้ อยละ 30 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ย งทั้งหมดของ
นิ ติบุคคลดังกล่าว โดยให้นบั รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงของคู่สมรสหรื อผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น ถืออยู่ มายังเลขานุ การบริ ษทั โดยให้จดั ทาและนาส่ ง
ภายใน 30 วันท าการ ภายหลัง เข้า รั บ ตาแหน่ ง และรายงานทุ กครั้ งที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการถื อ
หลักทรั พย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของ BRR ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่ มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรั บหลักทรั พย์น้ นั
ตามที่ พ ระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึ ง ฉบับ ที่ มี ก ารแก้ไ ข
เพิ่มเติม) กาหนด ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้เลขานุ การบริ ษทั ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้ อ
ขาย โอน หรื อรั บ หลักทรัพ ย์ พร้ อมทั้งจัดส่ งส าเนารายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อหลัก ทรั พ ย์
และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้แก่เลขานุ การบริ ษทั ในวันเดี ยวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
รับทราบเป็ นรายไตรมาส
6.

ห้ า มเปิ ดเผยข้ อ มู ล ความลั บ ทางธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษัท ฯ แก่ บุ ค คลอื่ น แม้ พ ้น สภาพ
จากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ แล้ว

7. กาหนดให้ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายนักลงทุนสัม พันธ์ และเลขานุ การบริ ษทั เป็ นตัวแทนของกลุ่ มบริ ษทั ฯ
ในการให้ข ้อมู ล ข่า วสารที่ เป็ นประโยชน์แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น นัก วิเคราะห์ หลักทรั พ ย์ ผูจ้ ดั การกองทุ น
และสถาบันการเงิ น ทั้ง นี้ ข้อ มูล ดัง กล่ า วต้องเป็ นเรื่ องที่ ไ ด้รับ มติ อนุ ม ัติจากที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้ น
หรื อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แล้วแต่กรณี และเป็ นข้อมูลที่สามารถเปิ ดเผยให้แก่สาธารณชน
รับทราบได้ โดยต้องเปิ ดเผยให้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ผูท้ ี่ฝ่าฝื นนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินยั
และ/หรื อ กฎหมายแล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
ความรับผิดชอบต่ อข้ อมูลและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทนา้ ตาลบุรีรัมย์ และทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินของกลุ่ มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ หมายถึ ง สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้
ทางวิชาการ ข้อมูล สิ ทธิ สิ ทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า หรื อวิธีการประกอบ
ธุ รกิจที่เป็ นความลับตลอดจนทรัพยากรใด ๆ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ หรื อที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสิทธิ อยู่ รวมถึงผลงานที่เกิดจาก
การปฏิ บ ัติง านตามหน้า ที่ เว้นแต่ก รณี ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้อ นุ ญ าตอย่า งชัด เจนว่า ให้ถื อ เป็ นผลงานของผูค้ ิ ด ค้น
ผูป้ ระดิษฐ์ ผูว้ จิ ยั หรื อบุคคลอื่นได้ ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างประหยัด เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างสู งสุ ด และดูแลมิให้เสื่ อมเสี ย สู ญหาย รวมทั้งไม่นาทรัพย์สิน
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ใด ๆ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบคุคลอื่น หรื อนาไปเผยแพร่ โดยไม่ได้
รับอนุญาต
2. ข้อมูลและเอกสารทางธุ รกิ จเป็ นทรัพย์สินที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ฯ หน่ วยงานแต่ละหน่ วยงาน
ต้องกาหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร ชั้นความลับของเอกสาร รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวให้
ถู ก ต้อ งครบถ้ว น สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ ใ ห้ ถู ก ล่ ว งละเมิ ด และไม่ เ ปิ ดเผยให้ ก ับ ผู ้ใ ด
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกรรมการบริ ษทั
3. พนักงานต้องจัดทาเอกสารทางธุ รกิ จ บัญชี และการเงิน และรายงานต่าง ๆ ที่ นาส่ งส่ วนราชการ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และบุ ค คลอื่ น ๆ ด้ ว ยความรอบคอบและสุ จริ ต และต้ อ งบัน ทึ ก
ตามวิธีการทางบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่กาหนด
4. ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ฯ เสื่ อมค่าหรื อสู ญหายโดยมิชอบ
5. การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ เป็ นทรัพย์สินของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารและพนักงานไม่ควรใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

5.2.

ห้ามเปลี่ยนแปลง ทาซ้ า ลบทิ้ง หรื อทาลายข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

5.3.

ห้ามนาซอฟต์แวร์ ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตซอฟแวร์น้ นั ๆ

5.4.

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือจากอปุกรณ์มาตรฐานที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ติดตั้งให้ และห้าม
ปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ยกเว้นได้รับอนุญาต

5.5.

ห้ามเปิ ดเผยข้อมูล ทางธุ รกิ จของกลุ่ มบริ ษ ทั ฯ หรื อคัดลอกข้อมูลใส่ ในสื่ อบันทึ กข้อมูล
ส่ วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

5.6.

ห้ า มใช้ อี เ มล์ ข องกลุ่ ม บริ ษัท ฯ ส่ ง ต่ อ ข้อ ความที่ ก ล่ า วร้ า ย หรื อท าให้ ผู้อื่ น เสื่ อมเสี ย
รวมทั้ง ข้อความหยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรื อสร้างความราคาญให้กบั ผูอ้ ื่น

5.7.

ควรใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต แสวงหาข้อ มู ล และความรู้ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง าน
และต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผดิ กฎหมาย หรื อละเมิดศีลธรรม

5.8.

ควรใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและอุ ป กรณ์ สื่ อสารที่ กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ จั ด ให้
ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวัง โดยคานึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ

5.9.

ห้ามเข้าระบบหรื อ เข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุ ญาต หรื อล่วงรู ้มาตรการป้ องกันการเข้าถึ ง
ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้มีไว้สาหรับตน

5.10. กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ หรื อ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย ขอสงวนสิ ท ธิ์ ตรวจสอบการใช้ง าน
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตามความเหมาะสม
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6. กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง พนักงานต้องไม่นาทรัพยากรของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรื อนักการเมือง
7. พนักงานมีหน้าที่ให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือในการแสดงสิ ทธิ หรื อขอรับความคุม้ ครองสิ ทธิ
ของทรัพย์สินทางปั ญญาที่กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของ
8. การนาข้อมูล ของบุ คคลอื่ น มาใช้อ้า งอิ ง ภายในกลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ บุ ค คลผูน้ ้ ันสามารถขอตรวจสอบ
การน าใช้ ข้อ มู ล ได้ต ามสิ ท ธิ อ ัน ชอบธรรม ทั้ง นี้ เพื่ อ ลดโอกาสการเกิ ด กรณี ล ะเมิ ด ทรั พ ย์สิ น
ทางปัญญาของผูอ้ ื่น
9. พนักงานมีหน้าที่รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเมื่ อพบเห็นการกระทาที่ละเมิด หรื อการกระทาที่อาจ
น าไปสู่ ก ารละเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา รวมถึ ง การกระท าที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ข้อ พิ พ าทเกี่ ย วกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริ ษทั ฯ
10. พนักงานต้องให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น รวมทั้งไม่นาทรัพย์สิน
ทางปั ญญา อาทิ งานวิ จ ัย หรื อนวัต กรรมต่ า ง ๆ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ไปท าซ้ า ดั ด แปลง
หรื อกระท าการใด ๆ เพื่อประโยชน์ ส่ วนตัวหรื อเพื่ อประโยชน์ของผูอ้ ื่น โดยไม่ได้รับ อนุ ญาต
จากกลุ่มบริ ษทั ฯ
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ ยง และรายงานทางบัญชีและการเงิน
กลุ่ ม บริ ษทั น้ า ตาลบุ รีรัมย์ มุ่งมัน่ ที่ จะสร้ างความมัน่ คงให้แก่กิ จการอย่างยัง่ ยืน โดยสอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จดังกล่าว จึงกาหนดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและการบริ หารความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม เพื่อสามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่สาคัญต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดี มีการสอบทานระบบงาน
อย่างสม่ าเสมอ ภายใต้การตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีการจัดทารายงานทางบัญชี และการเงินที่ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และน่ าเชื่ อถื อ ทั้งงบการเงิ น
รายไตรมาสและงบการเงิ นรายปี โดยจัดทาตามมาตรฐานบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด ซึ่งเป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้ผถู้ ือหุ น้ และนักลงทุนมีความเชื่อมัน่ ต่อกลุ่มบริ ษทั ฯ

จรรยาบรรณต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: “CSR”) ของกลุ่มบริ ษทั
น้ า ตาลบุ รี รัม ย์ ซึ่ ง มุ่ง มัน่ ที่ จะสร้ า งให้ธุ รกิ จเติ บ โตอย่า งยัง่ ยื นควบคู่ ก ับ การพัฒนาสภาพชี วิ ตความเป็ นอยู่ข อง
เกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยและชุมชนข้างเคียงให้ดีข้ ึน กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ยึดหลักแนวคิดตั้งแต่เริ่ มดาเนิ นธุ รกิ จในปี 2507 คือ“การพัฒนาธุ รกิ จควบคู่กบั การรักษาสิ่ งแวดล้อม และสร้ าง
ความเจริ ญให้กบั ชุมชนอย่างยัง่ ยืน” ภายใต้กรอบปณิ ธาน ดังนี้
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CECS รับผิดชอบ สิ่ งแวดล้อม ชุ มชน ยัง่ ยืน
C - Commitment “มุ่งมัน่ รับผิดชอบ”
E – Environment “รักษาสิ่ งแวดล้อม”
C - Community “สู่ จุดหมายพร้อมชุมชน”
S – Sustainable “อยูด่ ว้ ยกันอย่างยัง่ ยืน”
พันธกิจ
กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ เล็งเห็นถึ งความสาคัญของการดาเนิ นธุ รกิ จให้เจริ ญเติบโตควบคู่กบั ชุ มชน
และสั ง คมอย่า งยัง่ ยื น โดยมี ก ระบวนการบริ ห ารจัด การด้า นวัต ถุ ดิ บ และส่ ง เสริ ม ความเป็ นเลิ ศ ด้า นวิ ช าการ
ในกระบวนการปลูกอ้อย อันจะนามาซึ่ งความมัน่ คงด้านผลผลิ ตอ้อย และสร้ างชี วิตที่ดีแก่ชาวไร่ เพื่อนามาผลิ ต
น้ าตาลและพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นไป
ตามกฎหมาย และข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง อีกทั้งการนาผลพลอยได้มาจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อให้
บรรลุนโยบายดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดาเนินการ ดังนี้
8. สร้างกระบวนการทาความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าทัน
9. ร่ วมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กร
10. สนับสนุนส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงามร่ วมกับชุมชน
11. ส่ งเสริ มและสนับสนุนด้านการศึกษา
12. พัฒนาและส่ งเสริ มการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
13. จัดการเผยแพร่ ข่าวสารต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างต่อเนื่ อง
14. เฝ้ าระวังและแก้ไขปั ญหาการละเมิดสิ ทธิ และการใช้แรงงานเด็ก
นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
กลุ่ ม บริ ษั ท น้ าตาลบุ รี รั ม ย์ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการด าเนิ นธุ รกิ จ ตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นธรรม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผถู ้ ือหุ ้นหรื อเจ้าของกิจการทุกราย อย่าง
มั่ น คงและยั่ง ยื น ทั้ ง นี้ จึ ง ได้ ก าหนดนโยบายการปฏิ บ ั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ ้ น เพื่ อ ให้ ก รรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ หาร
และพนักงาน ถือปฏิบตั ิสืบไป
14. ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ แ ละประ กอบธุ รกิ จ ด้ ว ยความซื่ อสั ต ย์ สุ จริ ต ตั ด สิ นใจด าเนิ นการใด ๆ
ด้วยความสุ จริ ตใจ และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ ือหุ น้ ทั้งรายใหญ่ และรายย่อย โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู ้
ถือหุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ
15. ตัด สิ น ใจด าเนิ น การใด ๆ บนพื้ น ฐานข้อ มู ล ที่ เ พี ย งพอ ถู ก ต้อ ง ไม่ มี ส่ ว นได้เ สี ย ทั้ง ทางตรง
และทางอ้อ ม กระท าด้ว ยความสุ จ ริ ต ใจ และไม่ ด าเนิ น การในลัก ษณะใด ๆ ที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด
ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ต่อกลุ่ มบริ ษ ทั ฯ รวมทั้งดาเนิ นการภายใต้ขอบเขตอานาจหน้า ที่
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่มบริ ษทั ฯ
16. บริ หารกิจการให้เจริ ญก้าวหน้าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดยยึดถือหลักการธรรมาภิบาล
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17. ทาหน้าที่ดว้ ยความสามารถและความระมัดระวังเยี่ยงผูท้ ี่มีความรู้ประสบการณ์ และความชานาญ
พึงกระทา
18. จัด การดู แ ลไม่ ใ ห้ ท รั พ ย์สิ น ใด ๆ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ สู ญ ค่ า หรื อ สู ญเสี ย ไปโดยเปล่ า ประโยชน์
รวมทั้งสู ญหายโดยมิชอบ ตลอดจนดาเนินการให้มีระบบควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ ยง
ที่มีประสิ ทธิภาพ
19. แจ้งและรายงานข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และผลการดาเนิ นงานตามความเป็ นจริ งอย่างสม่าเสมอ
ครบถ้ ว น เพี ย งพอ ทัน เวลา และทัน ต่ อ สถานการณ์ รวมทั้ง รายงานแนวโน้ม ทั้ง ด้า นบวก
และด้านลบของกลุ่มบริ ษทั ฯ บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล และความน่าเชื่อถือ และมีขอ้ มูล
สนับสนุนเพียงพอ โดยแจ้งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกรายทราบโดยเท่าเทียมกัน
20. ไม่เปิ ดเผยสารสนเทศที่เป็ นความลับของกลุ่มบริ ษทั ฯ ต่อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ โดยเฉพาะต่อคู่แข่งขันทางการค้า
21. จัดหาข้อมูลและคาอธิบายข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ อบบัญชี
22. ไม่ ใ ช้ ห รื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล สารสนเทศภายในที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงราคาของหลัก ทรั พ ย์
ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยผูล้ งทุนทัว่ ไป เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อบุคคลอื่น
23. อานวยความสะดวก และปฏิ บ ัติ ต่อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งมาติ ด ต่ อ กับ กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ ด้วยความเสมอภาค
โดยไม่ชกั ช้า อย่างเต็มใจ และเต็มความสามารถ
24. เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลบริ ห ารกิ จ การ ตลอดจนให้ ค วามเห็ น
และข้อเสนอแนะต่อการดาเนินกิจการอย่างเท่าเทียม
25. จัด ให้ มี ช่ อ งทางที่ ห ลากหลายและสะดวกส าหรั บ ผู้ถื อ หุ ้ น ในการรั บ ทราบข้อ มู ล ข่ า วสาร
และการเสนอความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะต่อการบริ หารกิจการ การนาเสนอวาระการประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั
26. จัดให้มีช่องทางสาหรับการแจ้งเบาะแสการกระทาทุจริ ต การคอร์ รัปชัน่ และข้อร้ องเรี ยนต่าง ๆ
ส าหรั บ ผู ้ถื อ หุ ้ น และบุ ค คลทั้ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร รวมทั้ง กระบวนการรั บ เรื่ อง
การตอบกลับผูร้ ้ องเรี ยน การคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน และแจ้งผลการสอบสวนและการดาเนิ นการแก่
ผูร้ ้องเรี ยนอย่างมีระบบและยุติธรรม
นโยบายปฏิบัติต่อพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ ถือว่าพนักงานเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะนาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จ จึง
มุ่ง มัน่ ในการพัฒ นา เสริ ม สร้ า งวัฒ นธรรม และบรรยากาศการท างานที่ ดี รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม การท างานเป็ นที ม
เพื่ อ สร้ า งความมัน่ ใจให้ พ นัก งานทุ ก คน โดยปราศจากการเลื อ กปฏิ บ ัติ การไม่แ บ่ ง ฝั ก แบ่ ง ฝ่ าย ปฏิ บ ัติ ต่ อ กัน
อย่างสุ ภาพ และเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทางาน มีสวัสดิการ
ที่ ดี ใ ห้ ก ั บ พ นั ก งาน แ ล ะ ส นั บ ส นุ นส่ งเ ส ริ มก าร จั ด ห าน วั ต ก ร รมแ ล ะ เท คโ นโ ล ยี ส มั ย ใ ห ม่ ม าใ ช้
ในการทางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
4. กลุ่มบริ ษทั ฯ มีมาตรการคุม้ ครองพนักงานที่ให้ขอ้ มูลแก่ทางการกรณี มีการทาผิดกฎหมาย หรื อผิด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับความคุม้ ครอง กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ปฏิ บ ัติ โ ดยไม่ เ ป็ นธรรม ไม่ ว่า จะเป็ นการเปลี่ ย นต าแหน่ ง งาน ลัก ษณะงาน สถานที่ ท างาน
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิ บตั ิงาน เลิ กจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่ องมาจากสาเหตุแห่ งการแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการทาผิดกฎหมายหรื อการผิดจรรยาบรรณ
5. กลุ่มบริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลื อกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิ ด
เชื้อชาติ เพศ อายุ สี ผวิ ศาสนา และการศึกษา
6. กลุ่มบริ ษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้ างผลิ ตภัณฑ์คุณภาพแก่กลุ่มบริ ษทั ฯ
จึ ง ให้ ค วามส าคัญ ในการปฏิ บ ั ติ ต่ อ พนั ก งานอย่ า งเป็ นธรรม โดยยึ ด หลั ก ความเท่ า เที ย ม
และเสมอภาค ทั้งในเรื่ องการจ้างงาน ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพ
ควบคู่ ก ับ การพัฒ นาคุ ณ ธรรม เพื่ อ ให้ พ นัก งานเป็ นผูม้ ี ค วามสามารถและเป็ นคนดี ข องสั ง คม
กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดหลักการปฏิบตั ิต่อพนักงานดังนี้
6.1. ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
6.2. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์ ตามหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
6.3. คณะกรรมการบริ ษ ัท และผู ้บ ริ ห าร สนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้บุ ค ลากรทุ ก คนแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่ เหมาะสม และสร้ างแรงกระตุ น้ ในการ
ทางาน ทั้งในรู ปเงิ นเดือน โบนัส และสวัสดิการที่เหมาะสมตามระเบียบของกลุ่มบริ ษทั ฯ
อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมและการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
6.4. จัดเงื่ อนไขการจ้างงานที่ เป็ นธรรมสาหรั บพนักงานและให้พนักงานได้รับ ค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมตามศักยภาพ
6.5. การแต่ ง ตั้ง และโยกย้า ย รวมถึ ง การให้ ร างวัล และการลงโทษพนัก งาน ต้อ งกระท า
ด้ ว ยความเสมอภาค สุ จริ ต และตั้ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของความรู ้ ความสามารถ
และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทาหรื อการกระทาหรื อการปฏิบตั ิของพนักงานนั้น ๆ
6.6. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทางานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชี วิต
และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี
6.7. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานมีการเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
6.8. กลุ่มบริ ษทั ฯ จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน
6.9. ให้ข ้อมู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกับ การดาเนิ นงานและสถานภาพของกลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ ให้พ นัก งาน
รับทราบ อย่างสม่าเสมอ
6.10. สร้างจิตสานึกที่ดีให้พนักงานรู้จกั การเป็ นผูใ้ ห้ และเป็ นพลเมืองดีของสังคม
6.11. จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้ องเรี ยน ในกรณี ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับเรื่ องที่ อาจเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย และมี กระบวนการแก้ไข รวมถึ ง
มาตรการคุม้ ครองพนักงานผูร้ ้องเรี ยนที่เป็ นระบบและยุติธรรม
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6.12. กลุ่ มบริ ษ ทั ฯ และตัวแทนองค์กรต้องสนับสนุ นการใช้สิทธิ ทางการเมื องของพนักงาน
ด้วยความเป็ นกลาง
6.13. ส่ ง เสริ ม การมี ส่ วนร่ วมของพนัก งานในการเสนอแนะและแนวทางในการปฏิ บ ตั ิ ง าน
และ/หรื อข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย และสร้ า งความสัมพันธ์อนั ดี
ในการทางานร่ วมกัน ภายใต้วฒั นธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายใน
องค์กร
6.14. ส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
และสั ง คมเพื่ อ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและความผูก พัน ต่ อ องค์ก ร ตามความเหมาะสม
และดุลพินิจของผูบ้ งั คับบัญชา
6.15. การเปิ ดโอกาสรั บฟั ง ความคิ ดเห็ น และข้อ เสนอแนะ ซึ่ งตั้ง อยู่บ นพื้น ฐานวิช าชี พ ของ
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
6.16. มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่ องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบและกฎหมายได้ โดยมี
มาตรการป้ องกันพนักงานผูท้ ี่แจ้ง
นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้ า
1. ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ได้ต้องรี บ เจรจากับ ลู ก ค้า เป็ นการล่ วงหน้า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิ ด
ความเสี ยหาย
2. สนองความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งมัน่ ที่จะผลิตสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ
ดีเลิศและได้มาตรฐานมีความปลอดภัยในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
3. ให้ค วามคุ ้มครองด้า นสุ ข ภาพและความปลอดภัย ของลู ก ค้ า หรื อ ผูบ้ ริ โ ภค รวมถึ งให้ก ารดู แ ล
กลุ่มผูท้ ี่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ โดยการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย
4. สนั บ สนุ น การบริ โภคอย่ า งยั่ง ยื น ด้ว ยการผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละการบริ การที่ เ ป็ นประโยชน์
และลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เช่น การใช้วสั ดุที่เป็ นมิตรกับธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย
เป็ นต้น
5. ดาเนินการด้านการตลาดที่เป็ นธรรม เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมถึงการปฏิบตั ิทางสัญญาที่เป็ นธรรมแก่ลูกค้า
เช่น ไม่เข้าร่ วมในการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการหลอกลวง ทาให้เข้าใจผิด หรื อไม่เป็ นธรรม รวมถึ ง
ปกปิ ดข้อมูลที่จาเป็ น
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6. ตั้ง มั่น ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรมต่ อ ลู ก ค้า รวมถึ ง ไม่ เ รี ยก ไม่ รั บ หรื อไม่ ใ ห้
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ทุจริ ตกับลูกค้า
7. จัดระบบการป้ องกันก่ อนการเกิ ดข้อร้ องเรี ยนของลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค รวมถึ งการกาหนดระบบ
การสื่ อสาร เพื่อรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่ลูกค้าร้องเรี ยนความไม่พอใจ และดาเนิ นการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แก้ไขปั ญหาอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
การตอบสนองอย่างรวดเร็ วที่สุด พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
8. กระบวนการเรี ยกคืนสิ นค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสิ นค้า
9. ให้ ค วามส าคัญ ในการปกป้ องและรั ก ษาข้อ มู ล ความลับ และความเป็ นส่ ว นตัว ของลู ก ค้า
หรื อผูบ้ ริ โภคอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ และไม่นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
และผูเ้ กี่ยวข้อง
10. แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาคุณภาพ
สิ นค้าให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
1. ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่ อทั้ง สองฝ่ าย หลี ก เลี่ ย งสถานการณ์ ที่ ท าให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์
รวมทั้งปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด กรณี ไม่สามารถ
ปฏิ บ ัติ ไ ด้ ต้อ งรี บ เจรจากับ คู่ ค ้า ล่ ว งหน้า เพื่ อ ร่ ว มกัน พิ จ ารณาหาแนวทางแก้ไ ข และป้ องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
2. ดาเนินการอย่างโปร่ งใสในการทาธุรกิจกับคู่คา้ โดยให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง และพิจารณาคัดเลือก
คู่คา้ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความเสมอภาคและเป็ นธรรม
3. ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตกับคู่คา้ รวมทั้งวางตัวเป็ นกลาง
ไม่ใกล้ชิดกับคู่คา้ จนทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
3.6 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้ าหนี้
1. ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน
ที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย รวมทั้งปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้
อย่างเคร่ งครั ด กรณี ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ได้ต้องรี บเจรจากับเจ้าหนี้ ล่ วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณา
หาแนวทางแก้ไข และป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
2. ดาเนินธุรกิจเพื่อให้เจ้าหนี้มนั่ ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี้ที่ดี
3. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ถูกต้อง และสม่าเสมอ
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นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ มี ก ารด าเนิ นธุ รกิ จอย่า งมี จ ริ ย ธรรม โปร่ ง ใส ประพฤติ ป ฏิ บ ัติภายใต้ก รอบกติ ก าของ
การแข่ง ขัน ที่ ดี ไม่แ สวงหาข้อมู ล ที่ เป็ นความลับ ของคู่ แข่ง ทางการค้า ด้วยวิธี ก ารที่ ไ ม่ สุ จ ริ ตหรื อไม่เ หมาะสม
โดยจะรวบรวมและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งจากแหล่งข้อมูลที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลที่เผยแพร่ ในระบบ
อิ น เทอร์ เ นต หรื อการสอบถามที่ ไ ม่ ล ะเมิ ด กฎหมาย และไม่ พ ยายามท าลายชื่ อ เสี ย งของคู่ แ ข่ ง ทางการค้า
ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความห่ วงใย และตระหนักถึงความปลอดภัยของคุ ณภาพชี วิตของพนักงานที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนินงาน รวมถึงการรักษาสิ่ งแวดล้อม จึงเห็นควรให้มีการดาเนินการตามรายละเอียดดังนี้
9. มุ่งมัน่ มีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบต่อพนักงานและสังคม เรื่ องความปลอดภัยและอาชี วอนามัย
อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
10. ปลู ก ฝั ง จิ ตส านึ ก ในเรื่ องความปลอดภัย และอาชี วอนามัย ให้เกิ ดขึ้ นในหมู่ พ นัก งานทุ ก ระดับ
อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
11. ดาเนินการป้ องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการดาเนินการให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
12. จัดหาหลักเกณฑ์การทางานที่ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงความเพียงพอและ
คุณภาพของเครื่ องมือเครื่ องใช้ และการดูแลบารุ งรักษาอย่างเหมาะสม
13. กาหนดให้ปฏิบตั ิตามกฎแห่งความปลอดภัย และสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลตามที่
กลุ่มบริ ษทั ฯ กาหนด
14. ให้ความรู้และฝึ กอบรมพนักงาน รวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม
15. ดาเนินธุรกิจด้วยความใส่ ใจและคานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
16. สนับ สนุ น ให้ พ นัก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการท ากิ จ กรรมเพื่ อ รั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม อาทิ กิ จ กรรม
ด้านการลดการใช้ และนากลับมาใช้ใหม่
กิจกรรมทาความสะอาดถนนร่ วมกับชุมชนในปี 2559 เพื่อลดฝุ่ น
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ความรับผิดชอบต่ อชุ มชนและสั งคม
การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ เริ่ มต้นจากภายในองค์กรและ
ขยายออกสู่ ชุมชนใกล้เคียงตลอดจนสังคมในระดับประเทศ โดยมีกลยุทธ์หลักในการดาเนินงาน 4 ประการได้แก่
5) สร้างสานึก จิตสาธารณะในพนักงาน และกระตุน้ ให้เกิดการมีส่วนร่ วมในโครงการจิตอาสาต่าง ๆ
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
6) เน้นการทากิจกรรมหรื อโครงการ CSR กับชุมชนในเชิงลึก
7) ทาโครงการ CSR ร่ วมกับสถาบันเอกชนหรื อหน่ วยงานราชการ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
และชุมชนรอบ ๆ บริ เวณกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่เป็ นผูน้ าทางด้านความคิดทางสังคม
8) นาผลพลอยได้ที่ เหลื อจากกระบวนการผลิ ตน้ า ตาลทราย ไปท าโครงการด้า น CSR ให้เป็ น
ประโยชน์ท้ งั ต่อกลุ่มบริ ษทั ฯ และสังคม
ในปี 2557-ปั จจุบนั กลุ่ ม บริ ษ ทั น้ า ตาลบุรีรัมย์ มี เจตนารมณ์ ใ นการมี ส่วนร่ วมพัฒนาสั งคมให้ยงั่ ยืน
เพื่อสร้ างความเชื่ อมัน่ การยอมรับ และความไว้วางใจจากชุ มชนและสังคม ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ชุ มชน
และสังคม บนพื้นฐานแนวคิดนโยบายของกลุ่มบริ ษทั ฯ ยึดหลักแนวปฏิบตั ิ “การพัฒนาธุ รกิ จควบคู่กับการรั กษา
สิ่ งแวดล้ อม และสร้ างความเจริ ญให้ กับชุมชนอย่ างยัง่ ยืน” มุ่งมัน่ ที่จะสร้างให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ควบคู่กบั
การพัฒนาสภาพชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยและชุมชนข้างเคียงให้ดีข้ ึน จึงได้ร่วมจัดทาโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่เป็ นผูน้ าด้านความคิด ซึ่ งเป็ นโครงการ
และกิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน หน่ ว ยงานเอกชน หน่ ว ยงานรั ฐ รวมถึ ง กลุ่ ม บริ ษัท ฯ เอง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็ นอย่างดี

จรรยาบรรณพนักงาน

1. การปฏิบัติต่อตนเอง
1) ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และรายงานตามความเป็ นจริ ง
2) เคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
3) ปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต และไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ในทาง
มิชอบ
4) ต้อ งปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ รอบคอบ ทุ่ ม เทก าลัง กาย และก าลัง ความคิ ด
ในการทางาน โดยถือประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
5) ต้อ งปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความขยัน หมั่น เพี ย ร รวมทั้ง แสวงหาแนวทางในการพัฒ นา
และปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ
6) พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม
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2. การปฏิบัติต่อลูกค้ า และผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
1) ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรมต่ อ ลู ก ค้า รวมถึ ง ไม่ เ รี ย ก ไม่ รั บ
หรื อไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ทุจริ ตกับลูกค้า
2) อ านวยความสะดวกและปฏิ บ ั ติ ต่ อ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ด้ ว ยความสุ ภาพเรี ยบร้ อ ย เต็ ม ใจ
และเต็มความสามารถ
3) ยินดีรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรื อคาแนะนาจากบุคคลอื่น และพร้ อมที่จะชี้ แจง
ข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะแห่งตน
4) เห็นคุณค่าของบุคคลอื่น ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความเสมอภาค และให้เกียรติผอู้ ื่นอยูเ่ สมอ
5) มีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมส่ วนรวมให้เจริ ญก้าวหน้า โดยไม่ก่อให้เกิด
ความเสี ยหายต่องานและภาพพจน์ขององค์กร
6) ให้ความสาคัญในการปกป้ องและรักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และองค์กรอย่างเคร่ งครัด
7) ให้ ค วามเอาใจใส่ ที่ จ ะรั ก ษาสภาพแวดล้อ มในการท างานให้ มี ค วามสะอาด ปลอดภัย
และน่ารื่ นรมย์อยูเ่ สมอ
3. การปฏิบัติระหว่างพนักงาน
1) ไม่ชกั จูงหรื อชี้นาการตัดสิ นใจของเพื่อนร่ วมงานในสิ ทธิ เรื่ องการเมือง
2)
3)
4)

มีน้ าใจกับเพื่อนร่ วมงาน ช่วยเหลือการงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ใช้สิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุ ภาพและเหมาะสม
เสริ มสร้ า งการท างานเป็ นที ม โดยให้ ค วามร่ วมมื อ ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ งกั น และกั น
เพื่อประโยชน์ต่องานของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยส่ วนรวม

5)

ผูบ้ งั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยเป็ นแบบอย่างที่ดี
ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

6)

ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาด้ ว ยความเคารพนั บ ถื อ และปฏิ บั ติ ต่ อ เพื่ อ นร่ วมงาน
ด้วยความมีน้ าใจ และเคารพในศักดิ์ศรี ของผูอ้ ื่น

4. การปฏิบัติต่อองค์ กร
1) ทางานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ
2) ใช้ ท รั พ ย์ สิ นและสวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ ขององค์ ก ร ด้ ว ยความประหยัด และรู้ คุ ณ ค่ า
ตามระเบียบข้อบังคับการทางานของกลุ่มบริ ษทั ฯ
3) เมื่ อ พบเห็ น เหตุ ก ารณ์ ทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ คอร์ รัป ชั่น หรื อเหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจท าให้ เกิ ด
ความเสี ยหายต่อองค์กร ต้องรายงานทันทีผา่ นช่องทางที่องค์กรกาหนดไว้
4) ตั้งใจเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้า
5) ติดตามข่าวสารเพื่อใช้เป็ นเหตุผลในการพูดคุย
6) ขอให้ป ฏิ บตั ิ ตามกฎแห่ งความปลอดภัย และสวมใส่ อุป กรณ์ ป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคล
ตามที่กลุ่มบริ ษทั ฯ กาหนด
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5. การรับหรือการให้ ของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์ อนื่ ใด
กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ มีนโยบายห้ามกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เรี ยกรับ หรื อให้
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตกับลู กค้า คู่คา้ หรื อพันธมิตรทางธุ รกิ จของกลุ่ มบริ ษทั ฯ รวมทั้งวางตัวเป็ นกลาง
ไม่ใกล้ชิดจนทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
1)
ไม่เรี ยกร้ อง หรื อขอเรี่ ยไรของขวัญ ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใด เช่ น การเลี้ ยงรับรอง
การให้บริ การ การสนับสนุ นทางการเงิ น หรื อเงิ นรางวัลจากลู กค้า คู่คา้ หรื อพันธมิ ตร
ทางธุรกิจ
2)
ไม่ให้รับของขวัญ ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่คา้ หรื อพันธมิตรทางธุ รกิจ
โดยมิชอบ เพื่อจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรื อละเว้นการปฏิบตั ิใด ๆ เว้นแต่ในโอกาสหรื อเทศกาลอัน
เป็ นประเพณี นิย มที่ ค นทัว่ ไปพึง ปฏิ บ ตั ิ ต่อ กัน และไม่ผิดต่ อ กฎหมาย โดยของขวัญ
ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรื อมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส มีมูลค่า
ตามรายละเอี ย ดในตารางด้า นล่ า ง โดยผูร้ ั บ จะต้อ งกรอกรายละเอี ย ดใน “แบบฟอร์ ม
การรั บ /ให้ ข องขวัญ ของก านั ล หรื อประโยชน์ อื่ น ใด” (“แบบฟอร์ ม ฯ”) ส่ งให้
ผูบ้ งั คับ บัญชาหรื อผูม้ ี อานาจอนุ มตั ิ และนาส่ งแบบฟอร์ ม ฯ และของขวัญ ของก านัล
หรื อประโยชน์ อื่ น ใดให้ แ ก่ ส านั ก กรรมการ หรื อฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คลและธุ ร การ
เพื่อรวบรวมแบบฟอร์ มฯ ให้แก่สานักตรวจสอบภายใน เพื่อดาเนิ นการตรวจสอบต่อไป
ทั้ง นี้ การรั บ สิ่ ง ของดัง กล่ า วต้องไม่มี อิท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจ โดยไม่ เ ป็ นธรรมต่ อ
การปฏิบตั ิหน้าที่
3)
การรับของขวัญ ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.5.2
ให้ผรู้ ับดาเนินการส่ งคืนแก่ผใู ้ ห้โดยทันที หากไม่สามารถส่ งคืนได้เนื่ องจากมีความจาเป็ น
ที่ต้องรั กษาสัม พันธภาพอันดี ระหว่างบุ ค คลหรื อระหว่างบริ ษ ทั โดยผูร้ ั บ จะต้องกรอก
รายละเอี ย ดใน “แบบฟอร์ ม การรั บ /ให้ ข องขวัญ ของก านั ล หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด”
ส่ งให้แก่ผบู้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ และนาส่ งสานักกรรมการ หรื อฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการพร้อมสิ่ งของที่ได้รับภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้รับ และให้ถือเป็ น
สิ ทธิ และทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมถึงของขวัญ และของกานัลที่มอบให้ตวั แทนกลุ่ม
บริ ษทั ฯ และมีคุณค่าระลึ กถึงเหตุการณ์ที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ฯ เช่ น การรั บรางวัลทรง
เกียรติ การรับของที่ระลึกจากกิ จกรรมช่วยเหลือสังคมและอื่น ๆ จากนั้นสานักกรรมการ
หรื อฝ่ ายทรัพยากรบุ คคลและธุ รการนาส่ ง แบบฟอร์ ม ฯ ให้สานักตรวจสอบภายในเพื่ อ
ดาเนินการตรวจสอบต่อไป
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หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับของขวัญ ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใด มีดงั นี้
(1) สิ่ งที่ไม่เป็ นตัวเงิน
(2) สิ่ งที่จดั ทาขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการขาย ซึ่ งประทับตราบริ ษทั นั้น ๆ (เช่น ปากกา หมวก เสื้ อยืด
สมุด และถุงผ้า เป็ นต้น)
(3) สิ่ งที่ทาขึ้นเพื่อแจกทัว่ ไป (เช่น แจกพนักงาน แจกผูถ้ ือหุน้ หรื อแจกลูกค้าของคู่คา้ )
(4) สิ่ งที่ทาขึ้นหรื อซื้ อมา เพื่อแจก/มอบให้ตามเทศกาลจากคู่คา้ (เช่น ปฏิทิน สมุด ร่ ม ขนม
และกระเช้าของขวัญ เป็ นต้น)
(5) ประโยชน์สิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่พึงให้ได้ เพื่อส่ งเสริ มการขายจากคู่คา้
(6) สิ่ งของที่มีมูลค่าไม่เกินมูลค่าตามตาราง ดังนี้
หมวด
1
1.3

อานาจปฏิบตั กิ ารทัว่ ไป
ค่ าใช้ จ่าย
การรับของขวัญต่อครั้ง
(ในงบประมาณ)
- มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
- มูลค่าไม่เกิน 6,000 บาท

กก.



หมายเหตุ : ความหมายของอักษรย่อในช่องผูม้ ีอานาจ
กก. = คณะกรรมการบริ ษทั
กจก. = กรรมการผูจ้ ดั การ
ชจก. = ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
รผจ. = รองผูจ้ ดั การฝ่ าย
- = ไม่มีอานาจอนุมตั ิ/ลงนาม

4)

กบ.

ผู้มอี านาจ
กจก. รจก. ชจก.

ผจ.

พนง.
รผจ.






-


-


-

กบ. =
รจก. =
ผจ. =
พนง.=

คณะกรรมการบริ หาร
กรรมการรองผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
พนักงาน


-

ไม่ให้เสนอสิ่ งของ ผลประโยชน์ หรื อสิ่ งจูงใจในรู ปแบบใด ๆ ทั้งสิ้ น ต่อบุคคลภายนอก
เพื่ อ จูง ใจให้ป ฏิ บตั ิ ใ นทางที่ มิ ช อบ และก่ อ ให้เกิ ดความขัด แย้ง เว้น แต่ ใ นโอกาส
หรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยมที่ คนทัว่ ไปพึงปฏิ บตั ิ ต่อกัน และไม่ผิดต่อกฎหมาย
โดยของขวัญ ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องได้รับอนุ มตั ิโดยผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อ ผู้มี อ านาจอนุ ม ัติ ต ามระเบี ย บการมอบอ านาจปฏิ บ ัติ ก าร และผู้ใ ห้ จ ะต้อ งกรอก
รายละเอี ย ดใน “แบบฟอร์ ม การรั บ /ให้ ข องขวัญ ของก านัล หรื อประโยชน์ อื่ น ใด”
(“แบบฟอร์ มฯ”) ส่ งให้แก่ผบู้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอานาจอนุ มตั ิ จากนั้นนาส่ งแบบฟอร์ มฯ
ให้แก่สานักกรรมการ หรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เพื่อรวบรวมแบบฟอร์ มฯ ให้แก่
สานักตรวจสอบภายใน เพื่อดาเนินการตรวจสอบต่อไป
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หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระเบียบการมอบอานาจปฏิบตั ิการ ตามวงเงินการให้ของขวัญ ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใด ดังนี้
หมวด
1

อานาจปฏิบตั กิ ารทัว่ ไป
ค่ าใช้ จ่าย

1.3

การเลี้ยงรับรอง และการให้ของขวัญ
ต่อครั้ง (ในงบประมาณ)
- วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
- วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
- วงเงินเกิน 10,000 บาท

กก.

หมายเหตุ : ความหมายของอักษรย่อในช่องผูม้ ีอานาจ
กก. = คณะกรรมการบริ ษทั
กจก. = กรรมการผูจ้ ดั การ
ชจก. = ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
รผจ. = รองผูจ้ ดั การฝ่ าย
หส. = หัวหน้าส่วน
- = ไม่มีอานาจอนุมตั ิ/ลงนาม

กบ.

กจก.

ผู้มอี านาจ
รจก. ชจก.

อ

อ
-

ผจ.

รผจ.
ชผจ.

หส.

อ
-

-

-

กบ. = คณะกรรมการบริ หาร
รจก. = กรรมการรองผูจ้ ดั การ
ผจ. = ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ชผจ. = ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย
อ.
= อานาจอนุมตั ิระดับต้น
(เว้นว่าง) = อานาจอนุมตั ิระดับสูงขึ้นไป

6. การใช้ สิทธิทางการเมือง
1)
ควรใช้สิทธิ ของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2)
ไม่เป็ นกรรมการในพรรคการเมือง หรื อเป็ นตัวแทนในการทากิ จกรรมสาธารณะต่าง ๆ
โดยการเข้าร่ วมกิจกรรมใด ๆ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่ากลุ่มบริ ษทั ฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรื อให้ก ารสนับสนุ นพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ ง หรื อกลุ่มการเมืองใดกลุ่ ม
การเมืองหนึ่ง
3)
ไม่ ใ ช้ชื่ อของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ รวมถึ ง ไม่ นาทรั พ ย์สิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ เพื่ อ ใช้ส นับ สนุ น
กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรื อนักการเมือง
4)
ไม่ใ ช้อานาจหน้าที่ ช้ ี ชวน กดดัน หรื อบัง คับให้เพื่อนร่ วมงาน รวมทั้ง ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชา
ให้ ส นั บ สนุ นกิ จ กรรมใด ๆ ทางการเมื อ งของพรรคการเมื อ ง กลุ่ ม การเมื อ ง
หรื อนักการเมือง
7. การบริจาคเพือ่ การกุศล และการให้ เงินสนับสนุน
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายให้เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อการให้เงินสนับสนุน โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ จะให้เงิน
บริ จาคและเงินสนับสนุ นอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และจะไม่กระทาการในสิ่ งที่อาจเกิดผล
เสี ยหายต่อสังคมส่ วนรวม
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กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องระมัดระวังในการบริ จาคเพื่อการกุศล เพราะอาจมี
ความเสี่ ยงที่อาจใช้เป็ นข้ออ้างในการคอร์ รัปชัน่ หรื อถูกนาไปใช้เป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ
จึงกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ จาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน ดังนี้
7.1 การบริ จาคเพื่อการกุศล
1) ต้ อ งพิ สู จน์ ไ ด้ ว่ า มี กิ จ กรรมตามโครงการดั ง กล่ า วจริ ง และเป็ นการด าเนิ น การ
เพื่อสนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สั ง คมอย่ า งแท้ จ ริ ง
หรื อเพื่ อ เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการด าเนิ น งาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
2) ต้อ งพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ ผลประโยชน์ ต่ า งตอบแทนให้ ก ับ บุ ค คลใด
หรื อหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุ รกิจทัว่ ไป เช่น การติดตรา
สัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จดั งานหรื อจัดกิจกรรม หรื อในสื่ อเพื่อ
ประชาสัมพันธ์อื่น เป็ นต้น
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระเบียบการมอบอานาจปฏิบตั ิการ ตามวงเงินบริ จาคการกุศล ดังนี้
หมวด
1
1.4

อานาจปฏิบตั กิ ารทัว่ ไป
ค่ าใช้ จ่าย

กก.

กบ.

เงินบริ จาคการกุศลต่อแห่ง
- วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท
- วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
- วงเงินเกิน 5,000 บาท

กจก.

ผู้มอี านาจ
รจก. ชจก.

อ

หมายเหตุ : ความหมายของอักษรย่อในช่องผูม้ ีอานาจ
กก. = คณะกรรมการบริ ษทั
กจก. = กรรมการผูจ้ ดั การ
ชจก. = ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
รผจ. = รองผูจ้ ดั การฝ่ าย
หส. = หัวหน้าส่วน
- = ไม่มีอานาจอนุมตั ิ/ลงนาม

อ
-

ผจ.

รผจ.
ชผจ.

หส.

อ
-

-

-

กบ. = คณะกรรมการบริ หาร
รจก. = กรรมการรองผูจ้ ดั การ
ผจ. = ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ชผจ. = ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย
อ. = อานาจอนุมตั ิระดับต้น
(เว้นว่าง) = อานาจอนุมตั ิระดับสูงขึ้นไป

7.2 การให้เงินสนับสนุน
1) ต้อ งพิ สู จ น์ ไ ด้ว่ า มี กิ จ กรรมตามโครงการดัง กล่ า วจริ ง และเป็ นการด าเนิ น การ
เพื่อสนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สั ง ค ม อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง ห รื อ เ พื่ อ เ ป็ น ไ ป ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
2) การให้เงิ นสนับสนุ น ต้องพิสูจน์ ไ ด้ว่า เงิ นสนับสนุ นหรื อประโยชน์อื่นใดที่ ส ามารถ
คานวณเป็ นตัวเงิ นได้ เช่ น การให้ที่พกั และอาหาร เป็ นต้น ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับ
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ผลประโยชน์ ต่ า งตอบแทนให้ก ับ บุ ค คลใดหรื อ หน่ ว ยงานใด
เกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ ไป

ยกเว้น การประกาศ

3) การเป็ นผูใ้ ห้เงิ นสนับสนุ น จะต้องจัดท าบัน ทึ ก คาขอ ระบุ ชื่อผูร้ ั บเงิ น สนับ สนุ น
และวัตถุ ประสงค์ของการสนับสนุ น พร้ อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดให้ผมู ้ ีอานาจ
อนุมตั ิของกลุ่มบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิ

การดูแลให้ มกี ารปฏิบัติตามและการทบทวน

กลุ่ มบริ ษ ทั น้ า ตาลบุ รีรัม ย์ กาหนดให้เป็ นหน้าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานทุกคนที่จะต้องศึกษาทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนดไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิจการที่
ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจอย่างเคร่ งครัด มิใช่การปฏิบตั ิตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบตั ิที่
ก าหนดขึ้ น โดยต้อ งลงนามเพื่ อ ยื น ยัน ว่ า ได้อ่ า นคู่ มื อ การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจรรยาบรรณธุ ร กิ จ
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ แล้ว และยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้
ผู้บ ริ หารทุ ก ระดั บ จะต้ อ งดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ
และถื อ เป็ นเรื่ องส าคั ญ ที่ จ ะด าเนิ นการให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของแต่ละหน่วยงานรับทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุ รกิจอย่างจริ งจัง หากกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่กระทาการฝ่ าฝื น หรื อยินยอมให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
ฝ่ าฝื นคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ซึ่ งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง
การให้ชดเชยความเสี ยหาย และโทษตามกฎหมาย
คณะกรรมการบริ ษ ทั และคณะกรรมการธรรมาภิ บ าล กาหนดให้ทบทวนคู่มื อการก ากับดู แลกิ จการที่ ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจเป็ นประจาทุกปี

การแจ้ งข้ อร้ องเรียน และข้ อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย มี ช่องทางการร้ องเรี ยน การแสดง
ความเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทาผิดกฎหมาย หรื อกรณี พบพฤติกรรมที่อาจเป็ นการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิ
ตามคู่มื อการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จ โดยก าหนดให้ส านัก ตรวจสอบภายในท าหน้า ที่ เป็ น
หน่วยงานรับข้อร้องเรี ยนด้านการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ดังนี้
1

ช่ องทางการแจ้ งข้ อร้ องเรียน และข้ อเสนอแนะ
1.1 ทางไปรษณี ย:์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)
อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400
หรื อ

ส านั ก ตรวจสอบภายใน บริ ษัท น้ าตาลบุ รี รั ม ย์ จ ากั ด (มหาชน)
อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400

1.2 กล่องรับความคิดเห็น
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2

กระบวนการดาเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียน
6.2.1 ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนจะดาเนิ นการรวบรวมข้อเท็จจริ งที่เกี่ ยวข้องกับการฝ่ าฝื น หรื อการไม่
ปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจนั้นด้วยตนเอง
6.2.2 ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนรายงานข้อเท็จจริ งต่อคณะกรรมการสอบสวน ซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่สอบสวน
ข้อเท็จจริ ง ประมวลผล และกลัน่ กรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่
เหมาะสมในแต่ ล ะเรื่ อง โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
จากคณะกรรมการบริ ษทั
6.2.3 ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนนาเสนอคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริ ง และกาหนด
มาตรการดาเนิ นการระงับ การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามคู่มือการกากับดู แลกิ จการที่ ดี
และจรรยาบรรณธุ รกิจ โดยคานึงถึงความเสี ยหายโดยรวมทั้งหมด
6.2.4 ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนมีหน้าที่รายงานผลให้ผูร้ ้องเรี ยนทราบ หากผูร้ ้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเอง
ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ เ ป็ นเรื่ องส าคั ญ ให้ ร ายงานผล ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ

3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ทใี่ ห้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ก าหนดมาตรการคุ ้ม ครองผู้ร้ อ งเรี ย นหรื อ ผูท้ ี่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1 ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สามารถเลื อกที่จะไม่
เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเอง
ก็จะทาให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริ งให้ทราบ
3.2 ผูร้ ้ องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง กลุ่ มบริ ษทั ฯ จะไม่
เปิ ดเผยข้อมู ล ส่ วนตัว หรื อข้อมูล อื่ นใดที่ ส ามารถระบุ ผูร้ ้ องเรี ย นได้ และดาเนิ นการ
สอบสวนข้อเท็จจริ ง
3.3 ผูร้ ั บ ข้อร้ องเรี ย นต้อ งเก็บ ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่ า ที่ จ าเป็ น
โดยค านึ ง ถึ ง ความปลอดภัย และความเดื อ ดร้ อ นเสี ย หายของผู้ร้ อ งเรี ย นหรื อ ผู้ที่ ใ ห้
ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง แหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3.4 กรณี ผูร้ ้ องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ใ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง เห็ นว่าอาจได้รับ
ความไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดื อดร้อนเสี ยหาย สามารถร้องขอให้กลุ่มบริ ษทั ฯ
กาหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมได้ หรื ออาจกาหนดมาตรการคุม้ ครอง หากเห็นว่ามี
แนวโน้มที่จะเกิดความไม่ปลอดภัย หรื อความเดือดร้อนเสี ยหาย
3.5 ผูท้ ี่ไ ด้รับความเดื อดร้ อนเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายตามกระบวนการ
ที่เหมาะสม และเป็ นธรรม
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

วินัย

กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ ถือว่าคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จเป็ นวินยั อย่างหนึ่ ง
กรรมการบริ ษัท ผู้บ ริ หาร และพนัก งาน จึ ง มี ห น้ า ที่ ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามด้ว ยความเข้า ใจ ยอมรั บ ระมัด ระวัง
และหลีกเลี่ยงมิให้มีการประพฤติผิด โดยกรรมการ และผูบ้ ริ หารต้องประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และต้องปฏิบตั ิ
ตามคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจนี้อย่างเคร่ งครัด การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือดังกล่าว
รวมถึ ง ข้อบัง คับ บริ ษ ทั และกฎระเบี ย บอื่ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ จะถู ก พิจ ารณาโทษทางวินัย ตามที่ ก าหนดไว้ใ น
“ระเบียบข้อบังคับการทางานของบริ ษทั ”
ข้อแนะนาเกี่ยวกับคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (“คู่มือฯ”)
1. ทาความเข้าใจเนื้อหาสาระของคู่มือฯ ฉบับนี้
2. เรี ยนรู้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
3. ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของคู่มือฯ ฉบับนี้อย่างสม่าเสมอ
4. ให้ค วามรู ้ ความเข้า ใจกับบุ ค คลอื่ นที่ต้องปฏิ บ ตั ิหน้า ที่ที่ เกี่ ย วข้องกับกลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ หรื ออาจเกิ ด
ผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั ฯ
5. เมื่ อ มี ข ้ อ สงสั ย หรื อข้ อ ซั ก ถามเกี่ ย วกั บ วิ ธี ปฏิ บ ั ติ ต ามคู่ มื อ ฯ ให้ ป รึ กษาผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา
และ/หรื อฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คลและธุ รการ และ/หรื อบุ ค คลที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้มี หน้า ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามคู่มือฯ
6. แจ้ ง ให้ ผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาหรื อผู้ ที่ รั บผิ ดชอบทราบ เมื่ อพบเห็ นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บั ติ
ตามคู่มือฯ
7. ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่าง ๆ กับหน่วยงานหรื อบคุคลที่กลุ่มบริ ษทั ฯ
มอบหมาย
8. ผูบ้ งั คับบัญชาทุ ก ระดับต้องเป็ นผูน้ าและแบบอย่า งในการปฏิ บตั ิ ตามคู่มื อฯ ตลอดจนส่ ง เสริ ม
สภาพแวดล้อมในการทางานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบตั ิตามคู่มือฯ เป็ นสิ่ งที่
ถูกต้องและต้องปฏิบตั ิ ตามอย่างเคร่ งครัด ไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ใน
คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม และส่ งเสริ มให้ผอู้ ื่นปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ฉบับ นี้ ทั้ง นี้ การกระท าต่ อ ไปนี้ ถื อ ว่า เป็ นการกระท าที่ เ ข้า ข่ า ยผิด กฎเกณฑ์ ที่ ร ะบุ ใ นคู่ มื อ
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (“คู่มือฯ”)
1. ไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
2. แนะนาส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนให้ผอู้ ื่นไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือฯ
3. ละเลยเพิ ก เฉยเมื่ อ พบเห็ น การฝ่ าฝื นหรื อการไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต ามคู่ มื อ ฯ ในกรณี ที่ ต นทราบ
หรื อควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของตน
4. ไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ หรื อ ขัด ขวางการสื บ สวนสอบสวนข้อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ตรวจสอบการฝ่ าฝื น
หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือฯ
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5. การกระท าอัน ไม่ เ ป็ นธรรมต่ อ ผู้อื่ น เนื่ อ งจากการที่ ผู ้น้ ัน รายงานการไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามคู่ มื อ ฯ
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ทาผิดคู่มือฯ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่กลุ่มบริ ษทั ฯ กาหนดไว้
นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทานั้นเป็ นความผิดตามกฎหมาย
บุคคลที่มีหน้าที่ดูแลและส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ
(“คู่มือฯ”)
1. กรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท า คู่ มื อ ฯ ทบทวนและปรั บ ปรุ งให้ มี
ความเหมาะสมเป็ นประจาทุกปี รวมทั้งจัดให้มีการประเมินการปฏิบตั ิตามคู่มือดังกล่าว
2. ผูบ้ ริ หารทุกระดับ มีหน้าที่ดงั นี้
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

ส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิตามคู่มือฯ และปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
ถ่ายทอดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิ รวมถึงรับฟังความเห็นอย่างเปิ ดกว้างเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตามคู่มือฯ
ฝึ กอบรมพนัก งานให้มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจ และจัด ให้ มี ร ะบบจัด การที่ ส อดคล้อ งกับ
กฎหมาย กฎระเบียบของกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมถึงการปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ
กากับดูแลให้การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานเป็ นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ฝ่ ายทรัพ ยากรบุ คคลและธุ รการ หรื อหน่ วยงานที่ ดูแลด้านทรั พยากรบุคคล มี หน้าที่รับผิดชอบ
ในการชี้แจงพนักงานให้ทราบถึงหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามคู่มือฯ
4. สานักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานข้อมูลเบื้องต้นในกรณี มีเหตุเชื่อถือได้วา่ จะเกิดการฝ่ าฝื น
กฎระเบียบ และคู่มือฯ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบตั ิตาม ดูแล และส่ งเสริ มให้ทุกคนปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ อีกทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิตามคู่มือฯ
ต่ อ ผู ้ บ ริ หารหรื อส านั ก ตรวจสอบภายใน เพื่ อ น าเสนอข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ตั้ง แต่ ปี 2554 ถึ ง ปั จ จุ บ ัน กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ว่ า จ้า งบริ ษ ัท ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จ ากัด
ในการตรวจสอบบัญชี และให้คาปรึ กษามาโดยตลอด ซึ่ งในปี 2559 กลุ่มบริ ษทั ฯ ชาระค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
และค่าบริ การอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เป็ นจานวนเงินรวม 9,632,000บาท ให้แก่บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส
เอบี เอเอส จากัด โดยแบ่ งแป็ นค่า สอบบัญชี ของบริ ษ ทั จานวน 990,000 บาท ค่า สอบบัญชี ของบริ ษ ทั ย่อย
ทั้ง 8 บริ ษ ัท จ านวน 5,490,000 บาท และค่ า บริ ก ารอื่ น ๆ ได้แก่ ค่ า บริ ก ารตรวจทานความเป็ นไปได้ข อง
ประมาณการทางการเงิน การตรวจสอบเอกสารทางการเงินที่นาเสนอ และการให้ความเห็นกับสานักงาน ก.ล.ต.
เกี่ยวกับโครงการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่บริ ษทั มีแผนจะจัดตั้ง จานวน 1,800,000 บาท และค่าใช้จ่ายจริ ง
อื่ น ๆ (out-of-pocket expenses) อาทิ ค่ า เดิ น ทาง และค่ า ที่ พ ัก เพื่ อ ไปตรวจสอบด้ า นบัญ ชี แ ละการเงิ น
ณ สานักงานใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ และค่าสาเนาเอกสาร เป็ นต้น ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าบริ การดังกล่าว บริ ษทั ไม่มี
ค่าบริ การอื่นที่ตอ้ งชาระให้กบั ผูส้ อบบัญชี สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับผูส้ อบบัญชี
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การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ

ณ สานักงานใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ และค่าสาเนาเอกสาร เป็ นต้น ทั้งนี้ นอกเหนื อจากค่าบริ การดังกล่าว บริ ษทั ไม่มี
ค่าบริ การอื่นที่ตอ้ งชาระให้กบั ผูส้ อบบัญชี สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
กับผูส้ อบบัญชี

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ
บริ ษทั ตระหนักและคานึ งถึ งการปฏิ บตั ิตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี เพราะเชื่ อว่าจะสามารถทาให้
ดาเนิ นธุ รกิ จได้อย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้นาหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดีสาหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยน ปี 2555
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มาเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงไม่ได้
ปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าวในบางเรื่ อง ในปี 2559 ดังนี้
 การกาหนดวิธีการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการบริษัท แบบ Cumulative Voting
ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ข้อ ที่ 14 ได้ก าหนดให้ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น เป็ นผูเ้ ลื อ กตั้ง กรรมการบริ ษ ัท
โดยใช้เสี ยงข้างมากเป็ นมติที่ประชุม และข้อ 14(1) กาหนดให้ผถู ้ ือหุ ้นรายหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ
จานวนหุน้ ที่ตนถือ ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่ได้กาหนดและนาใช้วิธีการนี้ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้กาหนดและมี
วิธีการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย อาทิ สิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นในการนาเสนอวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นต้น
 การเปิ ดเผยกระบวนการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
เนื่ องจากบริ ษ ทั ได้ป ระกาศเจตนารมณเข้า ร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บ ตั ิข องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ต (CAC) เมื่อเดือนมีนาคม 2559 และตลอดปี 2559 ที่ผา่ นมา บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างศึกษา
จัดทาและร่ างนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการฝึ กอบรมพนักงาน และการดาเนิ นงานในด้านอื่นๆ
ที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ บริ ษทั จึงยังไม่ได้ประเมินความเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่าว โดยจะเริ่ มดาเนิ นการในปี 2560
เป็ นต้นไป

 คณะกรรมการบริ ษ ัท ควรจัดให้มี ก ารประชุ ม ระหว่า งกรรมการบริ ษ ัท ที่ ไ ม่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห าร โดยไม่ มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา
ทั้ง นี้ กรรมการบริ ษ ทั ที่ไ ม่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั มี จานวน 3 ท่า น คื อ นายประจวบ ไชยสาส์ น
นางสี นวล ทัศ น์ พ นั ธุ์ และนายศิ ริ ชัย สมบัติ ศิ ริ ซึ่ ง ทั้ง 3 ท่ า นด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการอิ ส ระ
และกรรมการตรวจสอบ โดยในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบนั้น ทั้ง 3 ท่ า น ได้ห ารื อ
และให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั แล้ว โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา
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รายงานเพือ่ การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน

กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์มีเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ ในการมีส่วนร่ วมพัฒนาสังคมให้ยงั่ ยืนเพื่อสร้าง
ความเชื่ อมั่ น ก ารย อมรั บ แล ะ ความไ ว้ ว างใ จจาก ชุ มชนแล ะ สั งคม ควบคู่ ก ั บ ก ารต่ อ ย อ ด
สร้ างมูลค่าเพิ่มให้กบั ชุ มชน สังคม และกลุ่มบริ ษทั ฯ บนพื้นฐานแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ “การพัฒนาธุ รกิ จ
ควบคู่กบั การรักษาสิ่ งแวดล้อม และสร้างความเจริ ญให้กบั ชุ มชนอย่างยัง่ ยืน” กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่
ที่ จ ะสร้ า งให้ ธุ ร กิ จ เติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น ควบคู่ ก ับ การพัฒ นาสภาพชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข องเกษตรกร
ชาวไร่ ออ้ ย ชุมชนข้างเคียง และพนักงานให้ดีข้ ึน จึงได้จดั ทาโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกับหน่วยงาน
ภ า ย น อ ก ทั้ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น โ ด ย โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า เ ห ล่ า นี้ ไ ด้ รั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
จากหน่วยงานต่าง ๆ เป็ นอย่างดี
กลุ่ มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ ได้กาหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility-CSR) โดยยึดหลักแนวคิดตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งในปี 2507 คือ
กรอบปณิธาน GCECS โปร่ งใส รับผิดชอบ สิ่ งแวดล้อม ชุ มชน ยัง่ ยืน
G - Governance

“โปร่ งใสในการประกอบธุ รกิจ”

C - Commitment

“มุ่งมัน่ รับผิดชอบ”

E - Environment

“รักษาสิ่ งแวดล้อม”

C - Community

“สู่ จุดหมายพร้อมชุมชน”

S - Sustainable

“อยูด่ ว้ ยกันอย่างยัง่ ยืน”

ในปี ที่ ผ่า นมา นอกจากการใช้องค์ค วามรู้ และศัก ยภาพขององค์ก รเพื่อผลัก ดันโครงการต่า ง ๆ
ให้บรรลุตามเป้ าหมายแล้ว กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังได้ประสานความร่ วมมือกับผูเ้ กี่ยวข้องเชื่อมโยงและบูรณาการ
การดาเนินงานเพื่อสังคมต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ อย่างเป็ นรู ปธรรมในหลาย ๆ มิติ ได้แก่
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การส่ งเสริมอาชีพเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ

กลุ่ มบริ ษทั ฯ ยังคงดาเนิ นโครงการส่ งเสริ มอาชี พเพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิตอย่างต่อเนื่ อง นอกจาก
โครงการส่ งเสริ มอาชี พในชุ มชน โครงการก่อสร้างศูนย์การเรี ยนรู้ เสื่ อกกทอมือในชุ มชนโศกดู่ โครงการ
การส่ งเสริมอาชีพเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
ก่ อ สร้ า งศู น ย์ก ารเรี
ย นรู ้ ผ ้า ซิ่ น ตี น แดงทอมื อ ชุ ม ชนคู บ อนที่ มี ก ารพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในชุ ม ชนแล้ว
กลุ่ มบริ ษทั ฯ ยังคงดาเนิ นโครงการส่ งเสริ มอาชี พเพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิตอย่างต่อเนื่ อง นอกจาก
่ ส ถานศึ
กลุ่ ม บริ ษโครงการส่
ทั ฯ ยัง ขยายผลไปสู
ก ษา โดยการส่
ม กิยนรู
จกรรมพั
ฒนาผู
น (BRR่ โครงการ
ลดเวลาเรี ยน
งเสริ มอาชี พในชุ
มชน โครงการก่
อสร้ างศูนงย์เสริ
การเรี
้ เสื่ อกกทอมื
อในชุเ้ รีมยชนโศกดู
า งศู น่งย์ยืก ารเรี
้า ซิ่ น ตี น แดงทอมื อปชุ อาหารของโรงเรี
ม ชนคู บ อนที่ มี ก ารพั
ฒ นาอย่
า งต่ อ เนื่ อ งในชุ
ม ชนแล้
ว
เพิ่มเวลารูก่้ อสูสร้
่ ความยั
น) ซึย่ งนรูเป็้ ผนโครงการแปรรู
ยนบ้
านหนองขวาง
สานั
กงานเขตพื
้นที่
กลุ่ ม บริ
ษ ทั ฯรยัี รงั มขยายผลไปสู
ก ษา โดยการส่
เ้ รี ยน (BRR ลดเวลาเรี
การประถมศึ
ก ษาบุ
ย์ เขต 4 ่ สเป็ถานศึ
นการส่
ง เสริ ม ให้งเสริ
เกิมดกิวิจสกรรมพั
าหกิ จฒชุนาผู
ม ชนและโครงการ
“นักยธุนรกิ จน้อย
้ สู่ ความยั่งยืน) ซึ่ งเป็ นโครงการแปรรู ปอาหารของโรงเรี ยนบ้านหนองขวาง สานักงานเขตพื้นที่
มีคุณธรรมเพิ่มนเวลารู
าสู่ เศรษฐกิ
จสร้ างสรรค์” เพื่อให้ชุมชนและสถานศึกษาพึ่งพาตัวเองได้ เสริ มสร้ างแนวคิด
การประถมศึ ก ษาบุ รีรัม ย์ เขต 4 เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้เกิ ดวิส าหกิ จชุ ม ชนและโครงการ “นัก ธุ รกิ จน้อย
ให้เกิดการพั
ฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี จากกรณี วิกฤติภยั แล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ได้ส่งผลกระทบ
มีคุณธรรม นาสู่ เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์” ้ เพื่อให้ชุมชนและสถานศึกษาพึ่งพาตั
วเองได้ เสริ มสร้ างแนวคิด
่มบริฒษนาอย่
เป็ นวงกว้ให้
างเกิกลุ
ทั ฯ าจึงต่งได้
สนุ นงบประมาณในการจั
ดื่มเพื่อชุมชนได้และร่
วมกับเขตรักษา
ดการพั
อเนืส่ อนั
ง บนอกจากนี
ขึ้น้ าในประเทศไทย
ส่งผลกระทบ
้ จากกรณี วิกฤติภยั แล้งดทีซื่เกิ้ อดน
่มบริ ษทั ฯนจึแดง
าง กลุอ.โนนดิ
งได้สสร้
นับาสนุ
นงบประมาณในการจั
ดื่ มอเพืกั่อบชุ มมณฑณทหารบกที
ชน และร่ วมกับเขตรั่ ก26
ษา จังหวัด
พันธ์สัตว์เป็ป่นวงกว้
าดงใหญ่
งฝายชะลอน
้ า อีกทั้งดยัซืง้ อร่นว้ ามมื
นธ์สัตว์ป่าดงใหญ่
อ.โนนดิ
นแดง
กทั้งยัแงร่ก่วผมมื
อกับมณฑณทหารบกที
งหวัด าบล
บุ รี รั ม ย์แพัละเทศบาลต
าบลหิ
น เหล็
ก ไฟสร้าร่งฝายชะลอน
ว มสร้ า งบ้้ าาอีนให้
ู ้ย ากไร้
ภ ายในเขตพื้ น่ 26ที่ เจัทศบาลต
บุ รี รั ม ย์แ ละเทศบาลต าบลหิ น เหล็ ก ไฟ ร่ ว มสร้ า งบ้า นให้ แ ก่ ผู ้ย ากไร้ ภ ายในเขตพื้ น ที่ เ ทศบาลต าบล
หินเหล็กไฟ
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

กลุ่ ม บริกลุษั่ทม บริ
ฯ ยัษังทได้
ง เสริ
มชาวไร่
ริ เวณรอบโรงงานให้
มี ผต ต่ลผลิ
ฯ ยัสง ่ได้
ส่ ง เสริ
มชาวไร่อ้อ้ออยในพื
ยในพื้ น้ นทีที่ บ่ บริ เวณรอบโรงงานให้
มี ผ ลผลิ
อ ไร่ สูตงต่ อ ไร่ สู ง
และมี คุ ณและมี
ภาพดี
้ว ยหลัด้วกยหลั
วิช าการและความรั
ชาวไร่โดยมี
โดยมี
ก ฒารพั
ฒ นาระบบบริ
คุ ณดภาพดี
ก วิ ช าการและความรับบผิผิดดชอบต่
ชอบต่ ออชาวไร่
ก ารพั
นาระบบบริ
ห ารงานห ารงาน
การจั่อดความมั
การเพื่อความมั
น่ คงของผลผลิ
ตและผลกาไรของชาวไร่
าไรของชาวไร่ อีกอีทัก้ งทัยั้ งงพัยัฒงพั
นานวั
ตกรรมตกรรม
เพื่อเพิ่มเพื
ศัก่อยภาพ
การจัดการเพื
น่ คงของผลผลิ
ตและผลก
ฒนานวั
เพิ่มศักยภาพ
ก รและชาวไร่
พร้ อบมกั
บ การส่
ง เสริมมการเรี
การเรียย นรู
อ้อยให้อเ้อติยให้
บ โตมัเ ติน่ บ
คงโตมัน
ขององค์กขององค์
รและชาวไร่
พร้ อมกั
การส่
ง เสริ
นรู้ ข้ ของบุ
องบุคคลากรและชาวไร่
ค คลากรและชาวไร่
่ คง
ไปพร้อมกัน
ไปพร้อมกัน

––

––
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กลุ่มบริ ษทั ฯ เคารพในสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้กาหนดเรื่ องสิ ทธิ
ของพนัก งานและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ในคู่มื อการก ากับ ดูแลกิ จการที่ ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จ ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ
ขั้น พื้ น ฐานในการท างานให้ เ ข้ม ข้น กว่า ที่ ก ฎหมายก าหนด มี ก ารดู แ ลด้า นสุ ข ภาพและความปลอดภัย
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์ กร
แก่ พ นัก งานและผู ้รั บ เหมาผ่า นระบบการจัด การด้า นอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย ตามมาตรฐาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ เคารพในสิ ทธิ มนุษยชนและการปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้กาหนดเรื่ องสิ ทธิ
ถึ งกระนั้นของพนั
ก็ตามกพนั
กงานและผู
ม้ เีสสี่ วยในคู
นได้่มเื อสีการก
ยสามารถเสนอข้
อคิ่ ดีดและจรรยาบรรณธุ
เห็ นเพิ่มเติม หรืรกิอจแจ้
ข้อมร้สิอทงเรี
งานและผู
ม้ ี ส่ ว นได้
ากับ ดู แลกิ จการที
ส่ งงเสริ
ธิ ย นมายัง
ประธานกรรมการธรรมาภิ
าล หรื เอข้สมานั
ารแต่
งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขั้น พื้ น ฐานในการทบางานให้
ข้นกกว่ตรวจสอบภายในได้
า ที่ ก ฎหมายก าหนด มี กโดยจะมี
ารดู แ ลด้ากนสุ
ข ภาพและความปลอดภั
ย
า นระบบการจั
ด การด้
สอบสวนข้แก่อพเท็นัจกจริงานและผู
งและแก้้รับไเหมาผ่
ขปัญหาข้
อร้องเรี ยนต่
อไปา นอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย ตามมาตรฐาน

ถึ งกระนั้นก็ตาม พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถเสนอข้อคิ ดเห็ นเพิ่มเติม หรื อแจ้งข้อร้ องเรี ยนมายัง
่มบริ ษทั ฯ เชื่ อว่า “พนั
่ายิ่งต่งอตั้งการด
กลุประธานกรรมการธรรมาภิ
งาน”
กคนเป็ นทรัพยากรที
่มีคการแต่
าเนิ นธุ รกิ จ กลุ่มบริ ษทั ฯ
บาลกหรื
อสานักทุตรวจสอบภายในได้
โดยจะมี
คณะกรรมการสอบสวน
อเท็จกจริษะ
งและแก้
ขปั ญหาข้
อร้องเรีวยิตนต่ของพนั
อไป กงาน เพื่อสร้ างกาลังที่เปี่ ยมไปด้วยคุณภาพให้กบ
ั
จึงมุ่งเน้นทีสอบสวนข้
่จะพัฒนาทั
ฝี มือไและคุ
ณภาพชี

กลุ่ ม่มบริ
บริ ษษทั ัทฯ ฯเชื่ อเล็ว่าง“พนั
คนเป็คืนทรั
พยากรที่มนี คส่ายิาคั
าเนิ นธุ รอกิว่จ ากลุ
บริ ษ้ทั อฯงหลัง ของ
่งต่อญการด
องค์ก ร เพราะกลุ
เห็ นกว่งาน”
า พนัทุกกงาน
อ กลไกอั
ยิ่ ง และถื
เป็่มนเบื
นที่จะพัฒนาทักษะ ฝี มือและคุณภาพชี วิตของพนักงาน เพื่อสร้ างกาลังที่เปี่ ยมไปด้วยคุณภาพให้กบั
ความส าเร็จึจงมุทั่ง้ งเน้หมดขององค์
กร ซึ่ งเป็ นพลังสาคัญที่จะผลักดันให้การประกอบธุ รกิ จประสบความสาเร็ จ
องค์ ก ร เพราะกลุ่ ม บริ ษัท ฯ เล็ ง เห็ น ว่ า พนัก งาน คื อ กลไกอัน ส าคัญ ยิ่ ง และถื อ ว่ า เป็ นเบื้ อ งหลัง ของ
อย่างต่อเนืความส
่อง าเร็ จทั้งหมดขององค์กร ซึ่ งเป็ นพลังสาคัญที่จะผลักดันให้การประกอบธุ รกิ จประสบความสาเร็ จ

อย่างต่อเนื่อง
การตอบแทนพนั
กงานที่นอกเหนื อจากเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าแรง จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่กลุ่มบริ ษทั ฯ
การตอบแทนพนั
งานที่นอกเหนื อจากเงิ นเดือน ค่าจ้าง และค่าแรง จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่กลุ่มบริ
ไม่เคยมองข้าม เราจึงมุ่งคานึงถึงกหลั
กจริ ยธรรมในการประกอบธุ รกิจ รวมไปถึงประโยชน์ต่อผูษม้ ทั ีสฯ่ วนได้เสี ย
ไม่เคยมองข้าม เราจึงมุ่งคานึงถึงหลักจริ ยธรรมในการประกอบธุ รกิจ รวมไปถึงประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
และการประกอบธุ
รกิจที่ตรกิ้ งั จอยู
กความเป็
นหลั
ญของกลุ
ษทั ฯ มาโดยตลอด
่มบริ ษทั่มฯบริมาโดยตลอด
และการประกอบธุ
ที่ต่ใ้ งั นหลั
อยู่ในหลั
กความเป็นธรรม
นธรรม ถืถืออเป็เป็นหลั
กสกาคัสญาคั
ของกลุ
อีกทั้งยังมีอีกการบริ
วยความโปร่
งใส่งใส่ด้วด้วยหลั
ธรรมาภิบาลและจริ
บาลและจริ
ยธรรม
ถือเป็ นความภาคภู
มิใจ
ทั้งยังมีหการงานด้
ารบริ หารงานด้
วยความโปร่
ยหลักกธรรมาภิ
ยธรรม
ซึ่ งถือเป็ซึ่ งนความภาคภู
มิใจ
ษทั น้ ารตาลบุ
ของกลุ่มบริของกลุ
ษทั น่ม้ าบริตาลบุ
ี รัมย์รีรัมย์
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กลุ่ มบริ ษทั น้ า ตาลบุ รีรัมย์ ให้ความส าคัญในการบริ หารจัดการความรู ้ จึ งได้ต้ งั เป้ าหมายองค์ก ร
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และมีการพัฒนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และมุ่งสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งนวัตกรรม
อีกด้วย การส่ งเสริ มและผลักดันให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้และแบ่งปั นภายในส่ วนงานขององค์กร
กลุ่มบริ ษทั น้ า ตาลบุ รีรัมย์ ให้ความส าคัญในการบริ หารจัดการความรู ้ จึ งได้ต้ งั เป้ าหมายองค์ก ร
และบุคลากรภายนอก
เพื่อยเป็นรูนการแลกเปลี
่ ยนความรู
้ และประสบการณ์
่ ึ งกันนองค์
และกั
น งและสร้
างเครื อข่าย
่ การเรี ยนรู
เป็ นองค์กรแห่งการเรี
้ และมีการพัฒนาไปสู
้ตลอดชีวติ และมุ่งสู่ กซารเป็
กรแห่
นวัตกรรม
ในการทางาน
ั งานมี
ฯ ได้
จ กรรมยBRR
AWARD
อีกด้วยโดยในปี
การส่ งเสริ ม2559
และผลักลุ
กดัน่ มให้บริพนัษกท
ส่วจนร่ดั วกิมในการเรี
นรู้และแบ่INNOVATION
งปั นภายในส่ วนงานขององค์
กร 2016
และบุคลากรภายนอก
เพื่อเป็ นการแลกเปลี
นความรู ้และประสบการณ์
่ ึ งกันและกันางนวั
และสร้
างเครื อข่าย ๆ ภายใน
(การประกวดนวั
ตกรรมภายในองค์
กร) เพื่อเป็ น่ยการแลกเปลี
่ยนเรี ยนรู้แซละการสร้
ตกรรมใหม่
่ ม บริ ษ ทั ฯานต่
างาน โดยในปี
2559 กกลุงานในด้
ได้จาดั งกิๆจ กรรม
AWARD
องค์กร มี กในการท
ารอบรมและพั
ฒนาพนั
โดยมีBRR
จุดมุ่งINNOVATION
หมายให้นาความรู
้ที่ได้ไ2016
ปประยุกต์ใช้
(การประกวดนวัตกรรมภายในองค์กร) เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายใน
และพัฒนาเป็
น Best Practice และก่อให้เกิดนวัตกรรมอันเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานและปรับปรุ งงาน
องค์กร มีการอบรมและพัฒนาพนักงานในด้านต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ของกลุ่ ม บริ
ษ ทั ฒฯนาเป็ซึ่ งนเป็Best
นโครงการพั
นาคนในองค์
วยคนในองค์
ก รอย่
งต่อเนื่ องบปรุ
และส่
และพั
Practice และก่ฒอให้
เกิดนวัตกรรมอักนรด้
เป็ นประโยชน์
ในการด
าเนินางานและปรั
งงานง เสริ ม ให้
่ ม บริ ษ่ ยทั วชาญและความรู
ฯ ซึ่ ง เป็ นโครงการพั้ ใฒนด้
นาคนในองค์
กรด้ว่ งยคนในองค์
ก รอย่า งต่อเนื่ อางยทอดความรู
และส่ ง เสริ ม ให้้ ด้านต่าง ๆ
พนักงานผูของกลุ
ม้ ีความเชี
านใดด้านหนึ
เป็ นวิทยากรภายในถ่
กงานผูอม้ มีความเชี
่ ยวชาญและความรู
้ในด้านใดด้
านหนึ่ งเป็ นวิบัทญยากรภายในถ่
าง ๆ พนักงาน
เช่น ด้านสิพนั
ความปลอดภั
ย เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ชี ความรับาผิยทอดความรู
ดชอบต่อ้ดสั้างนต่คมแก่
่ งแวดล้
เช่น ด้านสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี ความรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงาน
รุ่ น ใหม่ เพื่ อ ให้ ค วามรู
้ น้ ัน คงอยู่ ก ับ องค์ก ร ผลจากการด าเนิ น การดัง กล่ า วท าให้ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ
รุ่ น ใหม่ เพื่ อ ให้ ค วามรู้ น้ ัน คงอยู่ก ับ องค์ ก ร ผลจากการด าเนิ น การดัง กล่ า วท าให้ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ
โล่ประกาศเกี
รติคุณยในฐานะ
“องค์“องค์
กรนวั
ตกรรม
2559”จัดจัโดยตลาดหลั
ดโดยตลาดหลั
ย์แห่งประเทศไทย
โล่ปยระกาศเกี
รติคุณในฐานะ
กรนวั
ตกรรมประจ
ประจาปีาปี2559”
กทรัพย์กแทรั
ห่งพ
ประเทศไทย
ตลาดหลักตลาดหลั
ทรั พย์กเอ็ทรัมพเอ
านัสกานั
งานนวั
ตกรรมแห่
ชาติและวิ
และวิ
ทยาลั
ยการจั
การทมหาวิ
ย์ เอ็ไอ
ม เอสไอ
ก งานนวั
ตกรรมแห่ งงชาติ
ทยาลั
ยการจั
ดการ ดมหาวิ
ยาลัยมหิทดยาลั
ล ยมหิ ด ล
ที่ 6 2559
ตุลาคม 2559
เมื่อวันที่ 6เมืตุ่อลวันาคม
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การแบ่ งปันโอกาสทางสังคม

การแบ่ ง ปั นโอกาสให้แ ก่ ค นในชุ ม ชนเป็ นพัน ธกิ จ ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท น้ า ตาลบุ รี รั ม ย์ใ ห้ค วามส าคัญ
แก่ ทุ ก ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม การปลู ก อ้อ ย โดยเฉพาะการให้โ อกาสทางด้า นการศึ ก ษาผ่า นโครงการ
คื น ความรู้ สู่ เ ยาวชน การต่ อ ต้า นการใช้แ รงงานเด็ ก ภายในไร่ อ้อ ย การสนับ สนุ น ทุ น และงบประมาณ
การแบ่แก่งปัโรงเรี
นโอกาสทางสั
งคม
ทางด้า นการศึ กษาให้
ย นในเขตพื
้ นที่ การปฏิ บตั ิก ารของกลุ่ มบริ ษทั ฯ อี กทั้งยังให้โอกาสเข้าถึ ง
การแบ่ขง ปัแก่
นโอกาสให้
ก่ ค นในชุ
ม ชนเป็ทีนพั
ธกิ จ ที่ กจลุดั ่ มโครงการหน่
บริ ษ ัท น้ า ตาลบุ วรี รยแพทย์
ั ม ย์ใ ห้ค วามส
ญ ่ ครั้ งที่ 3
บริ การด้า นสาธารณสุ
ค นในชุ มแชน
โดยในปี
่ ผ่านนมาได้
เคลื่ อาคันที
แก่ ทุ ก ชุ ม ชนในพื้น ที่ ส่ ง เสริ ม การปลู ก อ้อ ย โดยเฉพาะการให้ โ อกาสทางด้า นการศึ ก ษาผ่า นโครงการ
ร่ วมกับโรงพยาบาลส่
งเสริ มสุ ขภาพตาบลหิ นเหล็กไฟ โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพในช่องปากให้แก่ผสู้ ู งอายุ
คื น ความรู้ สู่ เ ยาวชน การต่ อ ต้า นการใช้แ รงงานเด็ ก ภายในไร่ อ้อ ย การสนับ สนุ น ทุ น และงบประมาณ
ร่ วมกับกองสาธารณสุ
ข เทศบาลตาบลหิ นเหล็กไฟ อีกทังยังมีการสร้างบ้านให้แก่ผดู ้ ้อยโอกาสในชุ มชม
ทางด้า นการศึ กษาให้แก่โรงเรี ย นในเขตพื้ นที่ การปฏิ บตั ิ ก้ ารของกลุ่ มบริ ษทั ฯ อี กทั้งยังให้โอกาสเข้าถึ ง
รอบ ๆ สถานประกอบการ
นในชุ
มชนมี
สุขอนามั
ยและคุ
ภาพชีวติ ทีวยแพทย์
่ดีข้ ึน เคลื่ อนที่ ครั้ งที่ 3
บริ การด้า นสาธารณสุเพืข่อแก่ให้คคนในชุ
มชน
โดยในปี
ที่ ผ่านมาได้
จดั ณ
โครงการหน่
ร่ วมกับโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหิ นเหล็กไฟ โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพในช่องปากให้แก่ผสู้ ู งอายุ
ร่ วมกับกองสาธารณสุ ข เทศบาลตาบลหิ นเหล็กไฟ อีกทั้งยังมีการสร้ างบ้านให้แก่ ผดู ้ ้อยโอกาสในชุ มชม
รอบ ๆ สถานประกอบการ เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ความรับผิดบ
ชอบต่
สังคม อสังคม
ความรั
ผิดอชอบต่

“ทรัพย์ในดิน สิ นในน้ า” คือคากล่าวที่สะท้อนภาพอาณาจักรไร่ ออ้ ยเนื้อที่กว่าสองแสนไร่ ในจังหวัด
บุ รีรัม ย์ไ ด้อย่า งชัดเจน ไร่ ออ้ ยสุ ดลูก หู ลู กตาแห่ งนี้ ไม่ได้เป็ นเพียงอู่ข ้าวอู่ น้ า ที่หล่อเลี้ ยงนักธุ รกิ จชาวไร่
“ทรัพย์ในดิน สิ นในน้ า” คือคากล่าวที่สะท้อนภาพอาณาจักรไร่ ออ้ ยเนื้ อที่กว่าสองแสนไร่ ในจังหวัด
จานวน 15,000 ครอบครัวเท่านั้น หากแต่เป็ นรากฐานทางธุ รกิจที่สาคัญในการผลิตน้ าตาลและต่อยอดธุ รกิจ
บุรีรัม ย์ไทีด้่เกีอ่ ยย่วเนื
า งชั่ องของกลุ
ดเจน ไร่่มบริ
ออ้ ษยสุ
ลูก หูรลี รู กัมตาแห่
งนีก้ ไอุม่ตสาหกรรมน
ได้เป็ นเพี้ยาตาลในภาคตะวั
งอู่ข ้าวอู่ น้ า ทีน่ หออกเฉี
ล่ อเลี้ยยงเหนื
งนักอธุเป็รนกิ จชาวไร่
ทั นด้ าตาลบุ
ย์ ผูบ้ ุกเบิ
จานวน 15,000
ครอบครัา ว5เท่ทศวรรษ
านั้น หากแต่เป็ นรากฐานทางธุ รกิจที่สาคัญในการผลิตน้ าตาลและต่อยอดธุ รกิจ
ระยะเวลานานกว่

ที่เกี่ ยวเนื่ องของกลุ
ั ้ าตาลบุ
น้ าตาลบุ
ี รัมนย์าแนวคิ
ผูบ้ ุกดเบิหลักกอุการจั
ตสาหกรรมน
งเหนื
้ าตาลในภาคตะวั
่ อเป็ น
กลุ่ม่มบริบริ
ษทั ษนท
รีรัมย์รได้
ดการแบบ “นั
กธุ รกิจชาวไร่ ออ้ ย”นอัออกเฉี
นจะมุ่งยไปสู
ความยัง่ ยืนาได้5นทศวรรษ
้ นั องค์กรต้องมีการถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวจากรุ่ นสู่ รุ่นได้อย่างบูรณาการและมีความชัดเจน
ระยะเวลานานกว่
ที่จะต้องการสร้างความยัง่ ยืนให้กบั องค์กรทาให้กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ได้เล็งเห็นว่า ชุมชนเปรี ยบเสมือน

่มบริ ษทั น้ าตาลบุ
กลุ
รีรัมย์ ได้นาแนวคิดหลักการจัดการแบบ “นักธุ รกิจชาวไร่ ออ้ ย” อันจะมุ่งไปสู่
่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ ที่ตอ้ งคอยช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิ กในบ้านของเรา กลุ่มบริ ษทั
บ้านหลังหนึ่ งของกลุ
่ นสู่ ราุ่ นงต่ได้อเนือย่่ อางงบู
ความยัง่ ยืนน้ าได้
น้ นั รีรองค์
องมีดกกิ จารถ่
ายทอดแนวคิ
รณาการและมี
ความชัดเจน
ตาลบุ
ัมย์จกึ งมีรต้
การจั
กรรมมวลชนสั
มพัดนดัธ์งให้กล่กบั าวจากรุ
ชุ มชนมาอย่
โดยครอบคลุ
มกิจกรรม
ั องค์กรทาให้กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ได้เล็งเห็นว่า ชุ มชนเปรี ยบเสมือน
ที่จะต้องการสร้
ดังนี้ างความยัง่ ยืนให้กบ
บ้านหลังหนึ่ งของกลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ ที่ตอ้ งคอยช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิ กในบ้านของเรา กลุ่มบริ ษทั
น้ าตาลบุ รีรัมย์จึงมีการจัดกิ จกรรมมวลชนสัมพันธ์ให้กบั ชุ มชนมาอย่างต่อเนื่ อง โดยครอบคลุ มกิจกรรม
ดังนี้

235

การส่ งเสริมสุ ขภาพ
ในปี ที่ ผ่า นมา กลุ่ ม บริ ษ ัท น้ า ตาลบุ รี รัม ย์ ซึ่ ง น าโดยบริ ษ ทั
น้ า ตาลบุ รีรั ม ย์ จากัด (มหาชน)
การส่ งเสริมสุ ขภาพ
จัด ตรวจสุ ข ภาพประจ าปี ของพนัก งานของทุ ก บริ ษ ัท ในเครื อ โดยพนั ก งานทุ ก คนให้ ค วามร่ ว มมื อ
ในปี ที่ ผ่า นมา กลุ่ ม บริ ษ ัท น้ า ตาลบุ รี รัม ย์ ซึ่ ง น าโดยบริ ษ ทั
น้ า ตาลบุ รีรั ม ย์ จากัด (มหาชน)
ในการเข้าจัรัดบตรวจสุ
การตรวจสุ
ข
ภาพประจ
าปี
เป็
นอย่
า
งดี
นอกจากนี
ย
ง
ั
มี
ก
ารจั
กิ จกรรมหน่
ยแแพทย์
้
ข ภาพประจ าปี ของพนัก งานของทุ ก บริ ษ ัท ในเครื อ โดยพนั กดงานทุ
ก คนให้ คววามร่
ว มมื อ เคลื่ อนที่
ครั้งที่ 1 และ
2 าโดยตรวจสุ
กบั าปีประชาชนที
่อยู่ในเขตรั
มี 5ดกิกิจกรรมหน่
โลเมตรวยแแพทย์
รอบสถานประกอบการ
ในการเข้
รับการตรวจสุขขภาพให้
ภาพประจ
เป็ นอย่างดี นอกจากนี
เคลื่ อนที่
้ ยงั มี กศารจั
ที่ 1 และ 2 มโดยตรวจสุ
ขภาพให้
กบั ประชาชนที
ยู่ใลนเขตรั
กิโลเมตร รอบสถานประกอบการ
อี ก ทั้ง ส านัครัก้ งมวลชนสั
พัน ธ์ แ ละสื
่ อ สารองค์
ก ร ยัง่อได้
งพื้ นศทีมี ่ ส5 ารวจความเป็
นอยู่ข องชุ มชนรอบ ๆ
อี ก ทั้ง ส านักเพื
มวลชนสั
ม พัน ธ์ แาละสื
่ อ สารองค์
องชุ มชนรอบ
ๆ
้ น ที่ ส ารวจความเป็
สถานประกอบการ
่อเป็ นการสร้
งความสั
มพักนรธ์ยักงบัได้ชุลมงพืชนให้
มีความแน่ นนอยู
แฟ้ ่ขนมากยิ
ด
่งขึ้ น โดยการจั
สถานประกอบการ เพื่อเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุ มชนให้มีความแน่ นแฟ้ นมากยิ่งขึ้น โดยการจัด
โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นต้นสาหรับชาวไร่ โครงการอาหารไทยหัวใจดี โครงการ
โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นต้นสาหรับชาวไร่ โครงการอาหารไทยหัวใจดี โครงการ
อบรมความรู
้ เรื่ อง ้ เ“สุ
มชน”
ให้ให้
กบั กอาสาสมั
รสาธารณสุ
ชุ มชนหิ
กไฟ และสนั
อบรมความรู
รื่ องขภาวะชุ
“สุ ขภาวะชุ
มชน”
บั อาสาสมัคค รสาธารณสุ
ข ชุขมชนหิ
นเหล็นกเหล็
ไฟ และสนั
บสนุ น บสนุ น
งบประมาณในการจั
ดสร้างห้
เสริมสุมขสุภาพต
ขภาพต
าบลหิ
เหล็เป็กนไฟ
งบประมาณในการจั
ดสร้องฉุ
างห้กอเฉิ
งฉุนกเฉิ(ER)
น (ER)โรงพยาบาลส่
โรงพยาบาลส่ งงเสริ
าบลหิ
นเหล็นกไฟ
ต้น เป็ นต้น
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การสนับสนุนการศึกษา

ส านัก มวลชนสั ม พัน ธ์ แ ละสื่ อ สารองค์ก ร ร่ ว มกับ พนัก งานจิ ต อาสาของแต่ ล ะบริ ษ ัท ในเครื อ
ได้จดั โครงการ “คื นความรู้ สู่ เยาวชน ครั้ งที่ 2” ซึ่ งจัดตามโรงเรี ยนในเขตรั ศมี 5 กิ โลเมตร รอบๆ
สถานประกอบการ ประกอบไปด้วย โรงเรี ยนบ้านสาวเอ้ โรงเรี ยนบ้านหิ นเหล็กไฟ โรงเรี ยนบ้านคูบอน
และโรงเรี ยนบ้านสระประค
การสนับสนุา-ถาวร
นการศึซึก่ งษาเป็ นโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม ยาเสพติด การรณรงค์
ต่อต้านการใช้แรงงานเด็
กในไร่
และกิ
จกรรมละลายพฤติ
กรรมระหว่
า งพนัละบริ
ก งานของกลุ
ั ฯ
ส านัก มวลชนสั
ม พัอน้อธ์ แยละสื
่ อ สารองค์
ก ร ร่ ว มกับ พนัก งานจิ
ต อาสาของแต่
ษ ัท ในเครื อ ่ ม บริ ษ ท
“คื นความรู
ยาวชนกครั
ศ มี ท5ุ น ในระดั
กิ โลเมตรบรอบๆ
้ งที่ 2” ซึ่ ง จัดตามโรงเรี
นอกจากนัได้้ นจยัดั โครงการ
ง มี กิ จ กรรมให้
ทุ น้ สู่เการศึ
ษาตามโอกาสต่
า ง ๆยนในเขตรั
เป็ นการให้
ประถมศึ ก ษา
วย โรงเรี ยนบ้านสาวเอ้ โรงเรี ยนบ้านหิ นเหล็กไฟ โรงเรี ยนบ้านคูบอน
และมัธยมศึสถานประกอบการ
กษา เช่น ให้ทุนประกอบไปด้
การศึกษาแก่
นกั เรี ยนในวันแม่แห่ งชาติ วันเด็กแห่ งชาติ และในงานตามโอกาส
และโรงเรี ยนบ้านสระประคา-ถาวร ซึ่ งเป็ นโครงการที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม ยาเสพติด การรณรงค์
ต่าง ๆ อีกต่ทัอ้ งต้ยัางนการใช้
มี กิจกรรมโรงทานในวั
นงานนันด้วย รวมถึ งการสนับสนุ นกิ จกรรม “BRR ลดเวลาเรี ยน
แรงงานเด็ กในไร่ อ้อย และกิ จ้ กรรมละลายพฤติ กรรมระหว่า งพนัก งานของกลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ
เพิ่ม เวลารูนอกจากนั
้ สู่ ค วามยั้ นง่ ยัยืงนมี ก”ิ จ กรรมให้
ให้ แก่ทโุ นรงเรี
านหนองขวาง
ารางวั
ล ชนะเลิกศษาระดับชาติ
การศึย นบ้
ก ษาตามโอกาสต่
า ง ๆและสามารถคว้
เป็ นการให้ ทุ น ในระดั
บ ประถมศึ
และมั
ธยมศึกษากเช่เรีนยให้
ทุนงการศึ
กั เรีณ
ยนในวั
แห่งยชาติ
วันเด็กแห่ งชาติ
ในงานศิลปหั
ตถกรรมนั
นแห่
ชาติกคษาแก่
รั้งทีน่ 66
มหาวินแม่
ทยาลั
ธรรมศาสตร์
ศูนและในงานตามโอกาส
ย์รังสิ ต และการจัดโครงการ
ต่าง ๆ UP
อี กทั้งO-NET
ยังมี กิจกรรมโรงทานในวั
ด้วย รวมถึกงเรีการสนั
กิ จกรรม
“BRR O-NET
ลดเวลาเรีเพื
ยน่อยกระดับ
่ การสอบ
BRR SKILL
2016 การพัฒนงานนั
นาศั้กนยภาพนั
ยนให้บพสนุร้อนมสู
เพิ่ม เวลารู ้ สู่ ค วามยัง่ ยืน” ให้ แก่ โรงเรี ย นบ้านหนองขวาง และสามารถคว้ารางวัล ชนะเลิ ศ ระดับชาติ
การศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่รอบ ๆ สถานประกอบการ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนแห่งชาติครั้งที่ 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต และการจัดโครงการ
BRR SKILL UP O-NET 2016 การพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนให้พร้ อมสู่ การสอบ O-NET เพื่อยกระดับ
การศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่รอบ ๆ สถานประกอบการ
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ส่ งเสริมอาชีพเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน

เพือ่ พัรฒี รนาคุ
วติ ของคนในชุ
กลุส่ ง่ มเสริ
บริมษอาชี
ทั น้ พา ตาลบุ
ั ม ย์ ณ
ได้ภาพชี
ตระหนั
ก ถึ ง ความรัมบชน
ผิดชอบต่ อชุ ม ชนรอบพื้ น ที่ ป ฏิ บ ัติ ก ารของ
่
กลุ
ม
บริ
ษ
ท
ั
น
า
ตาลบุ
ร
ี
ร
ั
ม
ย์
ได้
ต
ระหนั
ก
ถึ
ง
ความรั
บ
ผิ
ชุ มชชนรอบพื
่ ป ฏิ บ ัติ ก ารของ
กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ มาตั้งแต่ เริ่ ม ด้ าเนิ นธุ รกิ จ โดยการเข้าไปช่ วยส่ดงชอบต่
เสริ มอให้
ุ ม ชนบริ้ นเทีวณรอบ
ๆ โรงงานนั้น
กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ มาตั้งแต่เริ่ ม ดาเนิ นธุ รกิ จ โดยการเข้าไปช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ชุ ม ชนบริ เวณรอบ ๆ โรงงานนั้น
มีอาชี พเสริมีอมาชีนอกเหนื
อจากอาชี พเกษตรกร โดยมีการส่ งเสริ มอาชี พทอเสื่ อกก ซึ่ งส่ งเสริ มตั้งแต่ข้ นั ตอน
พเสริ มนอกเหนื อจากอาชี พเกษตรกร โดยมีการส่ งเสริ มอาชี พทอเสื่ อกก ซึ่ งส่ งเสริ มตั้งแต่ข้ นั ตอน
การปลูกต้การปลู
นกก กการออกแบบลวดลายเสื
่ อ พร้
ค้าของชุ
มาชนบ้
านโศกดู
่ และอีกทั่ และอี
ต้นกก การออกแบบลวดลายเสื
่ อ พร้ออมทั
มทั้ ง้ งการกระจายสิ
การกระจายสิ นค้นาของชุ
มชนบ้
นโศกดู
้ งยัง ก ทั้งยัง
ส่ งพ
เสรินวดแผนไทยชุ
มอาชีพนวดแผนไทยชุ
นเหล็
กไฟเป็เป็นนต้ต้นน
ส่ งเสริ มอาชี
มชนหิมชนหิ
นเหล็
กไฟ

238

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
กลุ่ มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ ได้ร่วมจัดกิ จกรรมตามวันสาคัญทางศาสนาและประเพณี ต่าง ๆ ของ
ชุมชนรอบ ๆ สถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการทางานอย่างมีส่วนร่ วม ตั้งแต่การวางแผนจนถึงการลงมือ
ทากิ จกรรมระหว่างกลุ่ มบริ ษทั ฯ และชุ มชน เช่ น กิ จกรรมรดน้ าดาหัวผูใ้ หญ่ ซึ่ งจัดในช่ วงวันสงกรานต์
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของทุกปี กิจกรรมวั
นเข้าพรรษาเป็ นกิจกรรมที่ทางกลุ่มบริ ษทั นาตาลบุรีรัมย์ ได้เข้าร่ วมโดยการจัดขบวนแห่
กลุ่มบริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ ได้ร่วมจัดกิ จกรรมตามวันสาคั้ ญทางศาสนาและประเพณี ต่าง ๆ ของ
เที ย นพรรษาประจ
ทุ ก ปี กิ จกรรมโรงทานในวั
นเข้าาพรรษา
นลอยกระทง
โดยสนั
ชุมชนรอบ ๆ าปี
สถานประกอบการ
โดยมุ่งเน้นการทางานอย่
งมีส่วนร่ วกิมจตักรรมวั
งการลงมื
อ บ สนุ น
้ งแต่การวางแผนจนถึ
จกรรมระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯ และชุ มชน เช่ น กิ จกรรมรดน้ าดาหัวผูใ้ หญ่ ซึ่ งจัดในช่ วงวันนสงกรานต์
เงิ นรางวัทลากิในการประกวดขบวนกระทงและการประกวดนางนพมาศของเทศบาลหิ
เหล็ก ไฟ กิ จกรรม
ของทุกน
ปี ออกพรรษา
กิจกรรมวันเข้าพรรษาเป็
นกิจกรรมทีญ่ททอดกฐิ
างกลุ่มบรินษเพื
ทั น่อ้ าตาลบุ
รีรัมย์ ได้เข้าร่ วมโดยการจั
ขบวนแห่นสงกรานต์
โรงทานงานวั
กิ จกรรมงานบุ
สร้ า งศาลาการเปรี
ย ญ กิ จดกรรมวั
เที ย นพรรษาประจ าปี ทุ ก ปี กิ จกรรมโรงทานในวันเข้า พรรษา กิ จ กรรมวันลอยกระทง โดยสนับ สนุ น
และวัน ผูส้ ู ง อายุ ณ วัด ศิ ล าเรื อ ง บ้า นหิ น เหล็ ก ไฟ เป็ นประจ าทุ ก ปี ซึ่ งทุ ก กิ จ กรรมได้รั บ ความร่ วมมื อ
เงิ นรางวัลในการประกวดขบวนกระทงและการประกวดนางนพมาศของเทศบาลหิ นเหล็ก ไฟ กิ จกรรม
จากพนักโรงทานงานวั
งานในกลุ่มบริ
ษทั ฯ และชุ
ชนเป็ นอย่ญทอดกฐิ
างดี นเพื่อสร้ างศาลาการเปรี ยญ กิ จกรรมวันสงกรานต์
นออกพรรษา
กิ จมกรรมงานบุ
และวัน ผูส้ ู ง อายุ ณ วัด ศิ ล าเรื อ ง บ้า นหิ น เหล็ ก ไฟ เป็ นประจ าทุ ก ปี ซึ่ งทุ ก กิ จ กรรมได้รั บ ความร่ วมมื อ
่มบริอษสั
จากพนักบ
งานในกลุ
ทั ฯง คมของกลุ
และชุมชนเป็ น่ มอย่
ความรั
ผิดชอบต่
บริางดีษทั น้ า ตาลบุรีรัม ย์ คือหนึ่ งในกุญแจส าคัญที่ จะนาองค์ก ร

ให้เติบโตไปอย่างยัง่ ยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศชาติสืบไป
ความรั บผิดชอบต่อสัง คมของกลุ่ ม บริ ษทั น้ า ตาลบุ รีรัม ย์ คือหนึ่ งในกุ ญแจส าคัญที่ จะนาองค์ก ร
ให้เติบโตไปอย่างยัง่ ยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศชาติสืบไป
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รางวัลและการรับรองคุณภาพที่ได้รับ

13. รางวัลและการรับรองคุณภาพทีไ่ ด้ รับ
บริษัท นา้ ตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)
รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ

ผู้มอบ/หน่ วยงานรับรองคุณภาพ
คาอธิบาย
รางวัล INNOVATION AWARD 2016 ส านั ก งานนวัต กรรมแห่ ง ชาติ เป็ นการรั บ รองความสามารถ
(องค์ก ารมหาชน) และตลาด ด้า นการจัด การทางนวัต กรรม
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ขององค์กร
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ

บริษัท โรงงานนา้ ตาลบุรีรัมย์ จากัด
รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ
ผู้มอบ/หน่ วยงานรับรองคุณภาพ
คาอธิบาย
ใบรั บ รองคุ ณ ภาพด้ า นการจัด การ บริ ษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) เป็ นการรับรองคุ ณภาพเกี่ยวกับ
ระบบบริ หารคุณภาพ (ISO 9001:2008) จากัด
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ง า น คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานสากล

ใบรับรองคุณภาพ มาตรฐานการผลิต บริ ษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) เป็ นการรั บ รองคุ ณภาพด้ า น
ระบบการบริ หาร และการจัดการ
(GMP)
จากัด
โรงงาน รวมทั้งการผลิ ต มุ่ งเน้น
การควบคุ มคุ ณภาพของวัตถุ ดิ บ
ความสะอาดของโรงงานและ
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต และ
สุ ขอนามั ย ของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
และยังครอบคลุ ม ไปถึ งการใช้
อุปกรณ์และเทคนิ คการผลิ ตที่ได้
มาตรฐาน น่าเชื่อถือ และปลอดภัย
สาหรับการผลิตสิ นค้า โดยเฉพาะ
อาหารและยา เพื่อการผลิ ตสิ นค้า
ทเชื่อถือได้และมีมาตรฐานสู งสุ ด
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ
ผู้มอบ/หน่ วยงานรับรองคุณภาพ
คาอธิบาย
ใ บ รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ ด้ า น ร ะ บ บ บริ ษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) เ ป็ น ก า ร รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ
ด้า นการควบคุ ม กระบวนการ
วิเคราะห์อนั ตราย และจุดวิกฤตที่ตอ้ ง จากัด
ผลิตในระบบวิเคราะห์อนั ตราย
ควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)
และจุ ด วิ ก ฤตที่ ต้ อ งควบคุ ม
ในการผลิตอาหาร

ใ บ รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น ก ร ม วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร สั ง กั ด เป็ นการรั บ รองคุ ณ ภาพระบบ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ความปลอดภัยด้านการผลิต (GMP) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โรงงานผลิ ต มุ่งเน้นที่จะควบคุ ม
คุณภาพของวัตถุดิบ ความสะอาด
ของโรงงาน อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ผลิ ต รวมไปถึ งสุ ขอนามัย ของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานทุ กคน และยั ง
ครอบคลุ มไปถึ งการใช้อุ ปกรณ์
แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร ผ ลิ ต ที่ ไ ด้
มาตรฐาน มี ความน่ าเชื่ อถื อและ
ปลอดภัยที่จะใช้ในการผลิตสิ นค้า
ใบรั บ รองคุ ณ ภาพระบบวิ เ คราะห์ ก ร ม วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร สั ง กั ด เป็ นการรั บ รองคุ ณ ภาพในการ
จั ด ก า ร ด้ า น ก า ร ค ว บ คุ ม
อันตราย และจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุ ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระบวนการผลิต
ในการผลิตอาหาร (HACCP)
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รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ
ผู้มอบ/หน่ วยงานรับรองคุณภาพ
คาอธิบาย
ใบรั บ รองคุ ณภาพโรงงานผลิ ต ก ร ม วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร สั ง กั ด ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ใ บ รั บ ร อ ง
สิ นค้าพืช
คุ ณ ภ า พ นี้ เ ป็ น ไ ป
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร
ว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
โรงงานผลิตสิ นค้าพืช พ.ศ.2559
ใบรั บ รองคุ ณ ภาพโรงงานแปรรู ป ก ร ม วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร สั ง กั ด ใบ รั บ รอ ง คุ ณ ภา พ โร งง า น
สิ นค้าเกษตร
แ ป ร รู ป สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร นี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ใ ช้ เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ อ ก
ใบรับรองสุ ขอนามัยพืช
รางวัลธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้อม

ส านัก งานคณะกรรมการอ้อ ย บริ ษ ัท โรงงานน้ า ตาลบุ รี รั ม ย์
จ ากัด แสดงออกถึ งเจตนารมณ์
และน้ าตาลทราย
ที่ มุ่ งมั่ น จะประกอบกิ จการ
โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง ก า ร จั ด ก า ร
ด้ า น ม ล ภ า ว ะ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย และสามารถเปิ ดเผย
ข้ อ มู ล ก า ร จั ด ก า ร ม ล ภ า ว ะ
อย่างโปร่ งใส โดยให้ประชาชน
มี ส่ วนร่ วมเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาได้ มี การบริ หารจัดการ
เพื่ออนุ รักษ์พลังงาน และจัดสรร
การใช้ ทรั พยากรร่ วมกับชุ มชน
อย่างเหมาะสม มี ช่ องทางรั บฟั ง
ข้ อ คิ ดเห็ น และตอบส นอง
ข้อร้ องเรี ยน รวมถึ ง การแสดง
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม
อย่างเป็ นธรรม

ใ บ รั บ ร อ ง
อุตสาหกรรม
สี เขียว ระดับ
2 (ปฏิบตั ิการ
สี เขี ยว Green
Activity)

กระทรวงอุตสาหกรรม
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เป็ นการรั บรองการเป็ นสถาน
ประกอบการที่ มี ก ารพั ฒ นา
แ ผ น ง า น ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
เพื่อลดผลกระทบ

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ
ผู้มอบ/หน่ วยงานรับรองคุณภาพ
คาอธิบาย
ใบรับรองอุตสาหกรรมสี เขียว ระดับ 3 กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็ นการรั บรองการเป็ นสถาน
(ระบบสี เขียว Green System)
ประกอบการที่ มี ก ารบริ หาร
จัด การสิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งเป็ น
ระบบ

ประกาศนี ยบัตรโครงการจัดการน้ า สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็ นการรั บรองด้านการจัดการ
อย่ า งยั่ง ยื น ด้ ว ย Water Footprint
การใช้น้ าอย่างยัง่ ยืน
ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่ งออก

ได้รั บการรั บ รองและอนุ ญาตน าใช้ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็ นการรั บรองการลดปริ มาณ
เครื่ องหมาย Carbon Footprint
ก๊าซเรื อนกระจกที่ ปล่ อยออกมา
จากการผลิต
ใบรับรองคุ ณภาพด้านความปลอดภัย ส า ธ า รณ สุ ข จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ใ น ส่ ว น
ของอาหาร (อย.)
สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ า ตาลตรากุ ญ แจคู่
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ า ต า ล
ตรา BRUM
ใบรั บ รองคุ ณภาพด้ า นมาตรฐาน ส า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น เพื่ อ แสดงว่ า ผลิ ตภั ณ ฑ์ ข อง
ผลิ ตภัณฑ์ อุ ตสาหกรรมน้ าตาลทราย ผลิ ต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรม สั ง กัด บริ ษัท โรงงานน้ าตาลบุ รี รั ม ย์
(มอก.56-2552)
กระทรวงอุตสาหกรรม
จากัด เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ตามที่ ก ระทรวง
อุตสาหกรรม กาหนด
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รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ
ใบรับรองฮาลาล

ผู้มอบ/หน่ วยงานรับรองคุณภาพ
คาอธิบาย
ส านัก งานคณะกรรมการกลาง เพื่ อ แสดงว่ า ผลิ ตภั ณ ฑ์ ข อง
อิสลามแห่งประเทศไทย
บริ ษัท โรงงานน้ าตาลบุ รี รั ม ย์
จากัด เป็ นอาหารหรื อสิ่ งเจื อปน
ที่ ไม่ ข ัดกับหลักศาสนาอิ สลาม
สามารถบริ โภคได้

บริษัท บุรีรัมย์ วจิ ัยและพัฒนาอ้อย จากัด
รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ
ผู้มอบ/หน่ วยงานรับรองคุณภาพ
คาอธิบาย
ส านั ก งานคณะกรรมการอ้อ ย เกษตรกรได้รับคาแนะนาทั้งด้าน
วิ ชาการและการปฏิ บ ัติ รวมทั้ง
และน้ าตาลทราย
การสนั บ สนุ นการปลู กอ้ อ ย
จากบริ ษทั บุรีรัมย์วิจยั และพัฒนา
อ้อย จากัด
นายสมัย ยุยรัมย์ เกษตรกรชาวไร่ ออ้ ย

ขอ ง ก ลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล
ชาวไร่ อ้อ ยที่ มี ผ ลผลิ ต และคุ ณ ภาพ
อ้อยดีเด่น ประเภท 1-59 ไร่

น า ย แ ท น แ ค น้ อ ย เ ก ษ ต ร ก ร
ชาวไร่ อ้อ ยของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ
รางวัลชาวไร่ ออ้ ยที่มีการบริ หารจัดการ
ปั จจั ย การผลิ ตที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ
ประเภท 60-199 ไร่

ส านั ก งานคณะกรรมการอ้อ ย เกษตรกรได้รับคาแนะนาทั้งด้าน
วิ ชาการและการปฏิ บ ัติ รวมทั้ง
และน้ าตาลทราย
การสนับสนุ นการปลู กอ้อยจาก
บริ ษัท บุ รี รั ม ย์วิ จ ัย และพัฒนา
อ้อย จากัด
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ

น า ย โ ผ น เ ต็ ง รั ม ย์ เ ก ษ ต ร ก ร
ชาวไร่ อ้อ ยของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ
ร า ง วั ล ช ม เ ช ย ช า ว ไ ร่ อ้ อ ย ที่ มี
การบริ หารจัดการปั จจัย การผลิ ตที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ประเภท 200 ไร่ ข้ ึนไป

ผู้มอบ/หน่ วยงานรับรองคุณภาพ
คาอธิบาย
ส านั ก งานคณะกรรมการอ้อ ย เก ษ ต รก ร ไ ด้ รั บ ค าแ น ะ น า
ทั้งด้านวิ ชาการและการปฏิ บ ัติ
และน้ าตาลทราย
รวมทั้งการสนับสนุ นการปลู ก
อ้อย จากบริ ษทั บุรีรัมย์วจิ ยั
และพัฒนาอ้อย จากัด

ส านั ก งานคณะกรรมการอ้อ ย เก ษ ต รก ร ไ ด้ รั บ ค าแ น ะ น า
และน้ าตาลทราย
ทั้งด้านวิ ชาการและการปฏิ บ ัติ
รวมทั้งการสนับสนุ นการปลู ก
อ้อย จากบริ ษทั บุรีรัมย์วิจยั และ
พัฒนาอ้อย จากัด
นางเพชรี ชนะค้า เกษตรกรชาวไร่
อ้อ ยของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ รางวัล
ชมเชยชาวไร่ อ้ อ ยที่ มี ก ารบริ หาร
จัดการไร่ ออ้ ยที่มีความปลอดภัยและ
เป็ นมิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม ประเภท
60-199 ไร่

ส านั ก งานคณะกรรมการอ้อ ย เก ษ ต รก ร ไ ด้ รั บ ค าแ น ะ น า
ทั้งด้านวิ ชาการและการปฏิ บ ัติ
และน้ าตาลทราย
รวมทั้งการสนับสนุ นการปลู ก
อ้อย จากบริ ษทั บุรีรัมย์วิจยั และ
พัฒนาอ้อย จากัด
นายเกี ย ง เปรี ยบโสม เกษตรกร
ชาวไร่ อ้อ ยของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ
รางวัล ไร่ อ้ อ ยพึ่ งพาตนเอง/ เป็ น
ชาวไร่ อ้อยที่ มี พ้ื นที่ ป ลู กอ้อยในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด
รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ
ผู้มอบ/หน่ วยงานรับรองคุณภาพ
คาอธิบาย
รางวั ล ธ รรมาภิ บ าล ธุ รกิ จดี เด่ น กรมพั ฒ นาธุ รกิ จ กระทรวง เพื่ อ แสดงว่ า บริ ษั ท บุ รี รั ม ย์
พลังงาน จากัด ใช้หลักนิติธรรม
ระดับจังหวัด ประจาปี 2559
พาณิ ชย์
ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ห ลั ก
ความโปร่ งใ ส หลั ก การมี
ส่ วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ
และหลัก ความคุ ้ม ค่ า ในการ
ประกอบกิจการ
ใบประกาศการเข้ า ร่ วมโครงการ กระทรวงอุตสาหกรรม
ธรรมาภิ บ าลสิ่ ง แวดล้อ ม ประจ าปี
2558

ใบ รั บ ร อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม สี เ ขี ย ว กระทรวงอุตสาหกรรม
ระดับ 3 (ระบบสี เขียว Green System)

ใบ รั บ ร อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม สี เ ขี ย ว กระทรวงอุตสาหกรรม
ระดับ 2 (ปฏิ บ ัติ ก ารสี เขี ย ว Green
Activity)

เ พื่ อ แ ส ด ง ว่ า เ ป็ น ส ถ า น
ประกอบการที่มีความตระหนัก
ในเรื่ องความปลอดภั ย และ
สิ่ งแวดล้อม อีกทั้งมีการจัดการ
มลพิษที่เกิดจากการผลิต
เป็ นการรั บรองการเป็ นสถาน
ประกอบการที่ มี ก ารบริ หาร
จัด การสิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งเป็ น
ระบบ
เป็ นการรั บ รองการเป็ นสถาน
ประกอบการที่ มี ก ารพัฒ นา
แ ผ น ง า น ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
เพื่อลดผลกระทบ

ใบรับรองคุณภาพการจัดการทางด้าน บริ ษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) เป็ นการรับรองว่าเป็ นองค์กรที่มี
คุณภาพระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม จากัด
ความตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ
(ISO 14001 : 2004)
ของการจั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม
เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า
สิ่ งแวดล้อมควบคู่กบั การพัฒนา
ธุ ร กิ จ โดยมุ่ ง เน้ น การป้ องกัน
มลพิษ(Prevention of Pollution)
แ ล ะ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ ดี ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ
ผู้มอบ/หน่ วยงานรับรองคุณภาพ
คาอธิบาย
ใ บ รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ ด้ า น ร ะ บ บ บริ ษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) เป็ นการรับรองมาตรฐานระบบ
บริ ห ารงานคุ ณ ภาพ (ISO 9001 : จากัด
การจัดการที่เป็ นสากล
2008)
บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์ จากัด
รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ
ผู้มอบ/หน่ วยงานรับรองคุณภาพ
คาอธิบาย
ใ บ รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ ด้ า น ร ะ บ บ บริ ษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) เป็ นการรับรองมาตรฐานระบบ
บริ หารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2008) จากัด
การจัดการที่เป็ นสากล
ใบ รั บ ร อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม สี เ ขี ย ว กระทรวงอุตสาหกรรม
ระดับ 1 (ความมุ่งมัน่ สี เขี ยว Green
Commitment)

เป็ นการรั บ รองการเป็ นสถาน
ประกอบการที่ มีนโยบายแสดง
ความมุ่ง มัน่ ที่ จะลดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม

ใบ รั บ ร อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม สี เ ขี ย ว กระทรวงอุตสาหกรรม
ระดับ 2 (ปฏิ บ ัติ ก ารสี เขี ย ว Green
Activity)

เป็ นการรั บ รองการเป็ นสถาน
ประกอบการที่ มี ก ารพัฒ นา
แ ผ น ง า น ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
เพื่อลดผลกระทบ

บริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จากัด
รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ
ผู้มอบ/หน่ วยงานรับรองคุณภาพ
คาอธิบาย
ใบรับรองมาตรฐานสิ นค้า Q ปุ๋ ยหมัก ก ร ม พั ฒ น า ที่ ดิ น สั ง กั ด เ พื่ อ แ ส ด ง ว่ า บ ริ ษั ท ปุ๋ ย
(เกรด 1) ชนิดเม็ด เลขที่ 7573/2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต ร า กุ ญ แ จ จ า กั ด ไ ด้ ผ่ า น
การรั บ รองมาตรฐานปั จจั ย
การผลิตทางการเกษตร
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รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ
ผู้มอบ/หน่ วยงานรับรองคุณภาพ
คาอธิบาย
ใบรับรองมาตรฐานสิ นค้า Q ปุ๋ ยหมัก ก ร ม พั ฒ น า ที่ ดิ น สั ง กั ด เ พื่ อ แ ส ด ง ว่ า บ ริ ษั ท ปุ๋ ย
(เกรด 2) ชนิดเม็ด เลขที่ 7574/2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต ร า กุ ญ แ จ จ า กั ด ไ ด้ ผ่ า น
การรั บ รองมาตรฐานปั จจั ย
การผลิตทางการเกษตร

ใบรับรองมาตรฐานสิ นค้า Q ปุ๋ ยหมัก ก ร ม พั ฒ น า ที่ ดิ น สั ง กั ด เ พื่ อ แ ส ด ง ว่ า บ ริ ษั ท ปุ๋ ย
(เกรด 2) ชนิดผง เลขที่ 7577/2558
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต ร า กุ ญ แ จ จ า กั ด ไ ด้ ผ่ า น
การรั บ รองมาตรฐานปั จจั ย
การผลิตทางการเกษตร

ใบ รั บ ร อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม สี เ ขี ย ว กระทรวงอุตสาหกรรม
ระดับ 1 (ความมุ่ ง มั่น สี เ ขี ย ว Green
Commitment)
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เป็ นการรั บ รองการเป็ นสถาน
ประกอบการที่ มีนโยบายแสดง
ความมุ่ง มัน่ ที่ จะลดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ใบรับรองอุตสาหกรรมสี เขียว ระดับ กระทรวงอุตสาหกรรม
2 (ปฏิบตั ิการสี เขียว Green Activity)

ใบรั บ รองคุ ณ ภาพด้ า นมาตรฐาน องค์ ก ารบริ หารส่ วนจั ง หวั ด
ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า บุรีรัมย์
ยาเสพติดในสถานประกอบการ
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เป็ นการรั บ รองการเป็ นสถาน
ประกอบการที่ มี ก ารพัฒ นา
แ ผ น ง า น ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
เพื่อลดผลกระทบ

14

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

14. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง

การควบคุ
การควบคุมมภายใน
ภายใน
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญและจัดให้มีระบบการควบคุ มภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
อย่า งเพี ย งพอ เพื่ อ ให้ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องผูถ้ ื อ หุ ้น พนัก งานและผูม้ ี ส่ ว นร่ ว มต่ า งๆ กับ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ
ของบริ ษทั การควบคุมภายในจะครอบคลุ มถึงการสอบทาน การดาเนิ นงาน การกากับดูแลการปฏิ บตั ิงาน
ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบี ย บบริ ษัท การสื่ อ สารนโยบายต่ า งๆ ที่ ส าคัญ ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ ง
ในจรรยาบรรณธุ รกิจ เพื่อให้มนั่ ใจได้ถึงการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่องค์กรกาหนด
สาหรับการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นส่ วนสาคัญของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การสานักตรวจสอบภายในประจาบริ ษทั ซึ่ งมีประสบการณ์ในการเป็ นผูต้ รวจสอบภายใน
โดยมีคุณสมบัติตามข้อมูลและประวัติในเอกสารแนบ 3 แสดงไว้ในแบบ 56-1
การบริ
ดการความเสี
่ ยง ่ยง
การบริหหารจัารจั
ดการความเสี

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษ ัท เป็ นผู้ก าหนดนโยบายและกระบวนการบริ ห าร
ความเสี่ ยงให้สานักบริ หารความเสี่ ยงไปปฏิ บตั ิ สานักบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการกาหนด
และออกแบบระบบงาน รวมทั้ งระบุ ปัจจัย ความเสี่ ยง ซึ่ งการวางแผนการดาเนิ นธุ รกิ จหรื อปฏิ บตั ิงาน
โดยคานึงถึงปั จจัยเสี่ ยง จะช่วยให้สานักบริ หารความเสี่ ยงสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุม เพื่อควบคุม
ความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ใ นระดับ ที่ อ งค์ก รยอมรั บ ได้ โดยรายละเอี ย ดปั จ จัย ความเสี่ ย งได้มี ก ารระบุ ไ ว้แ ล้ว
โดยการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวจะนาหลักการตาม COSO-ERM (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission: Enterprise Risk Management) ซึ่ งมีองค์ประกอบหลักสาคัญ
8 ประการได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) (2) กาหนดวัตถุ ประสงค์
(Objective Setting) (3) การบ่ งชี้ เหตุ ก ารณ์ (Event Identification) (4) การประเมิ นความเสี่ ย ง (Risk
Assessment) (5) การตอบสนองความเสี่ ยง (Risk Response) (6) กิ จกรรมการควบคุม (Control Activities)
(7) สารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication) และ (8) การติ ดตามประเมิ นผล
(Monitoring)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ตระหนักถึงการบริ หารความเสี่ ยงจึงได้แต่งตั้งให้มีสานักบริ หาร
ความเสี่ ยง เพื่อเป็ นหน่วยงานที่ทาหน้าที่บริ หารจัดการความเสี่ ยงตามหลัก COSO-ERM และ Business Unit
พร้อมสร้างการตระหนักรู ้ให้พนักงานทุกคนทัว่ ทั้งองค์กรได้ตระหนักรู้ในการบริ หารความเสี่ ยง โดยจัดให้มี
การอบรม in-house training ขึ้ น โดยเชิ ญ วิทยากรผูท้ รงคุ ณ วุฒิจ ากภายนอก และที่ ทางส านัก บริ หาร
ความเสี่ ยงร่ วมกับสานักงานตรวจสอบภายในจัดขึ้น ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะทางานบริ หารจัดการความเสี่ ยง
เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงสอดคล้องกับการกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและส่ วนงานต่าง ๆ
250
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รายการระหว่างกัน

15. รายการระหว่ างกัน

บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ประกอบด้ว ย ผูถ้ ื อ หุ ้ น และ/หรื อ ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท บริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ซึ่ งหมายถึ งบริ ษ ทั ที่ อาจมีบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง เป็ นกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ดังกล่ า ว
ซึ่ งสามารถสรุ ปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
ลาดับที่

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

1.

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

เป็ นกรรมการบริ ษทั และถือหุ ้นบริ ษทั ร้อยละ 4.06

2.

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

เป็ นกรรมการบริ ษทั และถือหุ ้นบริ ษทั ร้อยละ4.05

3.

นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

เป็ นกรรมการบริ ษทั และถือหุ ้นบริ ษทั ร้อยละ4.05

4.

นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

เป็ นกรรมการบริ ษทั และถือหุ ้นบริ ษทั ร้อยละ4.05

5.

นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

เป็ นกรรมการบริ ษทั และถือหุ ้นบริ ษทั ร้อยละ4.05

6.

นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์

เป็ นกรรมการบริ ษทั และถือหุ ้นบริ ษทั ร้อยละ4.05

7.

นายประสิ ทธิ์ ปุญญนิรันดร์

เป็ นคู่สมรสของนางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์

8.

พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล

เป็ นคู่สมรสของนางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล

9.

นายปอนด์ รัตนพันธ์ศกั ดิ์

เป็ นคู่สมรสของนางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

10.

นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ

เป็ นคู่สมรสของนายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

11.

บริ ษทั บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินลั โลจิสติกส์ มีบุคคลลาดับที่ 1-6 เป็ นผูถ้ ือหุ ้น และมีกรรมการบริ ษทั
จากัด
ร่ ว มกั บ บริ ษัท 2 ท่ า นคื อ นายอนัน ต์ ตั้ง ตรงเวชกิ จ
และนายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

12.

บริ ษทั ค้าผลผลิตน้ าตาล จากัด

มีก รรมการบริ ษ ทั ร่ วมกับ บริ ษทั 1 ท่า นคื อ นายอนันต์
ตั้งตรงเวชกิจ และบริ ษทั ถือหุ น้ อยูร่ ้อยละ 4.26

13.

บริ ษทั ทุนบุรีรัมย์ จากัด

มีกรรมการบริ ษทั ร่ วมกับบริ ษทั 6 ท่านคือ บุคคลลาดับ
ที่ 1-6 และบริ ษ ัท ทุ น บุ รี รั ม ย์ จ ากัด ถื อ หุ ้ น บริ ษ ัท อยู่
ร้อยละ 50.00
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1. บจ. ค้าผลผลิตน้ าตาล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

- รายได้จากการขาย
- ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริ หาร
(ค่าธรรมเนียมในการเป็ นตัวแทน
ส่ งออก ค่าธรรมเนี ยมในการเป็ น
ตัวแทนซื้ อขายเครื่ องมือทาง
การเงิน ค่าดาเนิ นการส่ งสิ นค้าที่
ท่าเรื อ ค่าดาเนิ นเอกสารส่ งออก
และพิธีการทางศุลกากร)
- ลูกหนี้การค้า
- ลูกหนี้อื่น
- เจ้าหนี้ การค้า

รายการกับบริ ษทั

ลักษณะรายการ

รายการระหว่ างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง

12,111,434.84
3,456,973.80
475,251.41

5,907,526.99

2,282,461,510.35

มูลค่า
ปี 2559
(บาท)
ตามพรบ. อ้อยและน้ าตาล ให้เป็ นตัวแทนจัดส่ งน้ าตาลออกไปยังต่างประเทศให้แก่บริ ษทั
- บจ.ค้าผลผลิตน้ าตาล เกิดจากการรวมตัวของบริ ษทั โรงงานน้ าตาล 22 โรง โดยแต่ละบริ ษทั ถือหุ้น
ในบจ.ค้า ผลผลิ ต น้ าตาล ตามสั ด ส่ ว นปริ มาณการส่ ง ออกของแต่ ล ะบริ ษัท นอกจากนั้ น
กรรมการบริ ษทั ของบจ.ค้าผลผลิ ตน้ าตาล ประกอบด้วย ตัวแทนผูถ้ ื อหุ้นบริ ษทั ละ 1 ท่าน
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแต่ละบริ ษทั
- การส่งออกน้ าตาลนั้น บริ ษทั เป็ นผูด้ าเนินการติดต่อลูกค้าเอง ส่ วนบจ. ค้าผลผลิตน้ าตาลให้บริ การ
เรื่ องจัดการสิ นค้าและดาเนินการเรื่ องเอกสารเกี่ยวกับส่งออกเท่านั้น
- ค่าบริ การการจัดการสิ นค้าและการส่ งออกที่บริ ษทั จ่ายให้ บจ.ค้าผลผลิ ตน้ าตาล เป็ นอัตรากลาง
อัตราเดียว ซึ่ง บจ. ค้าผลผลิตน้ าตาล คิดจากผูร้ ับบริ การทุกรายเท่ากัน
บจ. ค้าผลผลิตน้ าตาล เป็ นผูเ้ ข้าทาสัญญาสิ นเชื่ อเพื่อการส่ งออกกับธนาคารพาณิ ชย์ให้แก่บริ ษทั
ในนามของ บจ. ค้าผลผลิตน้ าตาล เพื่อรับการสนับสนุนทางการเงิน บจ. ค้าผลผลิ ตน้ าตาล จะโอน
เงินที่ ได้รับตามวงเงิ น สิ นเชื่ อเพื่อการส่ งออกจากธนาคารพาณิ ชย์ให้ บริ ษทั โดยบริ ษทั ออกตัว๋
สัญญาใช้เงิ นให้แก่ บจ.ค้าผลผลิ ตน้ าตาล เพื่อเป็ นหลักฐานการรับเงิน อัตราดอกเบี้ยที่ บริ ษทั
จ่ายให้บจ.ค้าผลผลิ ตน้ าตาล ตามตัว๋ สัญญาใช้เงิน เป็ นอัตราเดี ยวกับอัตราดอกเบี้ ยที่ บจ.ค้าผล
ผลิตน้ าตาล จ่ายให้กบั ธนาคารพาณิ ชย์
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การแต่ ง ตั้ง บจ .ค้า ผลผลิ ต น้ าตาลเป็ นตัว แทนการส่ ง ออกและการรั บ เงิ น สนับ สนุ น สิ น เชื่ อ
เพื่ อการส่ งออกจากธนาคารพาณิ ช ย์ผ่าน บจ .ค้าผลผลิ ตน้ าตาล นั้น เป็ นไปตามความจาเป็ น
ทางธุรกิจเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- อัต ราค่ าบริ ก ารจากการเป็ นตัว แทนการส่ ง ออกและอัต ราดอกเบี้ ย ระหว่างกัน เป็ นอัต ราที่ มี
ความสมเหตุสมผล
- การเช่าซื้อดังกล่าวเป็ นไปเพื่อการบริ หารงานและดาเนินงานของบริ ษทั

- บริ ษทั แต่งตั้ง บจ.ค้าผลผลิตน้ าตาล ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ กอน. อนุญาตให้เป็ นบริ ษทั ส่ งออกน้ าตาลได้

เหตุผลและความจาเป็ นของรายการ

ลักษณะรายการ

ณ วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 9
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท 6 ท่ า น เ ป็ น
ผู ้ค้ า ประกัน สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อรถยนต์
14 คัน และเครื่ องจัก รที่ ใ ช้ ใ นการ
เคลื่ อ นย้า ยวัส ดุ ข องกลุ่ ม บริ ษัท ฯ
รวม 2 คั น กั บ ธนาค ารพาณิ ช ย์
และบริ ษทั เช่าซื้อรวม 16 คัน ยอดค้ า
ประกันรวม 11,314,245.39 บาท

ณ วั น ที่ 3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 5 9
การค้ าประกันวงเงินกูย้ ืมของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยกับ ธนาคารพาณิ ช ย์
แห่ งหนึ่ ง มู ล ค่ า ก ารค้ าประกั น
1,061.00 ล้านบาท

ลูกหนี้ ชาวไร่ – เงินเกี๊ยว
ใ น ปี ก า ร ผ ลิ ต 2557/2558,
2558/2559, 2559/2560 และปี การลิต
2560/2561 บจ.โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ ได้ให้เ งินเกี๊ ยวแก่ กรรมการ
บริ ษทั และญาติ ส นิ ท โดยมี กาหนด
จ่ ายช าระคื น เมื่ อ น าอ้อยส่ งโรงงาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

2. กรรมการบริ ษทั 6 ท่านคือ
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
และนางวัญเพ็ญ ปุญญนิรันดร์

3. กรรมการบริ ษั ท 5 ท่ า น คื อ
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
และนางสาวจิตติมา
ตั้งตรงเวชกิจ

4. กรรมการบริ ษั ท 6 ท่ า น คื อ
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
นางสาวจิ ต ติ ม า ตั้ง ตรงเวชกิ จ
และนางวัญเพ็ญ ปุญญนิ รันดร์

มูลค่ า
ปี 2559
(บาท)
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น้ า ตาล หรื อที่ เ รี ยกกัน ว่ า เงิ น เกี๊ ย ว เป็ นการด าเนิ น งานตามปกติ ข องโรงงานน้ าตาลทั่ว ไป
ซึ่ งเงื่อนไขการให้เงิ นเกี๊ ยวกับกรรมการบริ ษทั และญาติสนิ ท เป็ นไปตามเงื่ อนไขเดี ยวกับชาวไร่
รายอื่น ๆ
- การรับซื้ออ้อยนั้นเป็ นธุรกิจปกติของบริ ษทั และราคาที่ซ้ื อจากกรรมการบริ ษทั และญาติสนิ ทของ
กรรมการบริ ษทั ก็เป็ นราคาเดียวกันกับที่รับซื้ อจากชาวไร่ ออ้ ยรายอื่น ๆ

- การให้เงินกู้ยืมแก่ชาวไร่ ออ้ ยเพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนในการปลูกอ้อย เพื่อมาจาหน่ ายแก่โรงงาน

ปกติ ข องกิ จ การ และไม่ มี ก ารคิ ด ค่ า ธรรมเนี ยมการค้ าประกั น บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
ไม่เสี ยผลประโยชน์จากการดาเนินการดังกล่าว

- การค้ าประกันสิ นเชื่ อเป็ นเงื่อนไขปกติของธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นความจาเป็ นในการดาเนิ นธุรกิ จ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริ ษทั ย่อย โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ าประกันแต่อย่างใด

- วงเงินกูย้ มื เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและเป็ นเงินกูเ้ พื่อซื้อทรัพย์สินในการดาเนิ นงาน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การค้ าประกันสิ นเชื่ อเป็ นเงื่อนไขปกติของบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่ าซื้ อ เป็ นความจาเป็ นในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ปกติ ข องกิ จ การ และไม่ มี ก ารคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มการค้ า ประกัน บริ ษัท และบริ ษัท ย่อ ยไม่ เ สี ย
ผลประโยชน์จากการดาเนิ นการดังกล่าว

เหตุผลและความจาเป็ นของรายการ
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5. บจ. บี.อาร์.เอส เทรนเทอร์มินลั
โลจิสติกส์ (“BRS”)

และญาติ ส นิ ท ของกรรมการ
บริ ษทั 3 ท่าน คือ พตอ. ชาญชัย
พ ง ษ์ พิ ชิ ต กุ ล น า ย ป อ น ด์
รั ต นพัน ธ์ ศ ัก ดิ์ และนางภาคิ นี
ตั้งตรงเวชกิจ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

จ่ายชาระระหว่างงวด
ลูกหนี้ เงินเกี๊ยวคงเหลือ
ลูกหนี้ อื่น
มูลค่าอ้อยที่ซ้ือ
มูลค่าปุ๋ ยและปั จจัยการผลิต
ที่จาหน่าย

บ ริ ษั ท ว่ า จ้ า ง บ จ บี .อ า ร์ .เ อ ส
เทรนเทอร์ มิ นัล โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นการ
ขนส่ งสิ นค้าให้กบั บริ ษทั
บจ. บี .อาร์ .เอส เทรนเทอร์ มิ นั ล
โลจิ ส ติ ก ส์ เช่ าพื้ นที่ ของบริ ษั ท
เพื่อใช้เป็ นสานักงาน
- ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
- ค่าเช่าโกดังและค่าฝากน้ าตาล
- ค่าเช่าสานักงาน
- รายได้ค่าปรับน้ าตาล
- เจ้าหนี้ การค้า ณ วันสิ้นงวด
- เจ้าหนี้ อื่น ณ วันสิ้ นงวด

-

- เงินกูย้ มื ต้นงวด
- กูย้ มื เพิ่มระหว่างงวด
- รวมเงินกูย้ มื ทั้งสิ้ น

ลักษณะรายการ

4,249,315.50
454,730.50
240,000.00
4,451.86
-

(10,844,475.86)
55,500,893.25
17,517,993.95
2,222,868.78

- บริ ษทั มีความจาเป็ นต้องส่ งสิ นค้าของบริ ษทั ไปให้กบั ลูกค้า จึงได้วา่ จ้าง BRS ส่ งสิ นค้าให้กบั บริ ษทั
- เพื่อความสะดวกในการดูแลการขนส่ งสิ นค้าของบริ ษทั จึงให้ BRS เช่ าพื้นที่ส่วนหนึ่ งของบริ ษทั
เป็ นสานักงาน โดยมีการคิดอัตราค่าเช่าใกล้เคียงราคาอัตราค่าเช่าพื้นที่ในอาคารเดียวกัน
- สาหรับรายได้ค่าปรับน้ าตาลหาย จะคิดจากปริ มาณน้ าตาลที่สูญเสี ยไประหว่างขนส่ ง โดยคิดใน
ราคากิโลกรัมละ 20 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องบันทึกน้ าตาลที่สูญเสี ยระหว่างขนส่ งเป็ นการขายน้ าตาล
ในราคาขายปลี กซึ่ งเท่ากับ 19 บาทต่อกิ โลกรั ม และในส่ วนที่ เหลื ออี ก 1 บาทต่อกิ โลกรั ม
เป็ นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการให้ชดเชยการดาเนิ นงานด้านเอกสารต่าง ๆ
- เนื่ อ งจากธุ รกิ จ ของ บจ. บี . อาร์ . เอส. เทรนเทอร์ มิ นัล โลจิ ส ติ ก ส์ คื อ ธุ รกิ จ ขนส่ ง ทางรถไฟ
และโกดังซึ่ งมีความเสี่ ยงสู ง เนื่ องจากสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาระยะสั้น หากยกเลิกสัญญา สิ นทรัพย์
ทั้งหมดจะตกเป็ นของการรถไฟแห่ งประเทศไทย นอกจากนี้ การขนส่ งและการใช้โกดังสาหรั บ
เก็ บ ของกลุ่ม บริ ษทั ฯ ไม่ จาเป็ นต้องใช้ BRS เท่ านั้น และ BRS สามารถดาเนิ นธุ รกิ จเองได้
โดยไม่ตอ้ งพึ่ง BRR ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึงไม่นา BRS เข้ามารวมในกลุ่มบริ ษทั ฯ ภายใต้ BRR

มูลค่า
เหตุผลและความจาเป็ นของรายการ
ปี 2559
(บาท)
59,091,824.38 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
7,253,544.73 - การให้เ งิน เกี๊ ยวและการซื้ ออ้อยเป็ นการดาเนิ นงานตามปกติ ของธุ รกิ จโรงงานน้ าตาล ซึ่ งราคา
และเงื่อนไขที่เป็ นไปตามที่ตกลงกับบุคคลทัว่ ไป
66,345,369.11

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่า
ปี 2559
(บาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การว่าจ้างบุคคลอื่นให้ขนส่งสิ นค้าเป็ นกิจกรรมปกติของบริ ษทั และมีความจาเป็ นทางธุรกิจ
ราคาว่าจ้างบจ. บี.อาร์ .เอส เทรนเทอร์มินลั โลจิสติกส์ เป็ นราคาที่เทียบเคียงได้กบั การว่าจ้าง
บุคคลอื่น

- สาหรับการว่าจ้าง BRS ในอนาคตจะดาเนิ นการให้มีการเสนอ และเปรี ยบเทียบราคาจากผูร้ ับจ้าง
ไม่ น้อยกว่า 4 ราย และต้องรายงานผลการเปรี ยบเที ยบให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
นอกจากนี้ บริ ษทั จะไม่ว่าจ้าง BRS ขนส่ งน้ าตาลเกินกว่าร้ อยละ 30 ของปริ มาณน้ าตาลส่ งออก
ของบริ ษทั

เหตุผลและความจาเป็ นของรายการ
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มาตราการการทารายการระหว่างกัน
กรณี ที่ เ ป็ นรายการธุ รกรรมปกติ เช่ น รายการซื้ อ ขายสิ น ค้า วัต ถุ ดิ บ ให้ บ ริ ก าร หรื อ ให้ เ งิ น สนับ สนุ น
การปลู ก อ้อ ย (เงิ น เกี๊ ย ว) เป็ นต้น บริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท ย่ อ ยสามารถท าธุ ร กรรมกับ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ได้
หากธุ รกรรมดัง กล่ า วนั้น มี ข ้อตกลงทางการค้าที่ มี เงื่ อนไขการค้า โดยทัว่ ไปในลักษณะที่ วิญญู ช นพึ ง กระทากับ
คู่ สั ญ ญาทั่ ว ไปในสถานการณ์ เ ดี ย วกั น ด้ ว ยอ านาจต่ อ รองทางการค้ า ที่ ป ราศจากอิ ท ธิ พลในการที่ ต น
มี ส ถานะเป็ นกรรมการบริ ษัท ผู ้บ ริ หาร หรื อบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยบริ ษ ัท จะจัด สรุ ปรายการดั ง กล่ า วให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาสที่เกิดรายการ
ทั้ง นี้ บริ ษั ท ได้ ก าหนดนโยบายการท าธุ ร กรรมประเภทเงิ น เกี๊ ย วกั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง
ให้มีการควบคุมดูแลดังนี้
1. การกาหนดขอบเขตอานาจอนุมตั ิ
2. การสอบทานรายการที่เกิดขึ้น
1. การกาหนดขอบเขตอานาจอนุมตั ิ
ลักษณะเงินเกี๊ยวเพื่อช่ วยเหลื อเกษตรกรในการผลิ ต ได้แก่ ค่าปลูก ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ ย ค่าสารเคมี การเกษตร
ค่ า เช่ า ที่ ดิ น ค่ า อ้อ ย ค่ า ระบบน้ า หยด ค่ า ที่ ดิ น เพื่ อ การปลู ก อ้อ ย ค่ า เครื่ องจัก รกลการเกษตร รถไถ รถตัด อ้อ ย
รถบรรทุก เป็ นต้น
ผูบ้ ริ ห ารจะไม่ มี อ านาจอนุ ม ัติ เงิ น เกี๊ ย วที่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นไปเพื่ อ สนับ สนุ น การปลู ก อ้อ ย โดยที่ ก ารซื้ อ อ้อ ย
ไม่นบั เป็ นการสนับสนุ นการปลูก การให้เงิ นเกี๊ยวที่นอกเหนื อจากค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุ นการปลูกอ้อย จะต้องให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็ นชอบ ก่ อนเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิ โดยขึ้นอยู่กบั
ขนาดของรายการ โดยน าหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ต ามประกาศที่ เ กี่ ย วข้อ งของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บงั คับ
2. การสอบทานรายการที่เกิดขึ้น
ให้ผตู้ รวจสอบภายในดาเนินการตรวจสอบรายการโดย
2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการโดยให้นารายชื่ อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เปรี ยบเทียบกับบัญชี
เงินเกี๊ยวรายบุคคล
2.2 นารายชื่ อที่ ตรวจพบ ไปตรวจสอบว่า การเบิ ก เงิ นเกี๊ ย วมี ล ัก ษณะรายการ เอกสารประกอบ ราคา
เงื่อนไข และขั้นตอนการอนุมตั ิตามนโยบายของบริ ษทั หรื อไม่
2.3 จัดทาสรุ ปผลการตรวจสอบนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส
สาหรับการทารายการว่าจ้างขนส่ งน้ าตาลกับบริ ษทั บี.อาร์ .เอส.เทรนเทอร์ มินลั โลจิสติกส์ จากัด ซึ่ งเป็ น
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กาหนดให้มีการดาเนินการดังนี้
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 ต้องมีการจัดให้มีการเสนอราคาจากผูใ้ ห้บริ การไม่นอ้ ยกว่า 4 ราย
 ต้ อ งมี ก ารก าหนดขอบเขตของการให้ บ ริ การที่ ชั ด เจน เช่ น สถานที่ ต้ น ทางปลายทาง
ปี การผลิต หรื อบริ การเสริ มอื่น เป็ นต้น
 จัดให้มีการทาสัญญาที่ระบุราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ชดั เจน
 ให้สรุ ปเหตุผลในการเลื อกผูใ้ ห้บริ การแต่ละราย เปรี ยบเที ยบกับผูท้ ี่ไม่ได้รับเลื อกเพื่อรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่สามารถว่าจ้าง BRS ให้ขนส่ งน้ าตาลได้เกิ นกว่าร้ อยละ 30 ของปริ มาณ
น้ าตาลที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยส่ งออก อย่างไรก็ตาม สาหรับปี 2558 บริ ษทั ได้วา่ จ้าง BRS ขนส่ งเป็ น
ไม่เกินร้อยละ 40 เนื่องจากมีอตั ราค่าบริ การบรรทุกถูกกว่าผูร้ ับจ้างทัว่ ไป
กรณี รายการธุรกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุ รกรรมปกติ บริ ษทั กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้ พิ จ ารณา แล ะ ให้ ค วามเห็ นเกี่ ย วกั บ ความจ าเป็ นใ นการเข้ า ท าราย ก ารและ ความเหมาะ ส ม
ด้ า นราคาของรายการนั้ น โดยพิ จ ารณาเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ว่ า เป็ นไปตามลั ก ษณะการค้ า ขายปกติ ใ นตลาด
ซึ่ ง ส า ม า ร ถ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ไ ด้ ก ั บ ร า ค า ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร า ค า ยุ ติ ธ ร ร ม
มี ค วามสมเหตุ ส มผล ทั้ง นี้ การเข้า ท ารายการธุ ร กรรมอื่ น ๆ ระหว่า งบริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ยกับ บุ ค คลที่ อ าจมี
ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ จะต้องผ่า นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับ อนุ ม ัติ
จากคณะกรรมการบริ ษทั โดยกรรมการบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วมประชุมในวาระนั้น ๆ ในกรณี ที่กรรมการ
ตร วจ ส อ บไ ม่ มี ค วา มช าน าญ ใ น ก าร พิ จ าร ณา รา ย ก า รดั ง ก ล่ า ว บ ริ ษั ท จ ะ จั ด ใ ห้ ผู้ เ ชี่ ย วช าญ อิ ส ร ะ
ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการดั ง กล่ า ว เพื่ อ ใช้ ใ นการประกอบการตัด สิ นใจของคณะกรรมการบริ ษั ท
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ตามแต่กรณี
ทั้ ง นี้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท จ ะ ต้ อ ง ดู แ ล ใ ห้ บ ริ ษั ท ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก ท รั พ ย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ บัง คับ ประกาศ ค าสั่ ง หรื อข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
หรื อของส านั ก งานก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อของคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น นอกจากนี้ บริ ษั ท จะมี การเปิ ดเผยข้ อ มู ล
การทารายการที่เกี่ ยวโยงกันตามสารสนเทศต่าง ๆ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการทารายการระหว่างกัน
บริ ษ ทั หรื อบริ ษ ทั ย่อยคาดว่า ในอนาคตจะยัง คงมี รายการระหว่า งกันเกิ ดขึ้ นอี ก ซึ่ ง เป็ นไปตามลัก ษณะ
การประกอบธุ รกิจปกติ ได้แก่ การรับซื้ ออ้อย การให้เงินสนับสนุนการปลูกอ้อย เป็ นต้น โดยมีการกาหนดนโยบาย
การคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่ อนไขตลาดที่เหมาะสม ในลักษณะที่วิญญูชนพึงกระทากับ
คู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดี ยวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะเป็ น

257

กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ รวมทั้งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นในการทารายการดังกล่าว
การค้ า ประกันตามสั ญญากู้ยืมเงิ นที่ เกิ ดขึ้ นระหว่า งบริ ษ ทั หรื อบริ ษ ทั ย่อยกับ บุ ค คลที่ อาจมีค วามขัดแย้ง
จะคงมี อยู่ต่อไป เนื่ องจากความจาเป็ นในการขอวงเงิ นสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงิ น เพื่ อใช้ซ้ื อวัตถุ ดิบและให้เงิ น
สนับสนุนการปลูกอ้อยกับเกษตรกร และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขปกติของธนาคารพาณิ ชย์
ในการให้สินเชื่อธุ รกิจ โดยที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยจะไม่มีค่าใช้จ่ายจากการรับการค้ าประกันดังกล่าว
การกูย้ ืมเงิ นจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะเกิ ดขึ้นตามความจาเป็ นในการดาเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งบริ ษทั จะให้
มีการจัดทาสัญญากู้ยืมเงิ น และกาหนดเงื่ อนไขที่ชัดเจน โดยคานึ งถึ งประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ นอกจากนี้
บริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ยไม่ มี น โยบายให้เ งิ น กู้ยื ม และหรื อ การค้ า ประกัน หนี้ ใด ๆ นอกเหนื อจากเงิ น สนับ สนุ น
การปลูกอ้อย ให้กบั บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้ง นี้ รายการระหว่ า งกัน ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นในอนาคตนั้ น
คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ค าสั่ ง หรื อ ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตลอดจนถึ ง การปฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนดเกี่ ย วกับ
การเปิ ดเผยข้อมูล การทารายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

258

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

16

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

16. รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงที่มีผลกระทบ
ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และกลุ่มธุ รกิจให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์และประสบความสาเร็ จ จึงได้กาหนดเป็ น
นโยบายและได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งซึ่ งประกอบด้ว ย ประธานคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ ยง ได้แก่ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง 4 ท่าน คือ นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้มี การประชุ ม รวม 4 ครั้ ง ซึ่ ง รายละเอี ย ดการเข้า ร่ วม
ประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงั นี้
รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
2. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
4. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
5. นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

จานวนครั้ง
2/4
4/4
4/4
4/4
4/4

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงตลอดจนกิจกรรมการควบคุม
ที่มี ประสิ ท ธิ ภาพ เพื่ อให้ค รอบคลุ มการปฏิ บตั ิ งานหลัก ที่ เป็ นสาระส าคัญต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ และรายงาน
การบริ หารความเสี่ ย งต่ อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า จะสามารถบรรลุ วตั ถุ ประสงค์
ที่กาหนดไว้ได้ โดยมีวาระสาคัญในการประชุมประจาปี 2559 ดังนี้
1. แผนการบริหารความเสี่ ยงประจาปี 2559
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง ได้ใ ห้ เ จ้า ของแผนบริ หารจัด การความเสี่ ย ง (Risk Owner)
และผู้ที่ เ กี่ ย วข้อ งเข้า รายงานความคื บ หน้ า ในแผนบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งในแต่ ล ะแผนงาน และผล
การดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมตามแผนบริ หารจัดการความเสี่ ยง
2. บริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้เสนอแนะแก้ไขให้กบั เจ้าของแผนบริ หารจัดการความเสี่ ยง (Risk
Owner) เพื่อให้การจัดการความเสี่ ยงเกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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3. ติดตามกากับดูแลแผนการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มอบหมายให้สานักบริ หารความเสี่ ยงติดตามแผนการจัดการบริ หาร
ความเสี่ ยง พร้อมกาหนด นาส่ งรายงาน ดัชนีช้ ี วดั ความเสี่ ยงหรื อ Key Risk Indicator และจัดให้มีการประชุม
ทุกไตรมาส
4. จัดตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเล็งเห็ น และตระหนักถึ งความสาคัญการบริ หารจัดการกับความเสี่ ยง
ที่จะเกิ ดขึ้น จึงอนุ มตั ิให้มีการจัดตั้งคณะทางานความเสี่ ยงระดับองค์กร เพื่อให้เกิดการวางแผนบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยง การติดตาม และรายงานแผนบริ หารความเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างการตระหนักรู้
เรื่ องความเสี่ ยงให้กบั พนักงานทุกคนในองค์กร
จากข้างต้นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูก้ ากับดู แล เพื่อให้แนวทางการพัฒนาระบบบริ หาร
ความเสี่ ยงมีความเหมาะสม เกิดประโยชน์ในระยะยาวแก่บริ ษทั และกลุ่มธุ รกิจ และเกิดความมัน่ ใจในการดาเนิน
ธุ รกิ จ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งคาดว่า กิ จกรรมบริ หารความเสี่ ย งที่ บริ ษ ทั และกลุ่ มธุ รกิ จ ได้พ ฒ
ั นา
อย่า งต่ อ เนื่ องและนาพาให้บ ริ ษ ทั และกลุ่ ม ธุ รกิ จ สามารถบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการดาเนิ นตามแผนธุ รกิ จ
ที่กาหนด ถื อเป็ นการสร้ างและรักษาไว้ซ่ ึ งมูลค่าขององค์กร เพื่อส่ งมอบให้แก่ท้ งั ผูถ้ ือหุ ้นและผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย
ของบริ ษทั และกลุ่มธุรกิจต่อไป
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17. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั น้ าตาลบุรีรัมย์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบ ในการสอบทานรายงาน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายศิริชยั สมบัติศิริ
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสี นวล ทัศน์พนั ธุ์ กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุ มร่ วมกับฝ่ ายจัดการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
และผูส้ อบบัญชี จานวน 4 ครั้ง ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงั นี้
ชื่อ-นามสกุล
นายประจวบ ไชยสาส์น
นายศิริชยั
สมบัติศิริ
นางสี นวล ทัศน์พนั ธุ์

จานวนครั้ง
4/4
4/4
4/4

โดยมีการพิจารณาพร้อมให้ความเห็นสรุ ปเรื่ องสาคัญดังนี้
 สอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจาปี การเปิ ดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายการบัญชีกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ประจาปี 2559
ซึ่ ง ได้ผ่า นการสอบทานและตรวจสอบข้อ มูล โดยผูส้ อบบัญชี ซึ่ ง ได้จดั ท าขึ้ นอย่า งถู ก ต้อ ง
มีความเหมาะสมเพียงพอ เชื่อถือได้และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
 สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานระบบการควบคุ ม ภายในร่ วมกั บ ผู้ส อบบัญ ชี
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่า บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยสร้าง
ความเชื่ อ มั่น ได้ว่า บริ ษัท สามารถบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ ใ นการด าเนิ น งานและการปฏิ บ ัติ
ตามกฎระเบียบ นโยบายบริ ษทั นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาเห็นชอบ
ให้นาแนวปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมภายใน COSO-Internal Control Integrated Framework
2013 มาใช้เป็ นแนวทางในการประเมินระบบการควบคุมภายในสาหรับปี 2559 และมุ่งเน้น
เสริ มสร้างบริ ษทั ให้มีการควบคุมภายในให้ดียงิ่ ขึ้น
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 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานการปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย ไม่ พ บประเด็ น ใดที่ เ ป็ น
สาระสาคัญที่แสดงว่าบริ ษทั มีการปฏิบตั ิที่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
 สอบทานความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ไพร้ซ์วอเตอร์ เฮ้าส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส
จากัด ได้ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี มีความเป็ นอิ สระ
รวมทั้ง มี คุ ณ สมบัติ แ ละประสบการณ์ ที่ เ หมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณา
และเห็นควรที่เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ขออนุ มตั ิผูถ้ ื อหุ ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2560
 สอบทานการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง
ทางผลประโยชน์ และเห็นว่าเป็ นรายการจริ งทางการค้าอันเป็ นธุ รกิจปกติทวั่ ไป มีการเปิ ดเผย
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ในงบการเงิ น และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ไว้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง
และครบถ้ว นตามข้อ ก าหนดและแนวทางปฏิ บ ัติ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 สอบทานการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานและให้ค วามส าคัญในการบริ หารงานตามหลัก การ
การก ากับ ดู แ ลกิ จ การให้ ส อดคล้อ งกับ แนวปฏิ บ ัติ ที่ ดี ตลอดจนได้ส อบทานให้ บ ริ ษัท
มีการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
 สอบทานการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาและสอบทานเกณฑ์ประเมิ นความเสี่ ย งระดับองค์ก ร
ตามแนว COSO-ERM จากสานักบริ หารความเสี่ ยง เพื่อใช้ในการประเมินปั จจัยเสี่ ยงที่อาจจะ
ส่ งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดเผย
ปัจจัยเสี่ ยงที่สาคัญต่าง ๆ ไว้ภายใต้หวั ข้อปัจจัยความเสี่ ยงในรายงานประจาปี 2559
 สอบทานให้ บริษัทมีกระบวนการภายในเกีย่ วกับการรับแจ้ งเบาะแส และการรับข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานช่ องทางการรั บ แจ้ง เบาะแสและการรั บ
ข้อร้องเรี ยนโดยได้มีช่องทางการร้องเรี ยน การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
กฎหมาย หรื อกรณี พบพฤติกรรมที่ อาจเป็ นการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับ
ดูแลกิ จการที่ ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จ โดยกาหนดให้สานักตรวจสอบภายในทาหน้าที่เป็ น
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หน่ วยงานรับข้อร้ องเรี ยนด้านการกากับดู แลกิจการและจรรยาบรรณธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ดังนี้
ช่ องทางการแจ้ งข้ อร้ องเรียน และข้ อเสนอแนะ
1 ทางไปรษณี ย ์ : ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
เลขที่ 128/77-78 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400
หรื อ

สานักตรวจสอบภายใน
เลขที่ 128/77-78 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400

2 กล่องรับความคิดเห็น
 สอบทานนโยบายและการควบคุ ม ภายในของกระบวนการประเมิ น ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ
การคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีแนวทางสามารถป้ องกัน
การคอร์ รั ป ชั่น สอดคล้อ งตามที่ ส านัก ตรวจสอบภายในได้ต รวจสอบและประเมิ น แล้ว
และรายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

………………………………………
(นายประจวบ ไชยสาส์น)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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18. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่องบการเงิ นเฉพาะกิ จการและงบการเงินรวม
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
2559 (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี 2559 โดยได้จดั ทางบการเงินขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543 และตามข้ อ ก าหนดของคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ว่ า ด้ว ยการจัด ท าและน าเสนอรายงานทางการเงิ น แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึ ง ฉบับ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) รวมทั้ง ประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ทจ. 44/2556 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับฐานะการเงิ น
และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิ จ ารณาเลื อ กใช้ น โยบายการบัญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บ ั ติ
มาโดยตลอด รวมทั้ง การจัด ท างบการเงิ น ของบริ ษ ัท นั้น ได้ใ ช้ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งรอบคอบและประมาณการ
ที่ ส มเหตุ ส มผล และเปิ ดเผยข้อ มู ล ส าคัญ อย่า งเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ซึ่ งผู้ส อบบัญ ชี
ได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความเห็ นในรายงานของผูส้ อบบัญชี ว่างบการเงินรวมของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แสดงฐานะการเงิน
ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดเป็ นไปโดยถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มี ระบบบริ หารความเสี่ ย งและการควบคุ มภายใน รวมถึ ง
การพัฒนาการกากับดูแลกิ จการที่ดี จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจ และการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ อย่างต่อเนื่ อง
เพื่ อให้ผูถ้ ื อ หุ ้น นัก ลงทุ น และผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ ง มัน่ ใจได้ว่า งบการเงิ น ของบริ ษ ทั มี ก ารบัน ทึ ก ข้อ มูล ทางบัญ ชี
อย่ า งถู ก ต้อ ง ครบถ้ ว น เพี ย งพอ และทัน เวลา เพื่ อ รั ก ษาไว้ซ่ ึ งทรั พ ย์ สิ น ตลอดจนป้ องกัน การทุ จ ริ ต
หรื อการดาเนิ นการที่ ผิดปกติ อย่า งมี ส าระส าคัญ โดยได้แต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้ว ย
กรรมการอิ ส ระ ท าหน้ า ที่ ส อบทานคุ ณ ภาพและก ากับ ดู แ ลงบการเงิ น ข้อ มู ล ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น และรายการบัญชี กบั บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน รวมทั้งสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ ประสิ ทธิ ผล และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี 2559 นี้แล้ว
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คณะกรรมการบริ ษ ทั มี ค วามเห็ นว่า ระบบการควบคุ มภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษ ทั
โดยรวมมี ป ระสิ ทธิ ภาพน่ า พอใจ และสามารถสร้ า งความเชื่ อมั่ น ได้ ว่ า งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
และงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีความเหมาะสมเพียงพอ เชื่อถือได้
และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป

_________________________

_________________________

(นายประจวบ ไชยสาส์น)
ประธานกรรมการบริ ษทั

(นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ)
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

บริษทั นำ้ ตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
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รำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั น้ ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
ควำมเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมของบริ ษทั น้ ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มกิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริ ษทั แสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ
ผลกำรดำเนิ น งำนรวมและผลกำรดำเนิ นงำนเฉพำะกิ จกำร กระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิน สดเฉพำะกิ จกำรสำหรั บปี สิ้ น สุ ดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

งบกำรเงินทีต่ รวจสอบ
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของกลุ่มกิ จกำรและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรของบริ ษทั ข้ำงต้นนี้ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำร และ
งบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพำะกิ จกำรส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน เดี ยวกัน และหมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิ น รวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่ วนของควำมรั บผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกกลุ่มกิจกำร
และบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ
ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ อ งสำคัญในกำรตรวจสอบคื อเรื่ อ งต่ำ ง ๆ ที่ มีนัยส ำคัญที่ สุ ดตำมดุ ล ยพินิ จเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชี พของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้ระบุเรื่ องกำรประเมินมูลค่ำต้นทุนค่ำวัตถุดิบ - รำคำค่ำอ้อย
เป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบและได้นำเรื่ องนำเรื่ องนี้ มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องนี้
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วิธีกำรตรวจสอบ

กำรประเมินมูลค่ ำต้ นทุนค่ ำวัตถุดบิ - รำคำค่ ำอ้อย

อ้ำงถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ น ข้ำพเจ้ำสอบถำมผูบ้ ริ หำรเพื่อทำควำมเข้ำใจในวิธีกำรปฏิบตั ิ
เฉพำะกิจกำร ข้อ 3.7 เรื่ องนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ ทำงบัญ ชี และลัก ษณะของรำยกำรในกำรค ำนวณต้น ทุ น
ค่ ำ วัต ถุ ดิ บ ข้ำ พเจ้ำ ได้ส อบถำมผู ้บ ริ หำรในเชิ ง วิ เ ครำะห์
สิ นค้ำคงเหลือและ ข้อ 12 เรื่ องสิ นค้ำคงเหลือ
เกี่ ยวกับควำมเหมำะสมของสมมติฐำนและหลักเกณฑ์ที่ใช้
กลุ่ ม กิ จกำรมี สิ นค้ ำ คงเหลื อ มู ล ค่ ำ 581.63 ล้ ำ นบำท ในกำรคำนวณ รวมถึงควำมสม่ำเสมอในกำรใช้หลักเกณฑ์
ซึ่ งประกอบด้วยวัตถุดิบมูลค่ำ 22.56 ล้ำนบำท ผูบ้ ริ หำรได้
ประเมิ นกำรค ำนวณต้นทุ นค่ ำวัตถุดิ บของรำคำค่ำอ้อยซึ่ ง ข้ำพเจ้ำได้รับรำยงำนประกอบรำยละเอียดเกี่ ยวกับข้อมูลที่
คำนวณมำจำกรำคำตลำดที่ ประกำศโดยรัฐบำลสำหรั บฤดู น ำมำใช้ใ นกำรประเมิ น มู ล ค่ ำ และทดสอบควำมถู ก ต้อ ง
กำรผลิ ต ปี ก่ อ นหน้ ำ และประมำณกำรรำคำส ำหรั บ ฤดู ควำมเหมำะสมของข้อมูล รวมถึงทดสอบกำรคำนวณ
กำรผลิ ตปี ปั จจุ บัน โดยประมำณกำรรำคำดังกล่ ำวมำจำก
แหล่ งข้อมู ลภำยนอกที่ เชื่ อถื อได้ในอุ ตสำหกรรมน้ ำตำล ข้ำ พเจ้ำ ได้ป ระเมิ น ควำมสมเหตุ ส มผลของสมมุ ติ ฐ ำนที่
และใช้ดุ ลยพินิ จของผูบ้ ริ หำรเกี่ ยวกับข้อสมมุ ติ ฐำน เช่ น ผู ้บ ริ ห ำรใช้ใ นกำรประเมิ น มู ล ค่ ำ ต้น ทุ น วัต ถุ ดิ บ โดย
อุปสงค์และอุปทำนของปริ มำณน้ ำตำลทั้งภำยในประเทศ เปรี ยบเทียบกับข้อมูลภำยนอกที่ น่ำเชื่ อถือ ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำ
และต่ำงประเทศ รำคำน้ ำตำลตลำดโลกล่วงหน้ำ เป็ นต้น เพื่อ มีควำมสอดคล้องกับข้อมูลในอดี ต ข้อมูลปั จจุบนั และกลุ่ม
นำมำใช้ในกำรประมำณกำรต้นทุนวัตถุดิบดังกล่ำว
อุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน
ข้ำพเจ้ำให้ ค วำมส ำคัญในเรื่ องนี้ เนื่ อ งจำกมู ลค่ ำ สิ น ค้ำ จำกวิ ธี กำรทดสอบของข้ ำ พเจ้ ำ ข้ ำ งต้ น ข้ ำ พเจ้ ำ พบว่ ำ
คงเหลื อมี มู ลค่ ำที่ มี สำระส ำคัญ และเกี่ ยวข้องกับกำรใช้ ข้อสมมุ ติ ฐำนที่ ผูบ้ ริ หำรใช้ในกำรค ำนวณต้นทุ นวัตถุ ดิ บมี
ดุ ลยพินิจของผูบ้ ริ หำรในกำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผล ควำมสมเหตุสมผลตำมหลักฐำนที่มีอยู่
ของสมมุติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำของต้นทุนวัตถุดิบ
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ข้ อมูลอืน่
กรรมกำรเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรำยงำนประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนนั้น ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รับรำยงำนประจำปี ภำยหลังวันที่
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่น
มีควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร หรื อกับควำมรู้ ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุ ปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องสื่ อสำร
เรื่ องดังกล่ำวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กรรมกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับกำรควบคุ มภำยในที่ กรรมกำรพิจำรณำว่ำจำเป็ น เพื่อให้ส ำมำรถจัดท ำ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริ ษทั ใน
กำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ยวกับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี สำหรั บกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมกำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจกำรและบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำน หรื อไม่สำมำรถดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง
ต่อไปได้
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ช่วยกรรมกำรในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรและบริ ษทั

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำน
ของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็ น ของข้ำ พเจ้ำ อยู่ด้วย ควำมเชื่ อ มัน่ อย่ำ งสมเหตุ ส มผลคื อ ควำมเชื่ อ มัน่ ในระดับสู ง แต่ ไม่ได้เป็ น
กำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ
ที่ มีอ ยู่ได้เ สมอไป ข้อ มูล ที่ ขัดต่ อ ข้อ เท็จจริ งอำจเกิ ดจำกกำรทุ จริ ต หรื อ ข้อ ผิดพลำด และถื อ ว่ำ มีส ำระส ำคัญ เมื่อ คำดกำรณ์ อ ย่ำ ง
สมเหตุ สมผลได้ว่ำรำยกำรที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ล ะรำยกำร หรื อทุ กรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อ กำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพและกำรสังเกต และสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง









ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น
และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิ ดจำกข้อผิดพลำด เนื่ องจำกกำร
ทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำม
ข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกิจกำรและบริ ษทั
ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่กรรมกำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี และกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมกำร
สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี สำหรับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องของกรรมกำรและจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่ นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริ ษทั ในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่ นอน
ที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ ำวไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยที่เกี่ ยวข้อ งในงบกำรเงิน รวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรื อถ้ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำ
ขึ้นอยู่กับหลัก ฐำนกำรสอบบัญชี ที่ ได้รับ จนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ของข้ำ พเจ้ำ อย่ำ งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจกำรและบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่อง
ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรโดยรวม รวมถึ งกำรเปิ ดเผยว่ำ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรู ปแบบที่ทำให้มีกำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควร
ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรื อกิจกรรมทำงธุ รกิจ
ภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรกำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแลและกำรปฏิบตั ิงำน
ตรวจสอบกลุ่มกิจกำร ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ซ่ ึ งรวมถึง ประเด็น
ที่มีนัยสำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมและข้อบกพร่ องที่มีนัยสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน ถ้ำหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำง
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็ นอิสระและ
ได้สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอก
อำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
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จำกเรื่ องที่ สื่ อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ ำง ๆ ที่ มีนัยส ำคัญที่ สุ ดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี
เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ำว หรื อในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำ
ไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบ
ในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสำธำรณะจำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ประสิ ทธิ์ เยื่องศรีกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4174
กรุ งเทพมหำนคร
23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560
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บริษทั นำ้ ตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
หมำยเหตุ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)
บำท
บำท
บำท

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรั บปรุ งใหม่)
บำท
บำท
บำท

สิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้ชาวไร่ - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
ส่วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

9
10, 32
11, 32
12
32
16, 32
13

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

85,346,019
214,995,565
990,066,535
581,629,513

213,924,458
221,160,556
701,900,883
715,206,897

348,532,521
293,034,267
505,484,382
610,541,403

4,491,384
33,746,237
10,300,000
-

11,598,663
156,982,032
10,900,000
-

223,683,992
245,364,016
15,641,446
-

-

-

-

95,000,000

74,000,000

-

175,765,724
48,245,082

96,149,413
48,705,481

82,180,598
73,368,417

7,958,509

9,474,900

17,261,650

2,096,048,438 1,997,047,688 1,913,141,588

151,496,130

262,955,595

501,951,104

สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่ - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น - สานักงานกองทุนอ้อย
และน้ าตาลทราย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

15
14
32
16, 32
17
18
19
20

1,995,734
203,031,477

1,903,650
110,448,967

1,980,470
587,959
495,875
572,695
- 1,445,476,600 1,280,477,600 1,270,478,100
- 2,652,863,752 3,317,568,630 2,183,190,318
183,127,380
-

- 155,848,895
4,684,626,966 4,264,589,304 3,051,997,385
27,750,587
17,214,881
12,008,156
195,806,890 211,129,582 221,097,174
17,596,448
6,293,592
2,192,630

15,634,001
10,491,058
10,667,628
156,900

11,564,851
11,146,337
-

22,238,783
12,145,179
-

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

5,130,808,102 4,767,428,871 3,472,403,195 4,135,877,898 4,621,253,293 3,488,625,075

รวมสินทรัพย์

7,226,856,540 6,764,476,559 5,385,544,783 4,287,374,028 4,884,208,888 3,990,576,179

กรรมการ ________________________________
วันที่

________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง272
75 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษทั นำ้ ตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรั บปรุ งใหม่)

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
(ปรั บปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

-

8,344

34,435,771

-

-

-

602,354,572

512,263,048

488,659,795

11,752,547

145,203,832

243,334,327

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

22
21, 32
22

1,710,253,155 1,475,176,244 2,165,091,347 1,003,953,155 1,358,215,988 1,260,160,698

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงินและอื่นๆที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

22

508,671,328

304,304,422

159,878,070

-

-

-

22

10,105,057

10,566,953

10,150,845

251,802

-

10,656

หุน้ กู้

22

850,000,000

-

-

850,000,000

-

-

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

22

422,159,900

-

-

-

-

-

24

9,343,087

6,645,665

1,381,380

3,423,149

2,991,329

526,847

4,239,336

12,872,312

4,308,534

354,339

6,762,888

366,326

15,750,240

26,908,051

31,489,127

8,340,440

6,127,810

6,694,068

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

ส่วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

23

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

4,132,876,675 2,348,745,039 2,895,394,869 1,878,075,432 1,519,301,847 1,511,092,922

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ - สุ ทธิ

22

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุ ทธิ

22

15,630,342

หุน้ กู้

22

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ

452,901,495

-

-

-

14,069,629

9,673,567

777,980

-

-

-

850,000,000

-

-

850,000,000

-

20

443,997

9,155,233

9,714,573

-

-

-

24

23,237,045

26,147,625

29,455,662

7,930,227

8,978,121

11,221,752

856,000

-

-

-

-

-

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

1,001,208,410 2,289,559,221

501,745,297

8,708,207

858,978,121

11,221,752

รวมหนีส้ ิ น

5,134,085,085 4,638,304,260 3,397,140,166 1,886,783,639 2,378,279,968 1,522,314,674

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

961,041,026 1,390,186,734

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15273
ถึง 75 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั นำ้ ตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรั บปรุ งใหม่)

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
(ปรั บปรุ งใหม่) (ปรั บปรุ งใหม่)

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

676,750,000

676,750,000

676,750,000

676,750,000

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

954,665,813

954,665,813

39,680,867

25,669,147

18,096,416

39,680,867

25,669,147

9,439,650

420,828,757

468,904,450

338,971,884

729,478,458

849,252,872

827,753,498

15,251

(408,912)

(347,456)

15,251

(408,912)

(347,456)

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 676,750,000 หุน้
มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 676,750,000 หุน้
มูลค่าชาระแล้วเต็มจานวน
หุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

26

2,091,940,688 2,125,580,498 1,988,136,657 2,400,590,389 2,505,928,920 2,468,261,505
830,767

591,801

267,960

-

-

-

รวมส่ วนของเจ้ ำของ

2,092,771,455 2,126,172,299 1,988,404,617 2,400,590,389 2,505,928,920 2,468,261,505

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ

7,226,856,540 6,764,476,559 5,385,544,783 4,287,374,028 4,884,208,888 3,990,576,179

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึ274
ง 75 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท นำ้ ตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

บำท

4,579,212,363

4,226,648,347

-

-

(3,818,638,471)

(3,321,645,151)

-

-

760,573,892

905,003,196

-

-

95,225,189

63,081,912

259,198,662

377,859,858

11,093,070

6,124,926

(969)

-

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(170,626,771)

(175,727,418)

-

-

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(376,955,843)

(346,944,873)

(128,547,444)

(126,141,609)

ต้นทุนทางการเงิน

(176,701,185)

(125,488,835)

(76,918,283)

(60,016,574)

142,608,352

326,048,908

53,731,966

191,701,675

(29,287,465)

(53,701,744)

(11,307,349)

(19,305,702)

113,320,887

272,347,164

42,424,617

172,395,973

หมำยเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ

27

ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กำไรขั้นต้ น
รายได้อื่น

28

กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสุ ทธิสำหรับปี

30

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15275
ถึง 75 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษัท นำ้ ตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ
กำไรสุ ทธิสำหรับปี (ต่อ)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

บำท

113,320,887

272,347,164

42,424,617

172,395,973

1,897,886

1,113,642

658,706

853,623

(158,780)

(222,728)

38,983

(170,725)

1,739,106

890,914

697,689

682,898

34,428

(76,820)

34,428

(76,820)

408,912

-

408,912

-

(19,177)

15,364

(19,177)

15,364

424,163

(61,456)

424,163

(61,456)

2,163,269

829,458

1,121,852

621,442

115,484,156

273,176,622

43,546,469

173,017,415

113,082,955

271,964,585

42,424,617

172,395,973

237,932

382,579

-

-

113,320,887

272,347,164

42,424,617

172,395,973

115,245,190

272,793,841

43,546,469

173,017,415

238,966

382,781

-

-

115,484,156

273,176,622

43,546,469

173,017,415

0.17

0.40

0.06

0.25

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน

24

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
โอนการขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กำไรเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี - สุ ทธิจำกภำษี
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำรแบ่ งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

31

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 75 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

276

10

277
676,750,000

954,665,813

954,665,813
-

954,665,813

954,665,813
-

ส่ วนเกิน
มูลค่ำหุ้นสำมัญ
บำท

25,669,147

18,096,416
7,572,731
-

39,680,867

25,669,147
14,011,720
-

468,904,450

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

420,828,757

468,904,450
(148,885,000)
(14,011,720)
114,821,027

(408,912)

(347,456)
(61,456)

15,251

(408,912)
424,163

2,125,580,498

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

2,091,940,688

2,125,580,498
(148,885,000)
115,245,190

591,801

267,960
(60,440)
1,500
382,781

830,767

591,801
238,966

งบกำรเงินรวม
กำไรสะสม
องค์ประกอบอืน่
จัดสรรแล้ว
ของส่ วนของเจ้ำของ
สำรองตำม
กำรปรับมูลค่ ำยุตธิ รรม รวมส่ วนของเจ้ ำของ ส่ วนได้เสียทีไ่ ม่มี
กฎหมำย ยังไม่ได้จดั สรร
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
ของบริษทั ใหญ่
อำนำจควบคุม
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 75 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

676,750,000
-

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
เงินปันผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิม่ ขึ้น
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

676,750,000
676,750,000

25
26

25
26

หมำยเหตุ

ทุนทีอ่ อกและ
ชำระแล้ว
บำท

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
เงินปันผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ

บริษัท นำ้ ตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)

11

2,126,172,299

1,988,404,617
(135,410,440)
1,500
273,176,622

2,092,771,455

2,126,172,299
(148,885,000)
115,484,156

รวม
บำท

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

278

26

สารองตามกฎหมาย

26

สารองตามกฎหมาย
676,750,000

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 75 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

25

676,750,000

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558

เงินปันผลจ่าย

676,750,000

-

-

-

676,750,000

954,665,813

-

-

-

954,665,813

954,665,813

-

-

-

954,665,813

บำท

หุ้นสำมัญ

ชำระแล้ ว
บำท

ส่ วนเกินมูลค่ ำ

ทุนทีอ่ อกและ

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

25

หมำยเหตุ

เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ

บริษัท นำ้ ตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)

25,669,147

-

16,229,497

-

9,439,650

39,680,867

-

14,011,720

-

25,669,147

บำท

กฎหมำย

สำรองตำม

จัดสรรแล้ ว

กำไรสะสม

849,252,872

173,078,871

(16,229,497)

(135,350,000)

827,753,498

729,478,458

43,122,306

(14,011,720)

(148,885,000)

849,252,872

บำท

ยังไม่ ได้จดั สรร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(408,912)

(61,456)

-

-

(347,456)

15,251

424,163

-

-

(408,912)

บำท

เงินลงทุนเผือ่ ขำย

กำรปรับมูลค่ ำยุตธิ รรม

ของส่ วนของเจ้ำของ

องค์ ประกอบอืน่

12

2,505,928,920

173,017,415

-

(135,350,000)

2,468,261,505

2,400,590,389

43,546,469

-

(148,885,000)

2,505,928,920

บำท

รวม

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั นำ้ ตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุ งกำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
เป็ นเงินสดสุ ทธิ จำกกิจกรรมดำเนินงำน
- ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
- ดอกเบี้ยรับ
- เงินปั นผลรับ
- ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (กำรกลับรำยกำร)
- ค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
- ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
- (กำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
- ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
- ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุน
- ต้นทุนทำงกำรเงิน
- ค่ำใช้จ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

29
28
28
10, 11
12
18

24

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
(ปรับปรุงใหม่ )
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
บำท
บำท

142,608,352

326,048,908

53,731,966

191,701,675

217,807,610
(47,224,855)
(153,510)
14,042,099
4,349,522
33,885,040
2,992,907
595,399
351,256
176,701,185
4,086,703

160,525,162
(24,707,039)
(153,510)
(29,018,371)
1,084,254
(6,764,172)
720,490
125,488,835
3,369,970

1,757,670
(179,199,606)
(1,666,096)
525,988
351,256
76,918,283
1,351,782

2,567,000
(163,170,588)
(96,059,620)
(30,456,578)
(502,489)
486,927
60,016,574
1,165,554

กระแสเงินสดก่อนกำรเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์
และหนี้สินดำเนินงำน
กำรเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
- ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
- ลูกหนี้ชำวไร่
- สิ นค้ำคงเหลือ
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้อื่น - สำนักงำนกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

550,041,708

556,594,527

(46,228,757)

(34,251,545)

(8,731,562)
(287,311,198)
129,227,862
460,399
155,848,895
(11,302,856)
87,514,710
(11,157,811)
(2,401,975)
856,000

71,873,710
(167,398,130)
(105,749,748)
24,662,936
(155,848,895)
(4,100,962)
18,240,099
(4,581,076)
(300,080)
-

119,697,594
2,266,096
1,516,391
(156,900)
(133,705,737)
2,212,630
(1,309,150)
-

187,957,821
35,198,024
7,786,750
(103,252,413)
(566,258)
(91,080)
-

เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
- จ่ำยภำษีเงินได้
- จ่ำยดอกเบี้ย

603,044,172
(31,486,942)
(174,124,370)

233,392,381
(35,937,078)
(120,125,682)

(55,707,833)
(17,217,382)
(76,663,831)

92,781,299
(12,065,659)
(54,894,656)

397,432,860

77,329,621

(149,589,046)

25,820,984

กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหน้ำ 15 ถึ279
ง 75 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั นำ้ ตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
เงินสดรับจำกเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจำกเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่
เงินสดจ่ำยเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่
เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยที่บนั ทึกรวมเป็ นต้นทุนของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

28
16
16

กระแสเงินสดสุ ทธิ (ใช้ไปใน) ได้มำจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินและอื่นๆ
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินและอื่นๆ
เงินสดจ่ำยชำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้ สำมัญจำกส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
จ่ำยเงินปั นผล
จ่ำยเงินปั นผลให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

47,224,855
153,510
96,149,412
(268,348,233)
1,901,682

24,707,039
153,510
82,180,599
(23,471,000)
19,393,014

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
(ปรับปรุงใหม่ )
บำท
บำท
182,737,807
159,654,370
1,208,604,776
444,000,000
(564,899,898) (1,652,378,312)
(164,999,000)
(9,999,500)
8,275,430

(655,038,773) (1,339,342,136)
(20,233,007)
(35,340,141)

(15,612,659)
-

(152,935)
-

(798,190,554) (1,271,719,115)

645,831,026 (1,050,600,947)

235,068,567
502,238,640
(304,857,542)
(11,385,410)

(724,342,529)
1,709,277,400
850,000,000
(627,565,809)
(12,178,691)

(354,262,833)
(201,426)

98,055,290
850,000,000
(10,656)

(148,885,000)
-

1,500
(135,350,000)
(60,440)

(148,885,000)
-

(135,350,000)
-

272,179,255

1,059,781,431

(503,349,259)

812,694,634

(128,578,439)
213,924,458

(134,608,063)
348,532,521

(7,107,279)
11,598,663

(212,085,329)
223,683,992

คงเหลือปลำยปี

85,346,019

213,924,458

4,491,384

11,598,663

รำยกำรทีไ่ ม่ กระทบเงินสด
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อเพิ่มขึ้นจำกกำรซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

12,484,227

16,990,862

1,231,209

-

กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดลดลงสุ ทธิ
คงเหลือต้นปี

22
22
22
22

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
(ปรับปรุงใหม่ )
บำท
บำท

25
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั น้ ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ัท”) เป็ นบริ ษ ัท มหำชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจกำรในประเทศไทย และมีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนี้
สำนักงำนใหญ่: ตั้งอยูเ่ ลขที่ 237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สำนักงำนสำขำที่ 1: ตั้งอยูเ่ ลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุ งเทพมหำนคร 10400
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร”
กำรประกอบกำรธุรกิจของกลุ่มกิจกำร สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
1)
2)
3)
4)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล
ธุรกิจจำหน่ำยวัสดุกำรเกษตร
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำ
ธุรกิจอื่นๆ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560
2

สถำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรและกิจกำรมีหนี้สินหมุนเวียนสู งกว่ำสิ นทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 2,036.83 ล้ำนบำท และ
1,726.58 ล้ำนบำท ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรอยูใ่ นระหว่ำงกำรยื่นขอจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนโรงไฟฟ้ ำกลุ่ม
น้ ำตำลบุรีรัมย์ (“กองทุนรวมฯ”) ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่ งเป็ นกองทุนที่จำหน่ ำยสิ ทธิ
ในรำยได้สุทธิ จำกกำรประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ ำ (“รำยได้สุทธิ ฯ”) ของบริ ษทั บุรีรัมย์พลังงำน จำกัด และ บริ ษทั บุรีรัมย์เพำเวอร์
จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รับเงินสดจำกกำรจำหน่ำยรำยได้สุทธิฯจำกกองทุนรวมฯ เป็ นจำนวนประมำณ
3,717.00 ล้ำนบำท เพื่อนำมำชำระหนี้ สินหมุนเวียนดังกล่ำว กลุ่มกิ จกำรจึงสำมำรถดำเนิ นงำนได้อย่ำงต่อเนื่ องในอีก 12 เดือน
ข้ำงหน้ำนับจำกวันที่ในรำยงำนนี้ และสำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อผูกพันทำงกำรเงินที่มีอยู่ในปั จจุบนั และอนำคตได้ ดังนั้นงบกำรเงินนี้
จึงได้จดั ทำขึ้นตำมข้อสมมติฐำนทำงกำรบัญชีที่วำ่ กลุ่มกิจกำรจะดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
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บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
3

นโยบำยกำรบัญชี
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงั ต่อไปนี้

3.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรได้จัด ท ำขึ้ นตำมหลัก กำรบัญชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปภำยใต้พ ระรำชบัญญัติ ก ำรบัญ ชี
พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนด
ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงินยกเว้น
เรื่ องที่อธิบำยในนโยบำยกำรบัญชีในลำดับต่อไป
กำรจัด ท ำงบกำรเงิ น ให้ส อดคล้อ งกับ หลัก กำรบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ ใ ช้ป ระมำณกำรทำงบัญ ชี
ที่สำคัญและกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรซึ่ งจัดทำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิ จกำรไปถือปฏิบตั ิรวมทั้ง
กำหนดให้ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเรื่ องกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำร หรื อควำมซับซ้อน หรื อเกี่ ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่ มี
นัยสำคัญต่องบกำรเงินรวมตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุฯ ข้อ 6
งบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรฉบับ ภำษำอังกฤษจัดท ำขึ้ น จำกงบกำรเงิ น ตำมกฎหมำยที่ เ ป็ นภำษำไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกันให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
3

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)

3.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง
ก)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรั บปรุ ง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
เรื่ อง สิ นค้ำคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี
และข้อผิดพลำด
เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่ อง ภำษีเงินได้
เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เรื่ อง สัญญำเช่ำ
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ มื
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กำไรต่อหุน้
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
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บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
3

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)

3.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
ก)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรั บปรุ ง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)
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เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ
เรื่ อง สัญญำประกัน
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและ
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื่ อง กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนินงำน
เรื่ อง งบกำรเงินรวม
เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น
เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
เรื่ อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณี ที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมดำเนินงำน
เรื่ อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่ำ
เรื่ อง ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษี
ของกิจกำรหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบ
กฎหมำย
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
3

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)

3.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
ก)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรั บปรุ ง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน
กำรบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง กำรประเมินว่ำ ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำ
หรื อไม่
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน
กำรบูรณะ และกำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อม
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ องกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์
ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของ
รำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับ
เหมืองผิวดิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง เงินที่นำส่ งรัฐ
กลุ่มกิจกำรได้ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้น ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 โดยผูบ้ ริ หำร
ของกลุ่ มกิ จกำรได้ป ระเมิน แล้วว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น เหล่ ำ นี้ จะไม่มีผลกระทบอย่ำ งเป็ นสำระส ำคัญต่ อ
งบกำรเงินที่นำเสนอ
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บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
3

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)

3.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
ข)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งกลุ่มกิจกำรยังไม่ได้นำมำตรฐำนที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
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เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
เรื่ อง สิ นค้ำคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำง
บัญชีและข้อผิดพลำด
เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่ อง ภำษีเงินได้
เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เรื่ อง สัญญำเช่ำ
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ มื
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์
เมื่อออกจำกงำน
เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อ
รุ นแรง
เรื่ อง กำไรต่อหุน้
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
20

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
3

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)

3.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
ข)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งกลุ่มกิจกำรยังไม่ได้นำมำตรฐำนที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2559)
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เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ
เรื่ อง สัญญำประกัน
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและ
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื่ อง กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนินงำน
เรื่ อง งบกำรเงินรวม
เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น
เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
เรื่ อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณี ที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมดำเนินงำน
เรื่ อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่ำ
เรื่ อง ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษี
ของกิจกำรหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบ
กฎหมำย
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน
กำรบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
เรื่ อง กำรประเมินว่ำ ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำ
หรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ
และกำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อม
21

บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
3

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)

3.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
ข)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งกลุ่มกิจกำรยังไม่ได้นำมำตรฐำนที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุ ง 2559)

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 20
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 21
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ องกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์
ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรำยกำร
เหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
เรื่ อง ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับ
เหมืองผิวดิน
เรื่ อง เงินที่นำส่ งรัฐ
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และ
ตรำสำรทุน
เรื่ อง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับ
เครื่ องมือทำงกำรเงิน

กลุ่มกิจกำรจะปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้น ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 โดยผูบ้ ริ หำร
ของกิจกำรได้ประเมินแล้วว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเหล่ำนี้ จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิน
ที่นำเสนอ
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3.3

บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(1) บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมำยถึงกิ จกำร (ซึ่ งรวมถึ งกิ จกำรเฉพำะกิ จ) ที่กลุ่มกิ จกำรควบคุม กลุ่มกิ จกำรควบคุ มกิ จกำรเมื่อกลุ่มกิ จกำร
มีกำรเปิ ดรับหรื อมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถทำให้เกิดผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนจำกกำรใช้อำนำจเหนื อผูไ้ ด้รับกำรควบคุม กลุ่มกิ จกำรรวมงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบกำรเงินรวม
ตั้งแต่วนั ที่กลุ่มกิจกำรมีอำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มกิจกำรจะไม่นำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมไว้ในงบกำรเงิน
รวมนับจำกวันที่กลุ่มกิจกำรสู ญเสี ยอำนำจควบคุม
กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีกำรรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตำมวิธีซ้ื อ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สำหรับกำรซื้ อบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่ผซู้ ้ื อโอนให้และหนี้ สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ำยชำระให้แก่ เจ้ำของเดิมของผูถ้ ูกซื้ อและส่ วนได้เสี ย
ในส่ วนของเจ้ำของที่ออกโดยกลุ่มกิจกำร สิ่ งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินที่ผซู้ ้ื อคำดว่ำ
จะต้องจ่ำยชำระตำมข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อจะรับรู้เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น มูลค่ำเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้
ที่ได้มำ และหนี้สินและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ ในกำรรวมธุ รกิจ
แต่ละครั้ง กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อด้วยมูลค่ำยุติธรรม หรื อมูลค่ำของสิ นทรัพย์สุทธิ
ที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตำมสัดส่ วนของหุน้ ที่ถือ โดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ในกำรรวมธุรกิจที่ดำเนิ นกำรสำเร็ จจำกกำรทยอยซื้ อ ผูซ้ ้ื อต้องวัดมูลค่ำส่ วนได้เสี ยที่ผซู้ ้ื อถืออยู่ในผูถ้ ูกซื้ อก่อนหน้ำกำรรวม
ธุ รกิ จใหม่โดยใช้มูล ค่ำยุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อและรั บ รู้ ผลกำไรหรื อขำดทุ นที่ เกิ ดขึ้น จำกกำรวัดมูลค่ำ ใหม่น้ ันในกำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกิจกำรรับรู้ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม
ของสิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยที่รับรู้ภำยหลังวันที่ซ้ื อซึ่ งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินให้รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน
สิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยซึ่งจัดประเภทเป็ นส่ วนของเจ้ำของต้องไม่มีกำรวัดมูลค่ำใหม่ และให้บนั ทึกกำรจ่ำยชำระใน
ภำยหลังไว้ในส่ วนของเจ้ำของ
ส่ วนเกินของมูลค่ำสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่ำส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้ อธุ รกิจ
ของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้ำของของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู้ ้ื อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุ รกิจที่มำกกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุ ทธิ ณ วันที่ซ้ื อของ
สิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มำ ต้องรับรู้เป็ นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่ำส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อำนำจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้ำของของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู้ ้ื อถืออยู่ก่อน
กำรรวมธุรกิจ น้อยกว่ำมูลค่ำรำคำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยที่ได้มำเนื่ องจำกกำรซื้ อในรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม
จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยังกำไรขำดทุน
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3.3

บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
(1) บริษัทย่ อย (ต่อ)
กิ จกำรจะตัดรำยกำรบัญชี ระหว่ำ งกัน ยอดคงเหลื อและกำไรที่ ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ้ นจริ งระหว่ำ งกันในกลุ่มกิ จกำร ขำดทุ นที่ ยงั
ไม่เกิ ดขึ้นจริ งก็จะตัดรำยกำรในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รำยกำรนั้นมีหลักฐำนว่ำสิ นทรั พย์ที่โอนระหว่ำงกันเกิ ดกำรด้อยค่ำ
นโยบำยกำรบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร
ในงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร เงิน ลงทุ นในบริ ษทั ย่อ ยจะบัน ทึก บัญชี ดว้ ยรำคำทุน หัก ค่ำเผื่อ กำรด้อ ยค่ ำ ต้นทุ นจะมีก ำรปรั บ
เพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำสิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย ต้นทุนนั้นจะรวม
ต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวข้องกับกำรได้มำของเงินลงทุนนี้
รำยชื่ อของบริ ษทั ย่อยหลักของกลุ่มกิ จกำรและผลกระทบทำงกำรเงินจำกกำรซื้ อและกำรจำหน่ ำยบริ ษทั ย่อยได้แสดงไว้ใน
หมำยเหตุฯ ข้อ 14
(2) รำยกำรกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่ มีอำนำจควบคุม
กลุ่มกิจกำรปฏิบตั ิต่อรำยกำรกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของเจ้ำของกลุ่มกิจกำรสำหรับกำร
ซื้อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนที่จ่ำยให้และมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ของหุ ้นที่ซ้ื อมำ
ในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของเจ้ำของ และกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรขำยในส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมจะถูก
บันทึกในส่ วนของเจ้ำของ
(3) กำรจำหน่ ำยบริษัทย่ อย
เมื่อกลุ่มกิ จกำรสู ญเสี ยกำรควบคุม ส่ วนได้เสี ยในกิ จกำรที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่ำใหม่โดยใช้รำคำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลง
ในมู ล ค่ ำ จะรั บ รู้ ใ นก ำไรหรื อขำดทุ น มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมนั้ นจะถื อ เป็ นมู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี เ ริ่ มแรกของมู ล ค่ ำ ของเงิ น ลงทุ น
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำของเงินลงทุ นที่เหลืออยู่ในรู ปของบริ ษทั ร่ วม กิ จกำรร่ วมค้ำ หรื อสิ นทรั พย์
ทำงกำรเงิน สำหรั บทุกจำนวนที่เคยรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกิ จกำรนั้นจะถูกปฏิบตั ิเสมือนว่ำ
กลุ่มกิจกำรมีกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป
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3.4

กำรแปลงค่ ำเงินตรำต่ ำงประเทศ
(ก)

สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงิน
รำยกำรที่รวมในงบกำรเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มกิจกำรถูกวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจหลัก
ที่บ ริ ษ ัท ดำเนิ น งำนอยู่ (สกุล เงิ น ที่ ใช้ในกำรดำเนิ น งำน) งบกำรเงิ น แสดงในสกุล เงิ น บำท ซึ่ งเป็ นสกุล เงิ น ที่ ใช้ในกำร
ดำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงินของบริ ษทั

(ข)

รำยกำรและยอดคงเหลือ
รำยกำรที่ เป็ นสกุลเงินตรำต่ำ งประเทศแปลงค่ำ เป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในกำรดำเนิ นงำนโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ยน ณ วัน ที่เกิ ด
รำยกำรหรื อวันที่ตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวัดมูลค่ำใหม่ รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรับหรื อจ่ำยชำระที่
เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศด้วยอัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นปี ได้บนั ทึกไว้ในกำไรหรื อขำดทุน
เมื่อมีกำรรับรู้รำยกำรกำไรหรื อขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบของ
อัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรื อขำดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำร
รับรู้ กำไรหรื อขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกำไรหรื อขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดของ
กำไรหรื อขำดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในรำยกำรกำไรขำดทุนด้วย

3.5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงิน สดและรำยกำรเที ยบเท่ ำเงิน สดรวมถึงเงิ นสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคื นเมื่อทวงถำม และ
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องสู งซึ่ งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำ ส่ วนเงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่ วนของ
หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

3.6

ลูกหนี้กำรค้ ำและลูกหนี้ชำวไร่
ลูกหนี้ กำรค้ำรับรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ซึ่ งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมำยถึงผลต่ ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของลูกหนี้
กำรค้ำเปรี ยบเทียบกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้ กำรค้ำ หนี้ สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขำดทุนโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ลูกหนี้ ชำวไร่ แสดงตำมมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยในกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยพิจำรณำจำกระยะเวลำที่
ค้ำงชำระหนี้ของลูกหนี้ ประวัติกำรชำระหนี้ หลักประกัน และกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรรับชำระหนี้ในอนำคตของลูกหนี้แต่ละรำย
โดยกลุ่มกิจกำรจะตั้งค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเต็มจำนวน (หลังหักมูลค่ำประเมินของหลักประกันของลูกหนี้) ลูกหนี้ จะถูกตัดจำหน่ ำย
ออกจำกบัญชีเมื่อทรำบว่ำเป็ นหนี้สูญ
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3.7

สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนของสิ นค้ำซื้ อมำเพื่อขำย สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
และวัสดุโรงงำนคำนวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ต้น ทุ น ของกำรซื้ อ ประกอบด้ว ย รำคำซื้ อ และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ กำรซื้ อ สิ น ค้ำ นั้ น เช่ น ค่ ำ อำกรขำเข้ำ และ
ค่ ำขนส่ ง หัก ด้วยส่ ว นลดที่ เกี่ ยวข้อ งทั้งหมด ส่ วนยอมให้ห รื อ เงิ น ที่ ได้รับ คื น ต้น ทุ น ของสิ น ค้ำ ส ำเร็ จรู ป และงำนระหว่ำ งท ำ
ประกอบด้วยค่ำวัตถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุย้ ในกำรผลิต
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกิ จหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นเพื่อให้สินค้ำนั้นสำเร็ จรู ป
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำสำหรับสิ นค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรื อเสื่ อมคุณภำพตำมควำมจำเป็ น

3.8

เงินลงทุนอืน่
กลุ่มกิจกำรจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เป็ น 2 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเผื่อขำย และ 2. เงินลงทุนทัว่ ไป
กำรจัดประเภทขึ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ ำยบริ หำรจะเป็ นผูก้ ำหนดกำรจัดประเภทที่เหมำะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุน
และทบทวนกำรจัดประเภทอย่ำงสม่ำเสมอ
(1)

(2)

เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริ มสภำพคล่องหรื อเมื่ออัตรำดอกเบี้ ย
เปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณี ที่ฝ่ำยบริ หำรแสดงเจตจำนงที่จะถือไว้ในช่วงเวลำน้อย
กว่ำ 12 เดือนนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ก็จะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อเว้นแต่กรณี ที่ฝ่ำยบริ หำรมี
ควำมจำเป็ นที่ตอ้ งขำยเพื่อเพิ่มเงินทุนดำเนินงำนจึงจะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนทัว่ ไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่มีตลำดซื้อขำยคล่องรองรับ

เงินลงทุนทั้ง 2 ประเภทรับรู้มลู ค่ำเริ่ มแรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มำซึ่ งเงินลงทุน
นั้นรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรทำรำยกำร
เงินลงทุนเผื่อขำยวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนวัดตำมรำคำเสนอซื้ อที่อำ้ งอิงจำกตลำด
หลัก ทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย ณ วัน ท ำกำรสุ ดท้ำ ยของวัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน โดยอ้ำ งอิ งรำคำเสนอซื้ อ ล่ ำ สุ ดจำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รำยกำรกำไรและขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนเผือ่ ขำยรับรู้ในส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนทัว่ ไปแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
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3.8

เงินลงทุนอืน่ (ต่อ)
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น หำกรำคำตำม
บัญชีของเงินลงทุนสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน กลุ่มกิจกำรจะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรวมไว้ในงบกำไรขำดทุน
ในกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจำกกำรจำหน่ ำยเมื่อเปรี ยบเทียบกับรำคำตำม
บัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรหรื อขำดทุน กรณี ที่จำหน่ ำยเงินลงทุนที่ถือไว้ในตรำสำรหนี้ หรื อตรำสำรทุนชนิ ด
เดียวกันออกไปบำงส่ วน รำคำตำมบัญชี ของเงินลงทุนที่จำหน่ ำยจะกำหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของรำคำตำมบัญชี จำก
จำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

3.9

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์รับรู้เริ่ มแรกด้วยรำคำทุน และต่อมำแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ ต้นทุน
เริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อรับรู้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ งตำมควำมเหมำะสมเมื่อต้นทุน
นั้นเกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกิจกำรและต้นทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ ำเชื่อถือ
และจะมี ก ำรตัด รำยกำรชิ้ น ส่ ว นที่ ถู ก เปลี่ ย นแทนออกด้ว ยมูล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ค งเหลื อ ของชิ้ น ส่ วนนั้น ส ำหรั บ ค่ ำ ซ่ อ มแซมและ
บำรุ งรักษำอื่นๆ กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ตน้ ทุนดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ที่ดินไม่มีคิดค่ำเสื่ อมรำคำ ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรั พย์อื่นคำนวณด้วยวิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ ได้
ประมำณกำรไว้ของสิ นทรัพย์แต่ละชนิด ดังต่อไปนี้
จำนวนปี
10 - 30 ปี
5 - 40 ปี
5 - 30 ปี
5 ปี
5 ปี
5 - 10 ปี

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อำคำรและส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องมือทำงกำรเกษตร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรได้มีกำรทบทวนและปรั บปรุ งมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์ให้
เหมำะสม
ในกรณี ที่มลู ค่ำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนทันที
ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกิดจำกกำรจำหน่ ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรี ยบเทียบจำกสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจำกกำร
จำหน่ำยสิ นทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู้บญั ชีผลกำไรหรื อขำดทุนอื่นสุ ทธิในกำไรหรื อขำดทุน
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3.10 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
3.10.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซ้ือมำจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนโดยคำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและกำรดำเนิ นกำร
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ ันสำมำรถน ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ ค่ ำตัดจำหน่ ำยคำนวณโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ในระยะเวลำ 5 ปี
3.10.2 สิ ทธิในกำรใช้ สำยส่ งไฟฟ้ ำ
รำยจ่ ำ ยเพื่อ ให้ได้รับ สิ ท ธิ ในกำรใช้ส ำยส่ ง ไฟฟ้ ำ ได้บ ัน ทึ ก เป็ นสิ น ทรั พย์ไม่มีตัวตนและตัดจำหน่ ำ ยตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เป็ นเวลำ 20 ปี
3.11

กำรด้อยค่ ำของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น เครื่ องหมำยกำรค้ำและใบอนุญำต) ซึ่งไม่มีกำรตัดจำหน่ำยจะถูกทดสอบกำร
ด้อยค่ำเป็ นประจำทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีกำรตัดจำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เมื่อมีเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์บ่งชี้วำ่ รำคำตำม
บัญชีอำจสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับคืน ซึ่งหมำยถึงจำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้ สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ น
หน่ วยที่เล็กที่สุดที่ส ำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สิ นทรั พย์ที่ไม่ใช่ สิน ทรั พย์ทำงกำรเงิ น
นอกเหนื อจำกเครื่ องหมำยกำรค้ำและใบอนุ ญำตซึ่ งรับรู้ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมินควำมเป็ นไปได้ที่จะกลับ
รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน

3.12

สั ญญำเช่ ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มกิจกำรเป็ นผู้เช่ ำ
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสิ นทรัพย์ซ่ ึงผูใ้ ห้เช่ำเป็ นผูร้ ับควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญำเช่ำนั้นถือ
เป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน เงินที่ตอ้ งจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดังกล่ำว (สุ ทธิจำกสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจำกผูใ้ ห้เช่ำ) จะบันทึกในงบกำไร
หรื อขำดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ซ่ ึงผูเ้ ช่ำเป็ นผูร้ ับควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของเกือบทั้งหมดถือเป็ นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ หรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำม
สัญญำเช่ำ แล้วแต่มลู ค่ำใดจะต่ำกว่ำ
จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยดังกล่ำวจะปั นส่ วนระหว่ำงหนี้ สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อตั รำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สินคงค้ำงอยู่
โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะ
บันทึกในงบกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ ำเพื่อทำให้อตั รำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตรำคงที่สำหรั บยอดคงเหลือของ
หนี้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุ
ของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ
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3.13 สั ญญำเช่ ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มกิจกำรเป็ นผู้ให้ เช่ ำ
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ เบื้องต้นกับมูลค่ำปั จจุบนั ของลูกหนี้ บนั ทึกเป็ นรำยได้ทำงกำรเงินค้ำงรับ รำยได้จำกสัญญำเช่ ำ
ระยะยำวรับรู้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุ ทธิ ซ่ ึ งสะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรกจะ
รวมอยูใ่ นกำรวัดมูลค่ำลูกหนี้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินเริ่ มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยได้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่ วนที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และตัดค่ำเสื่ อม
รำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจกำรซึ่ งมีลกั ษณะ
คล้ำยคลึงกัน รำยได้ค่ำเช่ำ (สุ ทธิจำกสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผเู้ ช่ำ) รับรู้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ำ
3.14 เงินกู้ยืม
เงินกูย้ มื และหุน้ กูร้ ับรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงินกูย้ ืมและหุ ้นกู้
วัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ ำยตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทน (สุ ทธิ จำกต้นทุนกำร
จัดทำรำยกำรที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อชำระหนี้น้ นั จะรับรู้ในงบกำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้ มื
ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้เงินกูม้ ำจะรับรู้เป็ นต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรเงินกูใ้ นกรณี ที่มีควำมเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินกูบ้ ำงส่ วน
หรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ี ค่ำธรรมเนี ยมจะรอกำรรั บรู้ จนกระทัง่ มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลักฐำนที่มีควำมเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงิ น
บำงส่ วนหรื อ ทั้งหมด ค่ำธรรมเนี ยมจะรั บรู้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำสำหรั บ กำรให้บ ริ กำรสภำพคล่องและจะตัดจำหน่ ำ ยตำม
ระยะเวลำของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิ อนั ปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ ออกไปอีกเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ
12 เดือน นับจำกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
3.14.1 ต้ นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุน กำรกู้ยืมที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ กำรได้มำ กำรก่ อสร้ ำง หรื อกำรผลิตสิ นทรั พย์ที่เข้ำเงื่ อ นไขต้องนำมำรวมเป็ น
ส่ วนหนึ่งของรำคำทุนของสิ นทรัพย์น้ นั โดยสิ นทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขคือสิ นทรัพย์ที่จำเป็ นต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรเตรี ยม
สิ นทรั พย์น้ นั ให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์หรื อพร้ อมที่จะขำย กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยืมเป็ นรำคำทุนของ
สิ นทรัพย์ตอ้ งสิ้ นสุ ดลงเมื่อกำรดำเนินกำรส่ วนใหญ่ ที่จำเป็ นในกำรเตรี ยมสิ นทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะ
ใช้ได้ตำมประสงค์หรื อพร้อมที่จะขำยได้เสร็ จสิ้ นลง
รำยได้จำกกำรลงทุนที่เกิดจำกกำรนำเงินกู้ยืมที่กมู้ ำโดยเฉพำะ ที่ยงั ไม่ได้นำไปเป็ นรำยจ่ำยของสิ นทรั พย์ที่เข้ำเงื่ อนไขไป
ลงทุนเป็ นกำรชัว่ ครำวก่อน ต้องนำมำหักจำกต้นทุนกำรกูย้ มื ที่สำมำรถตั้งขึ้นเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วย
 ดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงินกูย้ ม
ื ระยะยำว รวมทั้งภำษีที่เกี่ยวข้องที่ผกู้ ตู้ อ้ งรับภำระ
 จำนวนที่ตดั บัญชีรำยจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรกูย้ ม
ื
ต้นทุนกำรกูย้ มื อื่นๆ ต้องถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดขึ้น
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3.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้จะรับรู้ในกำไร
หรื อขำดทุน ยกเว้นส่ วนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรำยกำรที่รับรู้โดยตรงไปยังส่ วน
ของเจ้ำของ ในกรณี น้ ี ภำษีเงินได้ตอ้ งรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ำของตำมลำดับ
ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมีผลบังคับใช้
ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริ ษ ัทและบริ ษทั ย่อยได้ดำเนิ นงำนอยู่ และเกิ ดรำยได้เพื่อเสี ยภำษี ผูบ้ ริ หำรจะ
ประเมินสถำนะของกำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีเป็ นงวด ๆ ในกรณี ที่มีสถำนกำรณ์ที่กำรนำกฎหมำยภำษีอำกรไปปฏิบตั ิข้ ึนอยู่กบั
กำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจำนวนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระภำษีแก่หน่วยงำนจัดเก็บ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีต้ งั เต็มจำนวนตำมวิธีหนี้ สิ น เมื่อเกิดผลต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน และรำคำ
ตำมบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน
อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิ จกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิ ดจำกกำรรับรู้เริ่ มแรกของรำยกำรสิ นทรัพย์หรื อรำยกำรหนี้ สิน
ที่เกิ ดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่ กำรรวมธุ รกิ จ และ ณ วันที่เกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรื อขำดทุนทั้งทำงบัญชี หรื อ
ทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีคำนวณจำกอัตรำภำษี และกฎหมำยภำษีอำกรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำ
จะมีผลบังคับใช้ภ ำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดงั กล่ำวจะนำไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรื อหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีกำรจ่ำยชำระ
สิ นทรั พย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรั บรู้ หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกลุ่มกิ จกำรจะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำจำนวน
ผลต่ำงชัว่ ครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจกำรได้ต้ งั ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่ำงชัว่ ครำวของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เว้นแต่
กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ ครำวมีควำมเป็ นไปได้
ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะไม่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ได้ในอนำคต
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิ ตำมกฎหมำย
ที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี้ สินภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันโดยกำรเรี ยกเก็บ
เป็ นหน่วยภำษีเดียวกันหรื อหน่วยภำษีต่ำงกันซึ่งตั้งใจจะจ่ำยหนี้สินและสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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3.16 ผลประโยชน์ พนักงำน
กลุ่ มกิ จกำรได้จัดให้มี โครงกำรผลประโยชน์ เมื่ อเกษี ยณอำยุ ในหลำยรู ปแบบ กลุ่ มกิ จ กำรมี ท้ ังโครงกำรสมทบเงิ นและโครงกำร
ผลประโยชน์
สำหรับโครงกำรสมทบเงิน กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจำนวนเงินที่คงที่ กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันทำงกฎหมำย
หรื อภำระผูกพันจำกกำรอนุ มำนที่จะต้องจ่ำยเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ำยให้พนักงำนทั้งหมดสำหรับกำร
ให้บริ กำรจำกพนักงำนทั้งในอดีตและปัจจุบนั กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยสมทบให้กบั กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งบริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุน
ภำยนอกตำมเกณฑ์และข้อกำหนดของ พระรำชบัญญัติกองทุน สำรองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 กลุ่มกิ จกำรไม่มีภำระผูกพัน ที่จะจ่ำ ย
เงิ น เพิ่มอีก เมื่อ ได้จ่ำ ยเงิ นสมทบไปแล้ว เงิน สมทบจะถูกรั บ รู้ เป็ นค่ ำ ใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อ ถึ งกำหนดชำระ ส ำหรั บ
เงินสมทบจ่ำยล่วงหน้ำจะถูกรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่ำจะมีกำรได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกำหนดจ่ำย
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่ งจะกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์
ที่พนักงำนจะได้รับเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั หลำยปัจจัย เช่น อำยุ จำนวนปี ที่ให้บริ กำร และค่ำตอบแทน
หนี้ สินสำหรั บโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุจะรั บรู้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพัน ณ วันที่
สิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนหักด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงกำร ภำระผูกพันนี้ คำนวณโดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้ ซึ่ งมูลค่ำปั จจุบนั ของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสด
ออกในอนำคต ซึ่ งมูลค่ำปั จจุบนั ของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใช้อตั รำ
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำลที่มีกำหนดเวลำใกล้เคียงกับระยะเวลำของหนี้สินดังกล่ำว โดยประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำ
จะต้องจ่ำยในอนำคตนั้นประมำณกำรจำกเงินเดือนพนักงำน อัตรำกำรลำออก อัตรำกำรตำย อำยุงำน และปัจจัยอื่น
กำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยเกิดขึ้นจำกกำรปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนและ
จะรับรู้ในส่ วนของเจ้ำของผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริ กำรในอดีตจะรับรู้ทนั ทีในกำไรหรื อขำดทุน
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3.17 ประมำณกำรหนี้สิน
กลุ่มกิ จกำรจะบันทึกประมำณกำรหนี้ สิ น (ยกเว้นเรื่ องผลประโยชน์พนักงำน) เป็ นภำระผูกพันในปั จจุบนั ตำมกฎหมำยหรื อ
ตำมข้อตกลงที่จดั ทำไว้อนั เป็ นผลสื บเนื่ องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึ่ งกำรชำระภำระผูกพันนั้นมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะ
ส่ งผลให้กลุ่มกิ จกำรต้องสู ญเสี ยทรั พยำกรออกไปและตำมประมำณกำรที่น่ำเชื่ อถือของจำนวนที่ตอ้ งจ่ำย ในกรณี ที่กลุ่มกิ จกำร
คำดว่ำจะได้รับคืนประมำณกำรหนี้สินที่เป็ นรำยจ่ำยที่จะได้รับคืน กลุ่มกิจกำรจะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่ำงหำก เมื่อคำดว่ำจะได้รับ
รำยจ่ำยนั้นคืนอย่ำงแน่นอน
ในกรณี ที่มีภำระผูกพันที่คล้ำยคลึงกันหลำยรำยกำร กลุ่มกิจกำรกำหนดควำมน่ ำจะเป็ นที่จะสู ญเสี ยทรั พยำกรเพื่อจ่ำยชำระภำระ
ผูกพันเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็ นโดยรวมของภำระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่ำควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่กลุ่มกิจกำร
จะสู ญเสี ยทรัพยำกรเพื่อชำระภำระผูกพันบำงรำยกำรที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ
กลุ่มกิจกำรจะวัดมูลค่ำของจำนวนประมำณกำรหนี้ สิน โดยใช้มูลค่ำปั จจุบนั ของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องนำมำจ่ำยชำระภำระผูกพัน
โดยใช้อตั รำก่อนภำษีซ่ ึ งสะท้อนถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปั จจุบนั ของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเสี่ ยงเฉพำะของ
หนี้สินที่กำลังพิจำรณำอยู่ กำรเพิ่มขึ้นของประมำณกำรหนี้สินเนื่องจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำ จะรับรู้เป็ นดอกเบี้ยจ่ำย
3.18 กำรอุดหนุนจำกรัฐบำล
กำรอุดหนุ นจำกรัฐบำลรับรู้ ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรมหำกมีเหตุผลชัดเจนว่ำจะได้รับกำรอุดหนุ นนั้นและกลุ่มกิจกำรจะปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตำมเงื่อนไขที่กำหนดมำพร้อมกับกำรอุดหนุนนั้น
กำรอุดหนุ นจำกรั ฐบำลเพื่อ ชดเชยต้นทุ นจะรั บ รู้ เป็ นรำยกำรรอตัดบัญชี แ ละจะทยอยรั บ รู้ เป็ นรำยได้ในก ำไรหรื อขำดทุน ตำม
ระยะเวลำที่กลุ่มกิจกำรรับรู้ตน้ ทุนที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบำลตั้งใจให้กำรอุดหนุนชดเชยคืนให้แก่กลุ่มกิจกำร
3.19 กำรรับรู้ รำยได้
การขายสินค้ าและการให้ บริ การ
รำยได้ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่จะได้รับจำกกำรขำยสิ นค้ำและที่ให้บริ กำรซึ่ งเกิดขึ้นจำกกำรกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มกิจกำร
โดยเป็ นจำนวนเงิ นที่สุท ธิ จำกเงินคื นและส่ วนลด และไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มกิ จกำรสำหรั บงบกำรเงิ นรวม รำยได้จำก
กำรขำยสิ น ค้ำรั บรู้ เมื่อผูซ้ ้ื อ ได้รับโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสำระสำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำ รำยได้จำกกำร
ให้บริ กำรรับรู้เป็ นรำยได้เมื่อได้ให้บริ กำรแก่ลูกค้ำแล้ว
ดอกเบี้ยรั บและเงินปันผล
รำยได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตำมเกณฑ์อตั รำผลตอบแทนที่แท้จริ ง ส่ วนรำยได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น
รายได้อื่น
รำยได้อื่นบันทึกในงบกำไรขำดทุนตำมเกณฑ์คงค้ำง
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3.20 กำรจ่ ำยเงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ำยไปยังเจ้ำของของบริ ษทั จะรับรู้ในด้ำนหนี้สินในงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชีซ่ ึ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปันผล
3.21 ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน
ส่ วนงำนดำเนิ นงำนได้ถูกรำยงำนในลัก ษณะเดี ยวกับ รำยงำนภำยในที่นำเสนอให้ผมู้ ีอ ำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำน
ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
ส่ วนงำนดำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ที่ทำกำรตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
กลุ่มกิจกำรนำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนโดยแสดงส่ วนงำนธุรกิจเป็ นรู ปแบบหลักในกำรรำยงำน โดยพิจำรณำจำก
โครงสร้ ำ งกำรบริ หำรและกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นภำยในของกลุ่ มกิ จกำรเป็ นเกณฑ์ในกำรก ำหนดส่ วนงำน (ดูรำยละเอี ยดใน
หมำยเหตุฯ ข้อ 8)
4

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน

4.1

ปัจจัยควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
กิ จกรรมของกลุ่ มกิ จกำรย่อ มมีควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน ที่หลำกหลำยซึ่ งได้แก่ ควำมเสี่ ยงจำกตลำด (รวมถึ ง ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน ควำมเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำยุติธรรมอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ ยงด้ำนกระแสเงินสดอันเกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อและควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง แผนกำรจัดกำร
ควำมเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่มกิจกำร จึงมุ่งเน้นควำมผันผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบที่ทำให้เสี ยหำยต่อผล
กำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่เป็ นไปได้
4.1.1 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
เนื่ องจำกกลุ่มกิ จกำรดำเนิ นงำนระหว่ำงประเทศจึงย่อมมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศซึ่ งเกิ ดจำก
สกุลเงินที่หลำกหลำย โดยมีสกุลเงินหลักเป็ นเงินสกุลดอลล่ำร์ สหรัฐฯ ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจำกรำยกำร
ธุ รกรรมในอนำคต กลุ่มกิ จกำรใช้สัญญำอัตรำแลกเปลี่ ยนล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
4.1.2 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
รำยได้และกระแสเงินสดจำกกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มกิ จกำรส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนกับกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
ธุรกรรมทั้งหมดที่ใช้อนุพนั ธ์ดำ้ นอัตรำดอกเบี้ยต้องได้รับอนุมตั ิจำกผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงินก่อนเข้ำทำรำยกำร กลุ่มกิจกำร
ไม่มีสินทรั พย์ที่ตอ้ งอ้ำงอิ งอัตรำดอกเบี้ยอย่ำงมีนัยสำคัญ กลุ่มกิ จกำรสำมำรถระดมทุนโดยกำรกู้ยืมระยะยำวด้วยอัตรำ
ดอกเบี้ยลอยตัว
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กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)

4.1

ปัจจัยควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
4.1.3 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้ สินเชื่อ
กลุ่ ม กิ จ กำรไม่ มี ก ำรกระจุ ก ตัว อย่ ำ งมี นั ย ส ำคัญ ของควำมเสี่ ย งทำงด้ำ นสิ น เชื่ อ กลุ่ ม กิ จ กำรมี น โยบำยที่ เ หมำะสม
เพื่อ ท ำให้เชื่ อ มัน่ ได้ว่ำ ได้ขำยสิ น ค้ำและให้บ ริ ก ำรแก่ ลูก ค้ำ ที่ มีป ระวัติสิ น เชื่ อ อยู่ในระดับ ที่ เหมำะสม โดยกลุ่ มกิ จกำร
มีนโยบำยจำกัดวงเงินกำรทำธุรกรรมกับสถำบันกำรเงินแต่ละแห่งอย่ำงเหมำะสม
4.1.4 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
กำรจัด กำรควำมเสี่ ย งด้ำ นสภำพคล่ อ งอย่ำ งรอบคอบหมำยถึ ง กำรด ำรงไว้ซ่ ึ งเงิ น สดและหลัก ทรั พ ย์ที่ มี ต ลำดรองรั บ
อย่ำงเพียงพอ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและควำมสำมำรถในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ส่ วนงำนบริ หำร
เงินของกลุ่มกิ จกำรตั้งเป้ ำหมำยจะดำรงควำมยืดหยุ่นในกำรระดมเงินทุ นโดยกำรรั กษำวงเงินสิ นเชื่ อให้มีควำมเพียงพอ
เนื่องจำกลักษณะปกติทำงธุรกิจของกลุ่มกิจกำรมีกระแสเงินสดเข้ำออกเป็ นจำนวนเงินค่อนข้ำงสู ง

4.2

ปัจจัยควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
4.2.1 ควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน้ำตำลทรำยและรำคำอ้อย
กลุ่ มกิ จกำรมีควำมเสี่ ยงจำกควำมผัน ผวนของรำคำน้ ำ ตำลทรำยและรำคำอ้อ ย เนื่ อ งจำกอุตสำหกรรมอ้อ ยและน้ ำ ตำล
ในประเทศไทยเป็ นอุตสำหกรรมที่ถูกควบคุมและกำกับดูแลจำกภำครัฐ ผ่ำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำยภำยใต้
พระรำชบัญญัติออ้ ยและน้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ซึ่งได้มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ
1

กำรจัดสรรช่องทำงกำรจำหน่ำยน้ ำตำลออกเป็ นระบบโควตำ ดังนี้
1.1 โควตำ ก. สำหรับน้ ำตำลทรำยผลิตเพื่อใช้บริ โภคภำยในประเทศ
1.2 โควตำ ข. สำหรั บน้ ำตำลทรำยดิบที่คณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำยกำหนดให้โรงงำนผลิตและส่ งมอบ
ให้บริ ษทั อ้อยและน้ ำตำลไทย จำกัด (อนท.) จำหน่ ำย เพื่อนำมำใช้กำหนดรำคำมำตรฐำนของน้ ำตำลทรำยดิบ
ที่ส่งออกในกำรคำนวณรำยได้ของระบบ
1.3 โควตำ ค. สำหรั บน้ ำตำลที่โรงงำนผลิตเพื่อส่ งขำยต่ำงประเทศหรื อเพื่อเป็ นวัตถุดิบในกำรผลิตสิ นค้ำส่ งออก
ต่ำงประเทศ

2

กำรจัดสรรส่ วนแบ่งรำยได้สุทธิ ของระบบระหว่ำงเกษตรกรชำวไร่ ออ้ ยและโรงงำนน้ ำตำลภำยใต้ระบบแบ่งปั น
ผลประโยชน์ โดยเกษตรกรชำวไร่ ออ้ ยจะได้รับส่ วนแบ่งรำยได้ร้อยละ 70 ซึ่ งคือรำคำอ้อย และโรงงำนจะได้รับส่ วนแบ่ง
รำยได้ร้อยละ 30 ซึ่งคือผลตอบแทนกำรผลิต

รำยได้สุทธิ ของระบบอ้อยและน้ ำตำลทรำยคำนวณจำกรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยน้ ำตำลทรำยภำยในประเทศ (โควตำ ก.)
และรำยได้จำกกำรจำหน่ ำ ยน้ ำ ตำลทรำยต่ ำ งประเทศ (โควตำ ข. และโควตำ ค. ซึ่ งจะใช้รำคำเฉลี่ ยของน้ ำ ตำลทรำย
โควตำ ข. และอัตรำแลกเปลี่ยนที่ อนท. ขำยได้จริ งเป็ นฐำนในกำรคำนวณรำยได้จำกกำรขำยน้ ำตำลต่ำงประเทศ) หักด้วย
ค่ำใช้จ่ำยของอุตสำหกรรมอ้อยและน้ ำตำลทรำย โดยในปั จจุบนั สัดส่ วนน้ ำตำลส่ งออกเทียบกับน้ ำตำลขำยภำยในประเทศ
ประมำณ 70:30
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กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)

4.3

กำรบัญชีสำหรับอนุพนั ธ์ ทำงกำรเงิน
กลุ่มกิจกำรเป็ นคู่สัญญำในอนุ พนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือทำงกำรเงินซึ่ งส่ วนมำกจะประกอบด้วยสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ เครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่รับรู้ในงบกำรเงินในวันเริ่ มแรกและจะรับรู้เมื่อครบกำหนดตำมสัญญำ
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำช่ วยป้ องกันกลุ่มกิ จกำรจำกควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนด้วยกำรกำหนด
อัตรำที่จะใช้รับสิ นทรัพย์หรื ออัตรำที่จะจ่ำยหนี้ สินที่เป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงจำกจำนวนเงินที่จะได้รับ
จำกสิ นทรัพย์หรื อที่จะต้องจ่ำยชำระหนี้สินจะนำไปหักกลบกับมูลค่ำของสัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำที่เกี่ยวข้อง รำยกำรกำไร
และขำดทุนจำกอนุ พนั ธ์ซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับเงินกูย้ ืมจะนำมำหักกลบกันในกำรนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงอยู่ในต้นทุนทำง
กำรเงินในงบกำไรขำดทุน ส่ วนรำยกำรกำไรและขำดทุนจำกอนุ พนั ธ์ซ่ ึ งเกี่ ยวข้องกับรำยกำรค้ำปกติจะนำมำหักกลบกันในกำร
นำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงอยูใ่ นรำยได้อื่น - สุ ทธิในงบกำไรขำดทุน

4.4

กำรประมำณมูลค่ ำยุติธรรม
กำรวิเครำะห์เครื่ องมือทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดับข้อมูล
สำมำรถแสดงได้ดงั นี้
 ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกัน
 ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่ งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลรำคำ) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมำจำกรำคำ) สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
 ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลส ำหรั บ สิ น ทรั พย์หรื อหนี้ สิ นซึ่ งไม่ได้มำจำกข้อมูลที่ สำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อ มูล ที่
ไม่สำมำรถสังเกตได้)
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
5

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
ในระหว่ำงปี กลุ่มกิจกำรได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และ
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรในปี ปัจจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกำไร (ขำดทุน) หรื อ
ส่ วนของเจ้ำของตำมที่เคยรำยงำนไปแล้ว กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย: บำท)

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
ตำมที่จัดประเภทใหม่
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้ชำวไร่ - สุทธิ
ส่วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่ลูกหนี้
ชำวไร่ ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ
ส่วนของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน - สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558

ตำมที่เคยรำยงำนไว้ ตำมที่จัดประเภทใหม่

221,160,556
701,900,883

227,944,568
908,499,263

293,034,267
505,484,382

302,873,569
770,792,360

96,149,413
110,448,967
211,129,582
1,475,176,244
9,155,233

201,974,349
1,481,960,256
-

82,180,598
183,127,380
221,097,174
2,165,091,347
9,714,573

211,382,601
2,174,930,649
-

6,645,665
26,147,625

32,793,290

1,381,380
29,455,662

30,837,042

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
ตำมที่จัดประเภทใหม่
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ส่วนของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน - สุทธิ

ตำมที่เคยรำยงำนไว้

(หน่ วย: บำท)

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558

ตำมที่เคยรำยงำนไว้ ตำมที่จัดประเภทใหม่

ตำมที่เคยรำยงำนไว้

156,982,032
1,358,215,988

163,766,044
1,365,000,000

245,364,016
1,260,160,698

255,203,318
1,270,000,000

2,991,329
8,978,121

11,969,450

526,847
11,221,752

11,748,599

302
36

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
6

ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้ อสมมติฐำน และกำรใช้ ดุลยพินิจ
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่ องและอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ใน
อดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น

6.1

ค่ ำเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญของลูกหนี้กำรค้ ำและลูกหนี้ชำวไร่
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุล ยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ ที่คงค้ำง หลักประกัน และสภำวะเศรษฐกิจที่
เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยในกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยพิจำรณำจำกระยะเวลำที่คำ้ งชำระหนี้ ของลูกหนี้ โดยบริ ษทั จะตั้งค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญเต็มจำนวน (หลังหักมูลค่ำประเมินของหลักประกันของลูกหนี้)

6.2

ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ำยบริ หำรเป็ นผูป้ ระมำณกำรของอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำซำกสำหรับอำคำรและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของกลุ่มกิจกำร
โดยฝ่ ำยบริ หำรจะมีกำรทบทวนค่ำเสื่ อมรำคำเมื่ออำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำซำกมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรในงวดก่อน
หรื อมีกำรตัดจำหน่ ำยสิ นทรั พย์ที่เสื่ อมสภำพหรื อไม่ได้ใช้งำนโดยกำรขำยหรื อเลิกใช้ และกลุ่มกิ จกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์เมื่อมีเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์บ่งชี้วำ่ รำคำตำมบัญชีอำจสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน

6.3

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ พนักงำน
มูลค่ ำปั จจุ บ ันของกำรประมำณกำรหนี้ สิ นผลประโยชน์พนักงำนขึ้นอยู่กับหลำยปั จจัยที่ ใช้ในกำรคำนวณตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ ยวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน อัตรำกำรตำย และอัตรำกำร
ลำออก กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้ จะมีผลต่อภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กลุ่มกิจกำรได้กำหนดอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่อตั รำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยประมำณกำรหนี้ สินผลประโยชน์พนักงำน ในกำรกำหนดอัตรำคิดลดที่เหมำะสมดังกล่ำว กลุ่มกิจกำรใช้อตั รำ
ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบำลที่มีอำยุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ตอ้ งชำระของหนี้สินค่ำตอบแทนพนักงำน
รำยละเอียดสมมติฐำนที่สำคัญอื่นๆเปิ ดเผยอยูใ่ นหมำยเหตุฯ ข้อ 24

6.4

ประมำณกำรรำคำวัตถุดบิ
กลุ่มกิ จกำรรั บซื้ ออ้อยสำหรั บฤดูกำรผลิตปี 2559/2560โดยใช้ประกำศรำคำอ้อยขั้นต้นของฤดูกำรผลิ ตปี 2559/2560 ตำมประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ซึ่ งปรับด้วยระดับควำมหวำนของอ้อยที่รับซื้ อใน
กำรบันทึกค่ำอ้อยและเจ้ำหนี้ ค่ำอ้อยสำหรับฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 และจนถึงวันที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้อนุ มตั ิให้ออกงบกำรเงินนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำยยังไม่ได้ประกำศรำคำอ้อยขั้นสุ ดท้ำยสำหรับฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 เนื่ องจำกยังไม่
สิ้ นสุ ดฤดูกำลผลิต
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บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
7

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุป ระสงค์ของกลุ่มกิ จกำรในกำรบริ หำรทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อ ดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนอย่ำงต่ อเนื่ อ งของ
กลุ่มกิ จกำรเพื่อสร้ ำงผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ ำงของทุนที่
เหมำะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในกำรดำรงไว้หรื อปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น กำรคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
กำรออกหุน้ ใหม่ หรื อกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหนี้สิน

8

ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน
ส่ วนงำนที่รำยงำนอ้ำ งอิ งจำกรำยงำนภำยในของกลุ่ มกิ จกำรซึ่ งถูกสอบทำนโดยผูม้ ีอำนำจตัดสิ น ใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ น งำน
คือประธำนกรรมกำรที่บริ หำรซึ่ งเป็ นผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนเพื่อกำรจัดสรรทรั พยำกรและประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำน
ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนได้พิจำรณำแล้วว่ำส่ วนงำนที่รำยงำนมีดงั นี้
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล
- ธุรกิจจำหน่ำยวัสดุกำรเกษตร
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำ
- ธุรกิจอื่นๆ
ทั้งนี้ผมู้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนใช้กำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมส่ วนงำนในกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำน
นโยบำยกำรบัญชี ส ำหรั บส่ วนงำนดำเนิ นงำนเป็ นไปตำมนโยบำยกำรบัญชี ที่ กล่ ำวไว้ในหัวข้อสรุ ปนโยบำยกำรบัญชี ที่ สำคัญ
ต้นทุนที่ไม่สำมำรถปันส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นค่ำใช้จ่ำยส่ วนกลำง
ข้ อมูลเกีย่ วกับภูมิศำสตร์
รำยกำรขำยกับ ลูกค้ำ ภำยนอกส่ วนใหญ่ป ระมำณร้ อ ยละ 50.14 ของกลุ่ มกิ จกำรเป็ นกำรขำยภำยในประเทศ โดยรำยกำรขำย
ต่ำงประเทศส่ วนใหญ่มำจำกประเทศในแถบเอเชีย นอกจำกนี้ สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกลุ่มกิจกำรอยูใ่ นประเทศไทย
ลูกค้ ำรำยใหญ่
กลุ่มกิจกำรไม่มีรำยได้จำกรำยกำรขำยกับลูกค้ำภำยนอกรำยใดรำยหนึ่งที่มำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกลุ่มกิจกำร จึงมิได้มีกำร
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม
สิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่น - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์รวม

รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
- ในประเทศ
- ต่ำงประเทศ
รวม
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนตำมส่วนงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสุ ทธิ สำหรับปี

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

508
2,828
1,843
5,179

1,538
2,283
3,821
420

พ.ศ. 2559

ธุรกิจจำหน่ ำย
วัสดุกำรเกษตร

593
2,624
1,804
5,021

1,423
2,094
3,517
558

73
111
588
772

628
628
83

125
120
483
728

755
755
88

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

ธุรกิจผลิตและจำหน่ ำย
นำ้ ตำลทรำยและกำกนำ้ ตำล

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมประเภทส่ วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มกิจกำร แสดงดังนี้

ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน (ต่อ)

บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

5
1,746
424
2,175

529
529
154

พ.ศ. 2559

10
1,525
1,030
2,565

489
489
147

16
4,278
4,294

150
150
16

รวม

12
4,879
4,891

153
153
14

586
4,701
7,133
12,420

2,845
2,283
5,128
673

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ธุรกิจอืน่ ๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ธุรกิจผลิตและ
จำหน่ ำยไฟฟ้ำ

728
4,281
8,196
13,205

2,820
2,094
4,914
807

พ.ศ. 2558

(4)
(16)
(5,173)
(5,193)

(549)
(549)
87

พ.ศ. 2559

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

(688)
(688)
98

พ.ศ. 2558

รำยกำรระหว่ ำงกัน

582
4,685
1,960
7,227

2,296
2,283
4,579
760
(441)
(177)
(29)
113

พ.ศ. 2559

39

715
4,265
1,784
6,764

2,132
2,094
4,226
905
(454)
(125)
(54)
272

พ.ศ. 2558

งบกำรเงินรวม

หน่ วย : ล้ ำนบำท

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
9

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

410,000
84,936,019
85,346,019

80,000
4,411,384
4,491,384

400,000
213,524,458
213,924,458

70,000
11,528,663
11,598,663

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำมมีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักร้ อยละ
0.38 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.40 ต่อปี )
10

ลูกหนี้กำรค้ ำและลูกหนี้อนื่ - สุ ทธิ

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น - สุ ทธิ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระไม่เกิน 3 เดือน
ค้ำงชำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
ค้ำงชำระมำกกว่ำ 12 เดือน
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

46,475,415
1,394,207
13,757,766
10,222,565
71,849,953
(23,146,976)
48,702,977

69,405,952
8,553,512
4,232,270
8,594,383
90,786,117
(8,250,423)
82,535,694

8,250,423
8,250,423
(8,250,423)
-

8,250,423
8,250,423
(8,250,423)
-

12,111,434
589,807
32,808
12,734,049

6,669,397
491,248
168,333
200,680
7,529,658

5,249,872
5,249,872

10,171,741
2,268,894
6,064,760
6,685,360
25,190,755

1,791,159
112,184,055
36,126,351
3,456,974
153,558,539

2,838,224
95,849,873
32,407,107
131,095,204

179,698
1,447,338
25,785,329
1,084,000
28,496,365

1,269,116
2,840,005
29,323,530
98,309,530
49,096
131,791,277

214,995,565

221,160,556

33,746,237

156,982,032

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระไม่เกิน 3 เดือน
ค้ำงชำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
ค้ำงชำระมำกกว่ำ 12 เดือน
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
รำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรอื่น
รำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรอื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

306
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
11

ลูกหนี้ชำวไร่ - สุ ทธิ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
1,069,923,413
(79,856,878)
990,066,535

ลูกหนี้ชำวไร่
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

782,612,215
(80,711,332)
701,900,883

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
84,235,373
(73,935,373)
10,300,000

86,501,469
(75,601,469)
10,900,000

ลูกหนี้ชำวไร่ สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561
ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560
ฤดูกำรผลิตปี 2558/2559
ฤดูกำรผลิตปี 2557/2558
ฤดูกำรผลิตปี 2556/2557
ฤดูกำรผลิตปี 2555/2556
ฤดูกำรผลิตปี 2554/2555
ฤดูกำรผลิตก่อนปี 2554/2555
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

330,475,436
585,507,302
39,866,684
24,292,941
3,330,282
1,221,331
994,064
84,235,373
1,069,923,413
(79,856,878)
990,066,535

121,473,090
526,841,927
40,879,597
4,486,709
1,339,364
1,090,059
86,501,469
782,612,215
(80,711,332)
701,900,883

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
84,235,373
84,235,373
(73,935,373)
10,300,000

86,501,469
86,501,469
(75,601,469)
10,900,000

ลูกหนี้ชำวไร่ ส่วนที่เป็ นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่รวมอยูใ่ นงบกำรเงิน สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561
ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560
ฤดูกำรผลิตปี 2558/2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

109,815
1,966,692
-

18,217
2,551,516

-

-

2,076,507

2,569,733

-

-
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บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
12

สิ นค้ ำคงเหลือ - สุ ทธิ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
วัตถุดิบ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
สิ นค้ำซื้อมำเพื่อขำย
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
วัสดุโรงงำน
หัก ค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำสิ นค้ำเก่ำและเสื่ อมคุณภำพ
- วัตถุดิบ
- สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
- สิ นค้ำซื้อมำเพื่อขำย
- สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
- วัสดุโรงงำน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

22,560,685
471,554,404
38,475,748
8,832,622
46,311,257
587,734,716

37,196,022
574,317,732
63,484,999
4,670,201
37,293,624
716,962,578

-

-

(823,450)
(1,445,260)
(3,480,569)
(355,924)
(6,105,203)
581,629,513

(1,326,140)
(429,541)
(1,755,681)
715,206,897

-

-

ต้นทุนของสิ นค้ำคงเหลือ สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ที่รับรู้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยและรวมอยู่ในต้นทุนขำยเป็ นจำนวน
3,519.55 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2558 : 3,082.10 ล้ำนบำท)
13

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่

ลูกหนี้กรมสรรพำกร
ภำษีซ้ือขอคืน
ภำษีซ้ือยังไม่ถึงกำหนด
อื่นๆ

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

5,018,992
32,798,062
5,515,473
4,912,555
48,245,082

7,772,496
40,679
145,334
7,958,509

32,041,376
12,636,421
4,027,684
48,705,481

207,913
8,964,753
302,234
9,474,900
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
14

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
ลงทุนเพิม่ ขึ้น
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

1,280,477,600
164,999,000
1,445,476,600

1,270,478,100
9,999,500
1,280,477,600

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยทั้งหมดที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

บริ ษทั โรงงำนน้ ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด
บริ ษทั บุรีรัมย์วจิ ยั และพัฒนำอ้อย จำกัด
บริ ษทั บุรีรัมย์พลังงำน จำกัด และบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั บุรีรัมย์เพำเวอร์ จำกัด
บริ ษทั บุรีรัมย์เพำเวอร์พลัส จำกัด
บริ ษทั โรงงำนน้ ำตำลชำนิ จำกัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพำเวอร์ จำกัด”)
บริ ษทั ปุ๋ ยตรำกุญแจ จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลทุนบุรีรัมย์ จำกัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด”)

ทุนเรียกชำระแล้ ว

สั ดส่ วนกำรถือหุ้น

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
ล้ ำนบำท ล้ ำนบำท

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
ร้ อยละ

วิธีรำคำทุน

เงินปันผลรับ

พ.ศ. 2559
ล้ ำนบำท

พ.ศ. 2558
ล้ ำนบำท

พ.ศ. 2559
ล้ ำนบำท

พ.ศ. 2558
ล้ ำนบำท

1,050
71
136
170
160

1,050
71
136
170
10

99.90
99.99
99.99
99.99
99.99

99.90
99.99
99.99
99.99
99.99

1,049
70
136
160

1,049
70
136
-

-

63
27
-

5
15

5
15

99.99
99.99

99.99
99.99

5
15

15

-

6

10

10

99.99

99.99

10

10

-

-

1,445

1,280

-

96

รวม เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
บริษัท บุรีรัมย์ เพำเวอร์ พลัส จำกัด
เมื่อวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ของบริ ษทั บุรีรัมย์เพำเวอร์พลัส จำกัด ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำกผลกำรประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั บุรีรัมย์เพำเวอร์ พลัส จำกัด ครั้ งที่ 2/2559 เมื่อวันที่
21 มีนำคม พ.ศ. 2559 โดยกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกหุ ้นสำมัญจำนวน 100,000 หุ ้น เป็ นหุ ้นสำมัญจำนวน 1,600,000 หุ ้น โดยมี
มูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท และบริ ษทั บุรีรัมย์เพำเวอร์ พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนรำยกำรดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2559
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บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
14

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริษัท บุรีรัมย์ เพำเวอร์ พลัส จำกัด (ต่อ)
เมื่อวันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ครั้งที่ 3/2559 คณะกรรมกำรมีมติอนุ มตั ิซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั
บุรีรัมย์เพำเวอร์พลัส จำกัด จำนวน 99,994 หุ ้น จำกบริ ษทั บุรีรัมย์พลังงำน จำกัด โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท รวมเป็ นเงิน
9,999,400 บำท ซึ่ งได้ชำระเต็มจำนวนแล้ว และบริ ษทั บุรีรัมย์เพำเวอร์ พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนรำยกำรดังกล่ำวกับกระทรวง
พำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ครั้งที่ 3/2559 คณะกรรมกำรมีมติอนุ มตั ิซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั
บุรีรัมย์เพำเวอร์ พลัส จำกัด จำนวน 1,500,000 หุ ้น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท รวมเป็ นเงิน 150,000,000 บำท ซึ่ งได้ชำระ
เต็มจำนวนแล้ว และบริ ษทั บุรีรัมย์เพำเวอร์พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนรำยกำรดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 เมษำยน
พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 คณะกรรมกำรมีมติอนุ มตั ิซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั
บุรีรัมย์เพำเวอร์ พลัส จำกัด จำนวน 1 หุ ้น จำกบริ ษทั บุ รีรัมย์พลังงำน จำกัด โดยมีมูล ค่ำ ที่ตรำไว้หุ้น ละ 100 บำท รวมเป็ นเงิ น
100 บำท ซึ่งได้ชำระเต็มจำนวนแล้ว และบริ ษทั บุรีรัมย์เพำเวอร์พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนรำยกำรดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2559
บริษัท บุรีรัมย์ ซุปเปอร์ เพำเวอร์ จำกัด
เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 2/2559 ของบริ ษทั บุ รีรัมย์ซุปเปอร์ เพำเวอร์ จำกัด ผูถ้ ือหุ ้น มี
มติอนุ มตั ิให้บริ ษทั บุรีรัมย์ซุปเปอร์ เพำเวอร์ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ เพื่อเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั โดย บริ ษทั บุรีรัมย์
ซุปเปอร์เพำเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั โรงงำนน้ ำตำลชำนิ จำกัด กับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลำคม
พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 3/2559 คณะกรรมกำรมีมติอนุ มตั ิซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั บุรีรัมย์
ซุ ปเปอร์ เพำเวอร์ จำกัด จำนวน 49,995 หุ ้น จำก บริ ษทั บุรีรัมย์พลังงำน จำกัด โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท รวมเป็ นเงิ น
4,999,500 บำท ซึ่ งได้ชำระเต็มจำนวนแล้ว และบริ ษทั บุรีรัมย์ซุ ปเปอร์ เพำเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนรำยกำรดังกล่ำวกับกระทรวง
พำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2559
บริษัท บุรีรัมย์ อะโกรเอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด
เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 2/2559 ของบริ ษทั บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด ผูถ้ ือหุ ้นมี
มติอนุ มตั ิให้บริ ษทั บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ เพื่อเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั โดย บริ ษทั บุรีรัมย์
อะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั น้ ำตำลทุนบุรีรัมย์ จำกัด กับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลำคม
พ.ศ. 2559
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
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เงินลงทุนระยะยำวอืน่ - สุ ทธิ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
หลักทรัพย์เผือ่ ขำย - ตรำสำรทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

566,720

570,520

566,720

570,520

19,064
585,784

(76,820)
493,700

19,064
585,784

(76,820)
493,700

เงินลงทุนทัว่ ไป - ตรำสำรทุน

1,409,950

1,409,950

2,175

2,175

เงินลงทุนระยะยำวอืน่ -สุ ทธิ

1,995,734

1,903,650

587,959

495,875

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยำวอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
กำรลงทุนเพิ่มขึ้น
กำรจำหน่ำยเงินลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเพิม่ ขึ้น
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ

เงินลงทุน
ทั่วไป
บำท

หลักทรั พย์
เผื่อขำย
บำท

รวม
บำท

1,409,950
1,409,950

493,700
566,720
(566,720)
92,084
585,784

1,903,650
566,720
(566,720)
92,084
1,995,734

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินลงทุน
หลักทรั พย์
ทั่วไป
เผื่อขำย
บำท
บำท
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
กำรลงทุนเพิ่มขึ้น
กำรจำหน่ำยเงินลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น

2,175
2,175

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ

493,700
566,720
(566,720)
92,084
585,784

รวม
บำท
495,875
566,720
(566,720)
92,084
587,959

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรั พย์เผื่อขำยใช้รำคำเสนอซื้ อล่ำสุ ดที่อำ้ งอิงจำกตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันทำกำร
สุ ดท้ำยของวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ซึ่งจัดเป็ นข้อมูลระดับ 1 ของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรม
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บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
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เงินให้ ก้ยู ืมระยะยำวแก่ ลูกหนี้ชำวไร่ - สุ ทธิ

ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยำว
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยำว - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

175,765,724
203,031,477
378,797,201

96,149,413
110,448,967
206,598,380

-

-

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่ลูกหนี้ ชำวไร่ มีดงั นี้

ยอดยกมำ
เงินให้กยู้ มื เพิ่ม
รับคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

206,598,380
268,348,233
(96,149,412)
378,797,201

265,307,979
23,471,000
(82,180,599)
206,598,380

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 อัตรำดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่ลูกหนี้ชำวไร่ อยู่ระหว่ำงอัตรำร้อยละ 7.02 - 7.15 ต่อปี
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 7.15 - 7.25 ต่อปี )
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ลูกหนี้อนื่ - สำนักงำนกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำย
ลูกหนี้ สำนักงำนกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำยเป็ นเงินชดเชยที่กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รับชดเชยจำกกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย
เนื่ องจำกในฤดูกำรผลิตปี 2557/2558 ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มกิ จกำรคำดว่ำรำคำอ้อยขั้นสุ ดท้ำยจะต่ำกว่ำรำคำอ้อยขั้นต้น ซึ่ งตำม
พระรำชบัญญัติออ้ ยและน้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 มำตรำ 56 กำหนดให้ในกรณี ที่รำคำอ้อ ยขั้น สุ ดท้ำยและผลตอบแทนกำรผลิ ต
และจำหน่ ำยน้ ำตำลทรำยขั้นสุ ดท้ำยต่ำกว่ำรำคำอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ ำยน้ ำตำลทรำยขั้นต้นให้กองทุน
จ่ำยเงินชดเชยให้แก่โรงงำนเท่ำกับส่ วนต่ำงดังกล่ำว แต่ชำวไร่ ออ้ ยไม่ตอ้ งส่ งคืนค่ำอ้อยที่ได้รับเกิน
กลุ่มกิจกำรรับรู้ลูกหนี้ดงั กล่ำวจำกกำรคำนวณปรับปรุ งข้อมูลรำคำอ้อยขั้นสุ ดท้ำยและผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ ำยน้ ำตำลทรำย
ขั้นสุ ดท้ำยสำหรั บฤดูกำรผลิตปี 2557/2558 ที่ พิจำรณำเห็ นชอบโดยคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำยเมื่อวันที่ 20 มกรำคม
พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดเป็ นข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรม
เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 กลุ่มกิ จกำรได้รับเงิน ชดเชยจำกรำคำอ้อยขั้นสุ ดท้ำย และผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ ำ ย
น้ ำตำลทรำยขั้นสุ ดท้ำยสำหรับฤดูกำรผลิตปี 2557/2558 ดังกล่ำวแล้วทั้งหมดจำกสำนักงำนกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย เป็ นจำนวนเงิน
155.85 ล้ำนบำท
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98,159,502
23,392,183
18,726,888
(1,679,141)
13,561,894
(1,747,228)
150,414,098
153,045,203
(2,631,105)
150,414,098

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

98,159,502
98,159,502

ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดนิ
บำท

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์เข้ำ (ออก)
จำหน่ำยสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ - สุ ทธิ
ค่ำเสื่ อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ

รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

313
848,602,372
(77,119,033)
771,483,339

420,001,066
3,501,094
395,736,595
(2,844,183)
(13,561,894)
(31,349,339)
771,483,339

467,240,061
(47,238,995)
420,001,066

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำร
บำท

2,325,607,950
(329,854,399)
1,995,753,551

834,702,805
33,286,624
1,223,063,142
(4,702,271)
(133,697)
(90,463,052)
1,995,753,551

1,078,990,842
(244,288,037)
834,702,805

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
บำท

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

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

109,416,472
(31,751,549)
77,664,923

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

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

เครื่องมืออุปกรณ์
เครื่องตกแต่ ง
และเครื่องมือ
ติดตั้งและ
กำรเกษตร อุปกรณ์ สำนักงำน
บำท
บำท

งบกำรเงินรวม

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

115,963,679
(53,627,887)
62,335,792

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

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

ยำนพำหนะ
บำท

สิ นทรัพย์
ระหว่ ำงติดตั้ง
และก่ อสร้ ำง
บำท
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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

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

รวม
บำท

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
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771,483,339
2,098,565
219,007,846
(8,306,256)
(36,048,231)
948,235,263

150,414,098
40,279,689
48,342,462
(1,175,717)
(883,876)
(3,086,159)
233,890,497
240,491,636
(6,601,139)
233,890,497

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์เข้ำ (ออก)
จำหน่ำยสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ - สุ ทธิ
ค่ำเสื่ อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
1,058,908,805
(110,673,542)
948,235,263

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำร
บำท

ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดนิ
บำท

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

3,773,270,451
(33,202,236)
(479,981,048)
3,260,087,167

1,995,753,551
46,390,762
1,331,533,154
(969,674)
(33,202,236)
61,313,616
(140,732,006)
3,260,087,167

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
บำท

85,236,934
(36,148,776)
49,088,158

44,584,218
6,384,335
14,845,761
(46,330)
(3,095,402)
(13,584,424)
49,088,158
81,085,501
(35,784,943)
45,300,558

77,664,923
13,506,145
15,276,331
(23,081)
(48,724,931)
(12,398,829)
45,300,558

งบกำรเงินรวม
เครื่องมือ
อุปกรณ์ และ
เครื่องตกแต่ ง
เครื่องมือ
ติดตั้งและ
กำรเกษตร อุปกรณ์ สำนักงำน
บำท
บำท

115,335,010
(54,907,938)
60,427,072

88,281,055
(682,804)
87,598,251

62,335,792 1,162,353,383
12,873,173
554,933,226
- (1,629,005,554)
(4,700,615)
(525,989)
(682,804)
(9,555,289)
60,427,072
87,598,251

ยำนพำหนะ
บำท

สิ นทรัพย์
ระหว่ ำงติดตั้ง
และก่ อสร้ ำง
บำท

48

5,442,609,392
(33,885,040)
(724,097,386)
4,684,626,966

4,264,589,304
676,465,895
(6,846,006)
(595,400)
(33,885,040)
303,151
(215,404,938)
4,684,626,966

รวม
บำท

18
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49

ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2559 เครื่ องจักรและอุปกรณ์ในงบกำรเงินรวมได้เกิดกำรด้อยค่ำจำนวน 33.20 ล้ำนบำท โดยผูบ้ ริ หำรได้ให้ผปู้ ระเมิน อิสระทำกำรประเมินมูลค่ำของสิ นทรัพย์
ดังกล่ำวโดยใช้รำคำตลำด ซึ่งจัดเป็ นข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรม เนื่องจำกทรัพย์สินนั้นเกิดควำมเสี ยหำยจำกกระบวนกำรผลิต ทำให้มลู ค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนลดลงจำกรำคำตำมบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ต้นทุนกำรกูย้ มื จำนวน 20.24 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2558 : 35.34 ล้ำนบำท) เกิดจำกเงินกูย้ มื ที่มีวตั ถุประสงค์เฉพำะเพื่อสร้ำงโรงงำนและเครื่ องจักรใหม่ และได้บนั ทึกเป็ นต้นทุนของ
สิ นทรัพย์รวมอยูใ่ นรำยกำรซื้อสิ นทรัพย์ โดยมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 5.78 - 5.90 (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 5.90 - 6.75)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์คิดเป็ นรำคำตำมบัญชีสุทธิ จำนวน 1,967.38 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2558 : 2,095.77 ล้ำนบำท) ได้นำไปวำงเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินแห่ งหนึ่ ง
(หมำยเหตุฯ ข้อ 22)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 อำคำรและอุปกรณ์รำคำทุนจำนวน 35.95 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2558 : 26.20 ล้ำนบำท) ได้ตดั ค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วทั้งจำนวนแต่ยงั คงใช้งำนอยู่

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 สิ นทรัพย์คิดเป็ นรำคำตำมบัญชีสุทธิจำนวน 57.78 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2558 : 47.44 ล้ำนบำท) รวมอยูใ่ นหนี้สินสัญญำเช่ำซื้อ

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

316
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รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จำหน่ำยสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่ำเสื่ อมรำคำ

รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

14,737,764
(8,090,185)
6,647,579

6,871,603
86,070
(48,838)
(261,256)
6,647,579

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

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำร
บำท

-

5,402,282
(4,702,271)
(133,697)
(566,314)
-

9,732,658
(4,330,376)
5,402,282

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
บำท

2,525,978
(1,049,333)
1,476,645

4,957,591
580,883
(3,101,190)
(178,666)
(781,973)
1,476,645

8,636,860
(3,679,269)
4,957,591

เครื่องตกแต่ ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ สำนักงำน
บำท

28,110,913
(24,670,286)
3,440,627

5,007,307
(539,497)
(69,726)
(957,457)
3,440,627

35,822,015
(30,814,708)
5,007,307

ยำนพำหนะ
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

-

-

-

สิ นทรัพย์ ระหว่ ำง
ติดตั้งและก่อสร้ ำง
บำท

50

45,374,655
(33,809,804)
11,564,851

22,238,783
666,953
(8,342,958)
(430,927)
(2,567,000)
11,564,851

68,896,107
(46,657,324)
22,238,783

รวม
บำท
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317
14,737,764
(8,352,430)
6,385,334

6,647,579
(262,245)
6,385,334

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำร
บำท

-

-

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
บำท

6,000,671
(1,064,595)
4,936,076

1,476,645
4,175,153
(56,814)
(658,908)
4,936,076

เครื่องตกแต่ ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ สำนักงำน
บำท

69,840
69,840

69,840
69,840

สิ นทรัพย์
ระหว่ ำง
ติดตั้งและก่อสร้ ำง
บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 อำคำรและอุปกรณ์รำคำทุนจำนวน 12.83 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2558 : 16.84 ล้ำนบำท) ได้ตดั ค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วทั้งจำนวนแต่ยงั คงใช้งำนอยู่

24,534,077
(20,291,326)
4,242,751

3,440,627
2,132,224
(525,989)
(804,111)
4,242,751

ยำนพำหนะ
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 สิ นทรัพย์คิดเป็ นรำคำตำมบัญชีสุทธิจำนวน 1.48 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2558 : ไม่มี) รวมอยูใ่ นหนี้สินสัญญำเช่ำซื้อ

รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ - สุ ทธิ
ค่ำเสื่ อมรำคำ

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

51

45,342,352
(29,708,351)
15,634,001

11,564,851
6,377,217
(525,989)
(56,814)
(1,725,264)
15,634,001

รวม
บำท

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
18

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ค่ำเสื่ อมรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
- ต้นทุนขำย
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

19

192,647,937
22,757,001
215,404,938

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

1,725,264
1,725,264

2,567,000
2,567,000

งบกำรเงินรวม
สิ ทธิกำรใช้
สิ ทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ระหว่ ำงก่อสร้ ำง
บำท
บำท

รวม
บำท

-

-

12,008,156
12,008,156

12,008,156
12,008,156

2,802,540
3,450,575
(1,144,182)
5,108,933

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

12,008,156
559,168
(12,567,324)
-

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

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

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

-

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

รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเข้ำ (ออก)
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ - สุ ทธิ
ค่ำตัดจำหน่ำย

137,058,018
21,861,586
158,919,604

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

318
52

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
19

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ (ต่ อ)
งบกำรเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บำท
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ – สุ ทธิ
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

สิ ทธิกำรใช้
สิ ทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ระหว่ ำงก่อสร้ ำง
บำท
บำท

รวม
บำท

5,108,933
3,310,581
(303,151)
(1,828,693)
6,287,670

12,105,948
(629,656)
11,476,292

9,986,625
9,986,625

17,214,881
13,297,206
(303,151)
(2,458,349)
27,750,587

10,582,965
(4,295,295)
6,287,670

12,567,324
(1,091,032)
11,476,292

9,986,625
9,986,625

33,136,914
(5,386,327)
27,750,587

319
53

บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
19

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ (ต่ อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

-

-

-

535,700
56,814
(88,081)
504,433

-

9,986,625
9,986,625

10,522,325
56,814
(88,081)
10,491,058

1,236,160
(731,727)
504,433

-

9,986,625
9,986,625

11,222,785
(731,727)
10,491,058

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ - สุ ทธิ
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ

รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

รวม
บำท

-

รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

สิ ทธิกำรใช้
สิ ทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ระหว่ ำงก่อสร้ ำง
บำท
บำท

320
54

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
20

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
ภำยใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
เกินกว่ำ 12 เดือน

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

860,804

265,228

-

-

194,946,086
195,806,890

210,864,354
211,129,582

10,667,628
10,667,628

11,146,337
11,146,337

360,237

85,908

-

-

(804,234)
(443,997)

(9,241,141)
(9,155,233)

-

-

195,362,893

201,974,349

10,667,628

11,146,337

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะจ่ำยชำระ
ภำยใน 12 เดือน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะจ่ำยชำระเกินกว่ำ
12 เดือน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม
ลดในกำไรหรื อขำดทุน
ลดในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

201,974,349
(6,228,066)
(383,390)
195,362,893

211,382,601
(9,200,888)
(207,364)
201,974,349

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
11,146,337
(343,156)
(135,553)
10,667,628

12,145,179
(843,481)
(155,361)
11,146,337

321
55

322

20

งบกำรเงินรวม

203,140,003
(13,759,213)
189,380,790

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรื อขำดทุน
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

3,154,061
184,367
(172,656)
3,165,772

3,165,772
185,471
(134,152)
3,217,091
9,854,259
(892,918)
8,961,341

8,961,341
(227,991)
8,733,350
48,333
216,896
265,229

265,229
595,576
860,805

4,900,518
(1,496,932)
3,403,586

3,403,586
(468,135)
2,935,451

15,364
15,364

15,364
(15,364)
(3,813)
(3,813)

รวม
บำท

5,937,500
5,937,500

56

221,097,174
(9,810,300)
(157,292)
211,129,582

5,937,500 211,129,582
(1,495,071) (15,184,727)
(137,965)
4,442,429 195,806,890

สิ นทรัพย์
ไม่ มีตัวตน
บำท

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกินจำนวนที่เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีน้ นั

189,380,790
(13,759,213)
175,621,577

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรื อขำดทุน
ลดในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

ประมำณกำร
ค่ ำเผื่อ
กำรปรับมูลค่ ำ
ผลประโยชน์
ค่ ำเผื่อ กำรลดมูลค่ ำ
ผลขำดทุน
ยุติธรรม
ค่ ำเสื่ อมรำคำ
พนักงำน หนี้สงสั ยจะสู ญ สิ นค้ ำคงเหลือ สะสมทำงภำษี เงินลงทุนเผื่อขำย
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดงั นี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

20
งบกำรเงินรวม

13,489,405
13,489,405
13,489,405
13,489,405

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรื อขำดทุน
ลดในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

323
(3,013,348)
(106,737)
(50,072)
(3,170,157)

(3,170,157)
496,224
(245,425)
(2,919,358)
(675,531)
76,682
(598,849)

(598,849)
(2,380,498)
(2,979,347)

(85,953)
44
(85,909)

(85,909)
(274,329)
(360,238)

ประมำณกำร
ค่ ำเผื่อ
ผลประโยชน์
ค่ ำเผื่อ กำรลดมูลค่ ำ
ค่ ำเสื่ อมรำคำ
พนักงำน หนี้สงสั ยจะสู ญ สิ นค้ ำคงเหลือ
บำท
บำท
บำท
บำท

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุ ทธิ
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
เพิม่ (ลด) ในกำไรหรื อขำดทุน
ลดในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

-

(6,777,008)
(6,777,008)

ค่ ำเผื่อ
กำรด้อยค่ ำ
ของสิ นทรั พย์
บำท

(479,257)
(479,257)

(479,257)
469,800
(9,457)

รำยได้
รอตัดบัญชี
บำท

57

9,714,573
(509,268)
(50,072)
9,155,233

9,155,233
(8,465,811)
(245,425)
443,997

รวม
บำท

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
20

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ (ต่อ)

ประมำณกำร
ผลประโยชน์
พนักงำน
บำท

21

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรปรับ
ค่ ำเผื่อหนี้สงสั ย
มูลค่ ำยุติธรรม
จะสู ญ เงินลงทุนเผื่อขำย
บำท
บำท

รวม
บำท

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรื อขำดทุน
ลดในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

2,223,165
47,510
(131,740)
2,138,935

8,907,808
(375,302)
8,532,506

15,364
(15,364)
(3,813)
(3,813)

11,146,337
(343,156)
(135,553)
10,667,628

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรื อขำดทุน
เพิม่ (ลด) ในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

2,349,719
44,171
(170,725)
2,223,165

9,795,460
(887,652)
8,907,808

15,364
15,364

12,145,179
(843,481)
(155,361)
11,146,337

เจ้ ำหนี้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี้อนื่

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรอื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำและบริ กำร - กิจกำรอื่น
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำและบริ กำร
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้รอรับรู้จำกสำนักงำนกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย
รำยได้รอตัดบัญชี
เจ้ำหนี้ค่ำอ้อย
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

174,784,164
479,703
25,931,121
186,672,219

300,961,185
1,079,608
43,879,927
8,046,427
96,098,523

2,269,767
6,172,452
-

1,564,307
136,437,972
6,081,802
-

7,183,701
47,286
1,066,992
15,576,317
189,765,905
847,164
602,354,572

29,090,375
2,396,286
28,440,109
2,270,608
512,263,048

90,615
1,066,992
2,055,394
97,327
11,752,547

180,000
939,751
145,203,832

324
58

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
22

เงินกู้ยืม

ส่ วนของหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
- เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะยำวอื่นๆ
- หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ
หุน้ กู้
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม
ส่ วนของไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยำวอื่นๆ - สุ ทธิ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ - สุ ทธิ
หุน้ กู้
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม
รวมเงินกู้ยืม

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

1,710,253,155

8,344
1,475,176,244

1,003,953,155

1,358,215,988

506,335,246
2,336,082
10,105,057
850,000,000
422,159,900
3,501,189,440

304,304,422
10,566,953
1,790,055,963

251,802
850,000,000
1,854,204,957

1,358,215,988

951,188,467
9,852,559
15,630,342
976,671,368

1,390,186,734
14,069,629
850,000,000
2,254,256,363

777,980
777,980

850,000,000
850,000,000

4,477,860,808

4,044,312,326

1,854,982,937

2,208,215,988

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เงินกูย้ มื ของกลุ่มกิจกำรทั้งหมดเป็ นสกุลเงินบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินในงบกำรเงินรวมค้ ำประกันโดยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่มี
รำคำตำมบัญชีสุทธิจำนวน 1,967.38 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2558 : 2,095.77 ล้ำนบำท) (หมำยเหตุฯ ข้อ 18)
ภำยใต้เงื่อนไขสัญญำเงินกูย้ ืมระยะยำว กลุ่มกิจกำรต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ เช่น กำรดำรงสัดส่ วนกำรถือหุ ้น
กำรดำรงสัดส่ วนหนี้สินต่อทุน กำรดำรงสัดส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ กำรคงสถำนะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยของบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มกิจกำร เป็ นต้น

325
59

บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
22

เงินกู้ยืม (ต่อ)
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 เงินกูย้ มื ระยะสั้นเป็ น ตัว๋ แลกเงินและตัว๋ สัญญำใช้เงินกับสถำบันกำรเงินจำนวน 1,710.25 ล้ำนบำท
ในงบกำรเงินรวม และจำนวน 1,003.95 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีอตั รำดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.70 - 4.53 ต่อปี โดยมี
ระยะเวลำครบกำหนดภำยใน 11 เดือน (พ.ศ. 2558 : จำนวน 1,475.18 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวม และจำนวน 1,358.22 ล้ำนบำท
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีอตั รำดอกเบี้ยอยูท่ ี่ร้อยละ 3.40 - 5.50 ต่อปี โดยมีระยะเวลำครบกำหนดภำยใน 3 - 6 เดือน)
เงินกู้ยืมระยะยำว
เงินกูย้ มื ที่เกิดขึ้นใหม่เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยำวที่เกิดจำกบริ ษทั ย่อยกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงินในประเทศโดยมีรำยละเอียดดังนี้
- วันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งท ำสัญญำกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจำกสถำบัน กำรเงินแห่ งหนึ่ งด้วยวงเงินจำนวน
300 ล้ำนบำท เงินกูม้ ีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบอัตรำคงที่ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน เงินกูม้ ีระยะเวลำกำรชำระคืน
ภำยใน 5 ปี โดยให้มีกำรชำระคืนเงินต้นเป็ นรำยปี เป็ นจำนวน 5 งวดๆ ละเท่ำๆกัน งวดละไม่ต่ำกว่ำ 60 ล้ำนบำท ณ วันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยยังไม่ได้เบิกเงินกูด้ งั กล่ำว
-

วันที่ 28 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยแห่ งดังกล่ำวทำสัญญำกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจำกสถำบันกำรเงินอีกแห่ งหนึ่ งด้วยวงเงินจำนวน
400 ล้ำนบำท เป็ นเงินกูย้ ืมที่ค้ ำประกันโดยบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มกิ จกำร เงินกูม้ ีอตั รำดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 3.80 ต่อปี โดยชำระ
ดอกเบี้ยทุก สิ้ น เดือ น เงิ นกู้มีระยะเวลำกำรชำระคืน ภำยใน 3 ปี โดยให้มีกำรชำระคืน เงิ นต้น ทุก 6 เดื อน งวดละไม่ต่ ำกว่ำ
67 ล้ำนบำท โดยเริ่ มจ่ำยงวดแรกวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2560 และให้ชำระที่เหลือทั้งหมดในปี สุ ดท้ำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื คงเหลือจำนวน 400 ล้ำนบำท

-

วันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ งทำสัญญำกูย้ ืมเงินเพิ่มเติมจำกสถำบันกำรเงินแห่ งหนึ่ งด้วยวงเงินจำนวน
5.2 ล้ำนบำท เงินกูม้ ีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบอัตรำคงที่ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน เงินกูม้ ีระยะเวลำกำรชำระคืน
ภำยใน 7 ปี โดยให้ มี ก ำรช ำระคื น เงิ น ต้ น เป็ นรำยเดื อ นเท่ ำ ๆกั น โดยเริ่ มจ่ ำ ยงวดแรกวัน ที่ 31 มี น ำคม พ.ศ. 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื คงเหลือจำนวน 4.68 ล้ำนบำท
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
22

เงินกู้ยืม (ต่อ)
หุ้นกู้
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรได้มีกำรจัดประเภทหุ ้นกู้ จำนวนเงิน 850 ล้ำนบำท เป็ นหนี้ สินหมุนเวียน เนื่ องจำก
หุน้ กูด้ งั กล่ำวจะครบกำหนดไถ่ถอนภำยในปี พ.ศ. 2560

-

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูส้ กุลเงินบำทชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน
และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือตรำสำรหนี้ จำนวน 600,000 หน่ วย มีมูลค่ำตรำไว้จำนวน 1,000 บำทต่อหน่ วย และมีมูลค่ำตรำไว้จำนวน
1,000 บำท ซึ่งมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี และมีกำหนดกำรจ่ำยชำระดอกเบี้ยทุกครึ่ งปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤษภำคม
และ 26 พฤศจิกำยน ของทุกปี และหุ ้นกูจ้ ะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 โดยชำระคืนตำมมูลค่ำที่
ตรำไว้ท้ งั สิ้ น 600 ล้ำนบำท

-

เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูส้ กุลเงินบำทชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือตรำสำรหนี้ จำนวน 250,000 หน่ วย มีมูลค่ำตรำไว้จำนวน 1,000 บำทต่อหน่ วย ซึ่ งมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี
และมีกำหนดกำรจ่ำยชำระดอกเบี้ยทุกครึ่ งปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 7 เมษำยน และ 7 ตุลำคม ของทุกปี และหุน้ กูจ้ ะครบกำหนดไถ่ถอน
ในวันที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2560 โดยชำระคืนตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ท้ งั สิ้ น 250 ล้ำนบำท

กำรเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยำวและหุน้ กู้ (ไม่รวมหนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้ อ) สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ
พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ยอดยกมำ
กูย้ มื เพิ่ม
ออกหุน้ กู้
จ่ำยคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือ

2,544,491,156
502,238,640
(304,857,542)
2,741,872,254

612,779,565
1,709,277,400
850,000,000
(627,565,809)
2,544,491,156

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
850,000,000
850,000,000

850,000,000
850,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรได้มีกำรจัดประเภทเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวนเงิน 422.16 ล้ำนบำท เป็ น
หนี้ สิ นหมุนเวียนเพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี เนื่ องจำกไม่สำมำรถปฏิบ ัติตำมเงื่ อนไขในสัญญำเงิ นกู้ในเรื่ องกำรรั กษำ
อัตรำส่ วนหนี้ สินต่อทุนและอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเจ้ำหนี้ เงินกูย้ ินยอมผ่อนผันกำรปฏิบตั ิตำม
เงื่อนไขซึ่งกำหนดไว้ในสัญญำเงินกูน้ ้ นั กลุ่มกิจกำรจะทำกำรจัดประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่ำวเป็ นหนี้สินระยะยำวต่อไป
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บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
22

เงินกู้ยืม (ต่อ)
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ระยะยำวและหุน้ กู้ (ไม่รวมหนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ) มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะยำวและหุน้ กู้
- อัตรำคงที่
- อัตรำลอยตัว
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

1,262,188,640
1,479,683,614
2,741,872,254

850,000,000
1,694,491,156
2,544,491,156

850,000,000
850,000,000

850,000,000
850,000,000

อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

7.07
3.18
5.02
2.00
4.69

7.18
4.02
5.37
4.44

3.18
4.69

4.09
4.44

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกเจ้ำหนี้อื่น
หุน้ กู้

ระยะเวลำครบกำหนดของเงินกูย้ ืมระยะยำวและหุ ้นกู้ (ไม่รวมหนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อ) มีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ครบกำหนดใน 1 ปี
ครบกำหนดเกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกำหนดหลังจำก 5 ปี

1,780,831,229
932,095,890
28,945,135
2,741,872,254

304,304,422
1,989,735,412
250,451,322
2,544,491,156

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
850,000,000
850,000,000

850,000,000
850,000,000
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
22

เงินกู้ยืม (ต่อ)
วงเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรมีวงเงินตำมสัญญำเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินในประเทศรวมทั้งสิ้ นจำนวน
2,575.20 ล้ำนบำท ซึ่งมีอตั รำดอกเบี้ยอ้ำงอิงตำมอัตรำตลำด โดยกลุ่มกิจกำรมีวงเงินตำมสัญญำเงินกูย้ มื ดังกล่ำวที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้เป็ น
จำนวนรวม 693.86 ล้ำนบำท
หนี้สินตำมสั ญญำเช่ ำซื้อ - สุ ทธิ
ภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำซื้อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี้

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ น
ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ
หัก ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้ อรอกำรตัดบัญชี

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ น
ตำมสัญญำเช่ำซื้ อ
หัก ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้ อรอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

ไม่ เกิน 1 ปี
บำท

2 - 5 ปี
บำท

รวม
บำท

ไม่ เกิน 1 ปี
บำท

2 - 5 ปี
บำท

รวม
บำท

11,314,708
(1,209,651)

16,560,342
(929,999)

27,875,050
(2,139,650)

273,580
(21,778)

808,200
(30,220)

1,081,780
(51,998)

10,105,057

15,630,343

25,735,400

251,802

777,980

1,029,782

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

ไม่ เกิน 1 ปี
บำท

2 - 5 ปี
บำท

รวม
บำท

ไม่ เกิน 1 ปี
บำท

2 - 5 ปี
บำท

รวม
บำท

11,793,706
(1,226,753)

15,143,496
(1,073,867)

26,937,202
(2,300,620)

-

-

-

10,566,953

14,069,629

24,636,582

-

-

-

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่มีมูลค่ำใกล้เคียงกับรำคำตำมบัญชีเนื่ องจำกระยะเวลำครบกำหนดที่ส้ ัน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินและอื่นๆที่มีอตั รำดอกเบี้ยลอยตัว มีมูลค่ำยุติธรรมใกล้เคียงกับรำคำตำมบัญชี ส่ วนเงินกู้ยืม
ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินและหุ ้นกู้ที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ มีมูลค่ำยุติธรรมใกล้เคียงกับรำคำตำมบัญชี เนื่ องจำกอัตรำดอกเบี้ย
ปัจจุบนั ของเงินกูย้ มื ที่มีกำหนดระยะเวลำชำระคืนใกล้เคียงกับเงินกูย้ ืมของกลุ่มกิจกำร มีอตั รำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยคงที่ที่ระบุ
ตำมสัญญำ ซึ่งมูลค่ำยุติธรรมอยูใ่ นระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรม
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บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
23

หนี้สินหมุนเวียนอืน่

ภำษีขำยที่ยงั ไม่ถึงกำหนด
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย
อื่นๆ
24

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

3,653,597
10,543,173
1,553,470
15,750,240

2,663,436
5,677,004
8,340,440

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน

13,136,694
11,761,887
2,009,470
26,908,051

1,647,993
4,479,817
6,127,810

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

9,343,087

6,645,665

3,423,149

2,991,329

23,237,045
32,580,132

26,147,625
32,793,290

7,930,227
11,353,376

8,978,121
11,969,450

4,086,703

3,369,970

1,351,782

1,165,554

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ส่ วนของหมุนเวียน
ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ส่ วนของไม่ หมุนเวียน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน - สุ ทธิ
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุในระหว่ำงปี มีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ยอดยกมำต้นปี
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่ำยระหว่ำงปี
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

32,793,290
2,640,985
1,445,718
(2,401,975)

30,837,042
2,102,173
1,267,797
(300,080)

11,969,450
829,582
522,200
(1,309,150)

11,748,599
708,918
456,636
(91,080)

(1,897,886)
32,580,132

(1,113,642)
32,793,290

(658,706)
11,353,376

(853,623)
11,969,450
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
24

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
ข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่ใช้ มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรลำออกตำมช่วงอำยุของพนักงำน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

ร้อยละ 3.48
ร้อยละ 3.47
ร้อยละ 0 - 14

ร้อยละ 4.08
ร้อยละ 4.23
ร้อยละ 0 - 20

ร้อยละ 3.48
ร้อยละ 3.47
ร้อยละ 0 - 14

ร้อยละ 4.08
ร้อยละ 4.23
ร้อยละ 0 - 20

งบกำรเงินรวม
ผลกระทบต่ อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ ที่กำหนดไว้
กำรเปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติ
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้น
ของเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียน

กำรเพิม่ ขึน้ ของข้ อสมมติ

กำรลดลงของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

ร้อยละ 0.5

ร้อยละ 0.5

ลดลง ร้อยละ 4.0

ร้อยละ 0.5
ร้อยละ 0.5

ร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.0 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.2 ลดลง ร้อยละ 3.8 ลดลง ร้อยละ 4.0
ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 4.0 ลดลง ร้อยละ 4.3 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.3 เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 4.6

ลดลง ร้อยละ 4.0 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.0 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.3

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลกระทบต่ อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ ที่กำหนดไว้
กำรเปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติ
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิม่ ขึ้น
ของเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียน

กำรเพิม่ ขึน้ ของข้ อสมมติ

กำรลดลงของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

ร้อยละ 0.5

ร้อยละ 0.5

ลดลง ร้อยละ 4.1

ร้อยละ 0.5
ร้อยละ 0.5

ร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.1 ลดลง ร้อยละ 3.8 ลดลง ร้อยละ 3.9
ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 3.8 ลดลง ร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.1 เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 4.4

ลดลง ร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.4 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.1

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้ อำ้ งอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบตั ิสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมีควำมสัมพันธ์กัน ในกำรคำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
ภำระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ ีเดียวกับกำรคำนวณหนี้ สินบำเหน็จบำนำญที่
รั บรู้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน (มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method))
วิธีกำรและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในกำรจัดทำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจำกปี ก่อน
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บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
24

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่กำหนดไว้ โดยควำมเสี่ ยงที่มีนยั สำคัญมีดงั ต่อไปนี้
กำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ งของพันธบัตร
อัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ งของพันธบัตรรัฐบำล ที่ลดลงจะทำให้หนี้สินของโครงกำรเพิ่มสู งขึ้น
ระยะเวลำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์คือ 15 ปี (พ.ศ. 2558 : 24 ปี )
กลุ่มกิจกำรใช้กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำนมำจ่ำยผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่กำหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยำวอื่น:
งบกำรเงินรวม
น้ อยกว่ ำ 1 ปี
ล้ำนบำท

ระหว่ ำง 1-5 ปี
ล้ำนบำท

เกินกว่ ำ 5 ปี
ล้ำนบำท

รวม
ล้ำนบำท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ - พ.ศ. 2559

10.19

5.40

39.21

54.80

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ - พ.ศ. 2558

7.36

8.39

39.52

55.27

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระหว่ ำง 1-5 ปี
เกินกว่ ำ 5 ปี
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

รวม
ล้ำนบำท

น้ อยกว่ ำ 1 ปี
ล้ำนบำท

25

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ - พ.ศ. 2559

3.66

1.09

15.31

20.06

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ - พ.ศ. 2558

3.20

2.51

14.78

20.49

เงินปันผลจ่ ำย
เมื่ อ วัน ที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2559 ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจ ำปี พ.ศ. 2559 ผูถ้ ื อ หุ ้น มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลส ำหรั บ
ผลกำรดำเนินงำนปี พ.ศ. 2558 ในอัตรำหุน้ ละ 0.22 บำท จำนวน 676,750,000 หุ ้น คิดเป็ นจำนวนเงิน 148,885,000 บำท โดยบริ ษทั
ได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวแล้วในวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2559
เมื่ อ วัน ที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2558 ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผู้ถื อ หุ ้น ประจ ำปี พ.ศ.2558 ผู้ถื อ หุ ้ น มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลส ำหรั บ
ผลกำรดำเนินงำนปี พ.ศ. 2557 ในอัตรำหุน้ ละ 0.20 บำท จำนวน 676,750,000 หุ ้น คิดเป็ นจำนวนเงิน 135,350,000 บำท โดยบริ ษทั
ได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวแล้วในวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2558
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
26

สำรองตำมกฎหมำย

ณ วันที่ 1 มกรำคม
จัดสรรระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

25,669,147
14,011,720
39,680,867

18,096,416
7,572,731
25,669,147

25,669,147
14,011,720
39,680,867

9,439,650
16,229,497
25,669,147

ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ หลังจำกหักส่ วน
ของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำสำรองนี้ จะมีมูลค่ ำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุน จดทะเบียน สำรองนี้ ไม่ส ำมำรถนำไป
จ่ำยเงินปันผลได้
27

รำยได้จำกกำรขำย
ณ วันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 คณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำนแห่งชำติได้ประกำศเปลี่ยนวิธีกำรคำนวณปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ ำ
และกำรชำระเงินค่ำซื้ อขำยไฟฟ้ ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล จำกแบบวิธี “Adder” เป็ นวิธี “Feed-in Tariff” (FiT) โดยให้มีผลย้อนหลัง
นับตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่ งชำติมีมติเมื่อวันที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2559 โดยบริ ษทั บุ รีรัมย์พลังงำน จำกัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทำข้อตกลงเพื่อแก้ไขสัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ ำกับกำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิภำค (กฟภ.) แล้วเสร็ จ เมื่อวันที่ 20 กันยำยน
พ.ศ. 2559 และรับรู้รำยได้ส่วนเพิ่มเป็ นจำนวนเงิน 32.53 ล้ำนบำทในรอบระยะเวลำบัญชีสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

28

รำยได้อนื่

ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รำยได้รับจ้ำงบริ กำรอื่น
กลับรำยกำรค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
กำไรจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รำยได้เงินชดเชยจำกลูกค้ำเนื่องจำก
กำรผิดสัญญำขำยน้ ำตำล
รำยได้เงินชดเชยค่ำสิ นไหมทดแทน
อื่นๆ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

47,224,855
153,510
3,116,872
353,630
-

24,707,039
153,510
433,368
5,890,816
6,764,172

179,199,606
79,150,173
353,630
-

163,170,588
96,059,620
111,623,380
5,890,816
502,489

1,635,219
35,029,985
7,711,118
95,225,189

14,039,115
11,093,892
63,081,912

495,253
259,198,662

612,965
377,859,858
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บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
29

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรบำงรำยกำรที่รวมอยูใ่ นกำไรจำกกำรดำเนินงำน สำมำรถนำมำแยกตำมลักษณะได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำบำรุ งและซ่อมแซม
ค่ำขนส่ ง
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำรักษำเสถียรภำพ ค่ำธรรมเนียมวิจยั
และเงินนำส่ งกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
30

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

2,715,056,622
217,807,610
181,434,150
141,412,240
383,000,227

2,363,393,405
160,525,162
183,671,854
149,787,857
386,056,935

1,942,733
1,757,670
694,087
95,372,021

227,534
2,567,000
912,491
93,515,214

363,015,778
33,885,040

319,575,472
-

385,900
-

-

ภำษีเงินได้

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบนั :
ภำษีเงินได้งวดปัจจุบนั สำหรับกำไรทำงภำษี
สำหรับปี
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:
รำยกำรที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
รวมภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวมค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

22,853,966
22,853,966

44,021,599
44,021,599

10,808,833
10,808,833

18,462,221
18,462,221

6,433,499
6,433,499

9,680,145
9,680,145

498,516
498,516

843,481
843,481

29,287,465

53,701,744

11,307,349

19,305,702
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
30

ภำษีเงินได้ (ต่อ)
ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิน ได้ส ำหรั บกำไรก่ อ นหัก ค่ำใช้จ่ำ ยภำษีเงิ นได้ของกลุ่มกิ จกำรมียอดจำนวนเงิ นที่ แตกต่ำ งจำกกำรคำนวณกำไร
ทำงบัญชีคูณกับภำษีของประเทศที่บริ ษทั ใหญ่ต้ งั อยู่ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ภำษีคำนวณจำกอัตรำภำษีร้อยละ 20
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ:
รำยได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักภำษี
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

31

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

142,608,352

326,048,908

53,731,966

191,701,675

28,521,671

65,209,781

10,746,393

38,340,335

(78,120,200)
78,885,994
29,287,465

(33,040,005)
21,531,968
53,701,744

(937,368)
1,498,324
11,307,349

(23,120,135)
4,085,502
19,305,702

กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ย ถ่วง
น้ ำหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ในระหว่ำงปี
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
กำไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้
ระหว่ำงปี (หุน้ )
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

113,082,955

271,964,585

42,424,617

172,395,973

676,750,000
0.17

676,750,000
0.40

676,750,000
0.06

676,750,000
0.25

บริ ษทั ไม่มีกำรออกหุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดในระหว่ำงปี ที่นำเสนอรำยงำน
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บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
32

รำยกำรกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั หมำยถึง บุคคลหรื อกิ จกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ น
โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทำหน้ำที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อย และกิจกำรที่เป็ น
บริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึง บริ ษ ัทร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิท ธิ
ออกเสี ยงไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม และมีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั
ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิ จ ำรณำควำมสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ ำ งบุ ค คลหรื อ กิ จ กำรที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน กับ บริ ษัท แต่ ล ะรำยกำร บริ ษ ัท ค ำนึ ง ถึ ง เนื้ อ หำของ
ควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ทุนบุรีรัมย์ จำกัด ซึ่ งถือหุ ้นในอัตรำร้อยละ 50 (พ.ศ. 2558 :
ร้อยละ 50)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รำยกำรค้ ำกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

-

-

178,615,304
116,543,780
2,284,327

96,059,620
162,834,530
111,623,380
1,136,412

2,282,717,363
240,000
3,635,692
10,611,572
120,370

2,068,353,688
240,000
11,588,989
54,423,628
-

-

-

รำยกำรค้ ำกับบริษัทย่ อย
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
รำยกำรค้ ำกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกันอื่น ๆ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำร
รำยได้อื่น
ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้เข้ำซื้ อที่ดินจำกกรรมกำรเป็ นจำนวน 0.81 ล้ำนบำท ซึ่ งได้มีกำรชำระเงินและโอน
สิ นทรัพย์เรี ยบร้อยแล้ว

336
70

บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
32

รำยกำรกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ข)

ยอดค้ ำงชำระที่เกิดจำกกำรซื้อและขำยสิ นค้ ำและบริกำร
งบกำรเงินรวม

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
ลูกหนี้ชำวไร่ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

12,734,049
12,734,049

7,529,658
7,529,658

5,249,872
5,249,872

25,190,755
25,190,755

2,076,507

2,569,733

-

-

3,456,974
3,456,974

-

26,869,329
26,869,329

127,633,060
127,633,060

479,703
479,703

1,079,608
1,079,608

2,269,767
2,269,767

136,437,972
136,437,972

8,030,865
8,030,865

39,407,410
39,407,410

84,700
103,242
187,942

84,700
1,035,051
1,119,751
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บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
32

รำยกำรกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้ เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค)

เงินให้ ก้ยู ืมระยะยำวแก่บริษัทย่ อย

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

-

-

95,000,000
2,652,863,752
2,747,863,752

74,000,000
3,317,568,630
3,391,568,630

- ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยำว
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
- เงินให้กยู้ มื ระยะยำว - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 อัตรำดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่ บริ ษทั ย่อย อยู่ระหว่ำงอัตรำร้อยละ 5.78 - 5.90 ต่อปี
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 5.90 - 6.75 ต่อปี )
ง)

เงินให้ ก้ยู ืมระยะยำวแก่ ลูกหนี้ชำวไร่

- ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยำว
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
- เงินให้กยู้ มื ระยะยำว - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
999,860
999,860

2,000,000
999,860
2,999,860

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 อัตรำดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ ลูกหนี้ ชำวไร่ อยู่ระหว่ำงอัตรำร้ อยละ 7.02 - 7.15
ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 7.15 - 7.25 ต่อปี )
จ)

ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

48,437,080
771,740
49,208,820

49,850,052
881,979
50,732,031

22,272,080
325,750
22,597,830

23,007,552
417,888
23,425,440

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรรวมเงินเดือน ค่ำเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
32

รำยกำรกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้ เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ฉ)

สั ญญำซื้อขำยเงินตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ ำ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งในกลุ่มกิจกำรทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำผ่ำนบริ ษทั ค้ำผลผลิตน้ ำตำล จำกัด ซึ่ งเป็ น
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน มีมลู ค่ำตำมสัญญำเป็ นจำนวน 20.40 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2558 : 2.50 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ)

33

มูลค่ ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ และหนี้สินทำงกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้ ระยะสั้นอื่น
และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน มีมลู ค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรมเนื่องจำกมีระยะเวลำครบกำหนดที่ส้ ัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยลอยตัว มูลค่ำยุติธรรมมีมูลค่ำ
ใกล้เคียงกับรำคำตำมบัญชีเนื่องจำกผลกระทบของอัตรำคิดลดไม่มีสำระสำคัญ
รำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมของหุน้ กูใ้ นงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงั ต่อไปนี้
รำคำตำมบัญชี
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
850,000,000

หุน้ กู้

850,000,000

มูลค่ ำยุติธรรม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
853,393,097

850,359,565

มูลค่ำยุติธรรมของหุน้ กูค้ ำนวณโดยใช้รำคำเสนอขำยสุ ดท้ำยที่อำ้ งอิงจำกสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วันทำกำรสุ ดท้ำยของวันสิ้ น
รอบระยะเวลำรำยงำน ซึ่งจัดเป็ นข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรม
34

สิ ทธิประโยชน์ จำกกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ย่อยได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน จำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน โดยได้รับสิ ทธิประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ ม
กำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรั บกำไรสำหรับปี ที่ได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม โดยมีกำหนด 8 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม ตำมรำยละเอียด ดังนี้
บัตรส่ งเสริม
เลขที่

มำตรำทีไ่ ด้ รับสิ ทธิประโยชน์

ลงวันที่

ประเภทกิจกำรทีส่ ่ งเสริม

2003(1)/2554
1006(1)/2558
59-0604-1-00-1-0

25,26,28,31,34,35
25,26,28,31,34,35
25,26,28,31,34,35

17 ส.ค. 2554
5 ม.ค. 2558
4 พ.ค. 2559

ผลิตไฟฟ้ ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1
ผลิตไฟฟ้ ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1
ผลิตไฟฟ้ ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1

วันทีเ่ ริ่มมีรำยได้ วันหมดอำยุ
11 พ.ค.2555
7 เม.ย. 2558
31 ธ.ค.2559

11 พ.ค.2563
7 เม.ย. 2566
31 ธ.ค.2567

นอกจำกนี้ ตำมบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 2003(1)/2554, 1006(1)/2558 และ 59-0604-1-00-1-0 บริ ษทั ย่อยได้สิทธิ ในกำรลดหย่อนภำษีเงิน
ได้ในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ กำหนด 5 ปี นับจำกวันที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้หมดอำยุ
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บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
35

ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้
(ก)

ภำระผูกพันที่เป็ นรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
รำยจ่ำยฝ่ ำยทุนเกี่ยวกับภำระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ไม่รับรู้ในงบกำรเงินมีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(ข)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

19,123,833
2,614,760
21,738,593

235,415,834
12,076,452
247,492,286

2,614,760
2,614,760

12,076,452
12,076,452

ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำขำยสิ นค้ ำที่ยังไม่ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีภำระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญำขำยที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบจำนวน 63,944
เมตริ กตัน ที่ช่วงรำคำ 15,862 - 20,911 บำทต่อเมตริ กตัน และยังไม่ได้กำหนดรำคำ 61,630 เมตริ กตัน โดยอ้ำงอิงรำคำจำก
รำคำน้ ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์ก หมำยเลข 11 หรื อรำคำน้ ำตำลทรำยขำวตลำดลอนดอน หมำยเลข 5 ตำมงวดที่มีกำรส่ ง
มอบ (พ.ศ. 2558 : บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำขำยที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบจำนวน 3,506 เมตริ กตัน ที่ช่วง
รำคำ 13,561 - 15,088 บำทต่อเมตริ กตัน)

(ค)

ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำ
จำกหมำยเหตุฯ ข้อ 27 ดังกล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั บุรีรัมย์พลังงำน จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ ำ
กับกำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิภำค (กฟภ.) เพื่อเปลี่ยนวิธีกำรคำนวณปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ ำและกำรชำระเงินค่ำซื้ อขำยไฟฟ้ ำเป็ นวิธี
“Feed-in Tariff” (FiT) สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ ำเดิมมีอำยุสัญญำเป็ นระยะเวลำ 5 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 และ
สำมำรถต่อสั ญญำออกไปได้อีกครั้ งละ 5 ปี กำรแก้ไขสัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ ำดังกล่ำวมีผลทำให้อำยุสัญญำคงเหลือ 12 ปี
5 เดือน โดยกำรคำนวณด้วยวิธี FiT ซึ่งมีผลย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2559
บริ ษ ัท บุ รีรัมย์เพำเวอร์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยแห่ งหนึ่ ง ได้ท ำสั ญญำซื้ อ ขำยไฟฟ้ ำกับ กำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิภ ำค (กฟภ.)
เป็ นระยะเวลำ 20 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2558 โดยภำยใต้เงื่อนไขตำมสัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ ำบริ ษทั ย่อยและกฟภ.
ต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรซื้อขำยไฟฟ้ ำตำมระบุในสัญญำ
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตำลบุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
35

ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้ (ต่อ)
(ง)

หนังสื อคำ้ ประกันจำกธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรที่ บริ ษทั ย่อยได้ให้สถำบันกำรเงินในประเทศ
ออกหนังสื อสัญญำค้ ำประกันแก่ กำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิภำค เพื่อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำ เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 4.6 ล้ำนบำท
(พ.ศ. 2558 : 4.6 ล้ำนบำท)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม พ.ศ. 2559 กลุ่ ม บริ ษัท ไม่ มี ห นี้ สิ น ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น จำกกำรที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ใ ห้ ส ถำบัน กำรเงิ น
ในประเทศแห่ งหนึ่ ง ออกหนังสื อ สั ญญำค้ ำประกัน แก่ ส ถำบันกำรเงิ น ในประเทศอี กแห่ งหนึ่ ง เพื่อ ค้ ำ ประกัน ภำระหนี้
ประเภทสิ นเชื่อ (พ.ศ. 2558 : 50 ล้ำนบำท)

36

เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั วันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุ มตั ิเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของ
กิจกำร เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ ดังต่อไปนี้
-

อนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจกำร จำกทุนจดทะเบียนจำนวน 676,750,000 บำท เป็ น 812,100,000 บำท โดยกำรออก
หุ ้นสำมัญจำนวน 135,350,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิน 135,350,000 บำท เพื่อรองรับสำหรับ
กำรจ่ำยหุน้ ปันผล

-

อนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี พ.ศ. 2559 ในรู ปของเงินสดและหุ ้นปั นผลในอัตรำ 0.22 บำทต่อหุ ้น โดยแบ่งจ่ำยเงินปั นผล
ดังนี้
ก) จ่ำยเป็ นเงินสดในอัตรำหุน้ ละ 0.02 บำทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 13,535,000 บำท และ
ข) จ่ำยเป็ นหุน้ ปันผลในอัตรำ 5 หุ ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล หรื อคิดเป็ นอัตรำกำรจ่ำยปั นผล 0.20 บำทต่อหุ ้น รวมเป็ น
หุน้ สำมัญที่ออกใหม่จำนวน 135,350,000 หุน้
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20

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

20. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
20.1 ภาพรวมของผลการดาเนินงานทีผ่ ่ านมา

ในระหว่างปี สิ้ น 2559 การเปลี่ยนแปลงของผลการดาเนินงานที่ผา่ นมามีรายละเอียดดังนี้
ปริ มาณพื้นที่เพาะปลูกอ้อยรวมถึงจานวนชาวไร่ ที่ขายอ้อยให้กบั บริ ษทั มีเพิ่มสู งขึ้นทุกปี เนื่องมาจาก
นโยบายของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ เน้นการส่ ง เสริ ม ชาวไร่ อ้อยในพื้น ที่ บ ริ เ วณรอบโรงงานให้มี ผลผลิ ตต่ อไร่ สู ง
ให้มีผลผลิตมีคุณภาพดี และมีการพัฒนาระบบบริ หารจัดการเพื่อความมัน่ คงของผลผลิตและผลกาไรของ
ชาวไร่ เพื่อให้กลุ่ม บริ ษทั สามารถผลิ ตน้ าตาลได้เพิ่มมากขึ้น อย่า งไรก็ตาม ปั ญหาเรื่ องภัยแล้ง ซึ่ งถื อว่า
รุ นแรงมากในรอบหลายปี ได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตไม่ได้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่บริ ษทั ได้คาดการณ์ไว้
รายได้รวมของบริ ษ ทั ในปี 2557 2558 และ 2559 เท่า กับ 3,954.03 ล้านบาท 4,295.85 ล้านบาท
และ 4,685.53 ล้า นบาท ตามล าดับ ซึ่ ง เพิ่ม ขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ อง บริ ษ ัท มี ก ารผลิ ตและจ าหน่ า ยกากน้ า ตาล
ปุ๋ ยและไฟฟ้ าเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ประมาณร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 85 ของรายได้จากการจาหน่ายน้ าตาลเป็ นรายได้ส่งออกน้ าตาล
ไปยังตลาดโลก และราคาดังกล่าวอิงกับราคาตลาดโลก ดังนั้นราคาน้ าตาลทรายในตลาดโลกจึงส่ งผลต่อ
รายได้ของบริ ษทั ซึ่ งราคาเฉลี่ ยน้ าตาลทรายดิ บตลาดนิ วยอร์ กหมายเลข 11 ลดลงจาก 21.57 เซนต์/ปอนด์
ในปี 2555 เหลือ 17.47 และ 16.34 เซนต์/ปอนด์ ในปี 2556 และ 2557 ตามลาดับ ทาให้รายได้จากการจาหน่าย
น้ าตาลลดลงเล็กน้อยจาก 2,931.28 ล้านบาท ในปี 2556 เหลือ 3,037.72 ล้านบาท ในปี 2557 และต่อมาในปี
2558 แม้ราคาเฉลี่ยน้ าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ กหมายเลข 11 ลดลงเหลือ 14.37 เซนต์/ปอนด์ แต่ปริ มาณขาย
เพิ่มขึ้นทาให้รายได้จากการจาหน่ายน้ าตาลยังเพิ่มขึ้นเป็ น 3,072.72 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ผลิตและจาหน่ายได้
จะเพิ่มขึ้นจาก 189,000 ตัน ในปี 2556 เป็ น 201,000 ตันในปี 2557 เป็ น 226,000 ตัน ในปี 2558 และ 232,000
ตัน ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม การที่ราคาเฉลี่ยน้ าตาลทรายดิบปรับตัวลดลง ยังคงมีผลกระทบต่อรายได้ของ
บริ ษทั มากกว่าปริ มาณการจาหน่ายที่เพิ่มขึ้น ในส่ วนของธุ รกิจผลพลอยได้ ในปี 2555 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
คือ บริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จากัด หรื อ BEC ได้เริ่ มผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์จากกากอ้อยให้กบั
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคได้ในเดือนพฤษภาคมปี 2555 นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อีกแห่งหนึ่ง คือ บริ ษทั
ปุ๋ ยตรากุญแจ จากัด หรื อ KBF ได้ผลิตและจาหน่ายปุ๋ ยอินทรี ยไ์ ด้ในเดือนพฤศจิกายนปี 2555 ทาให้บริ ษทั
สามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า จากผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ ลพลอยได้ มี ผ ลก าไรและกระแสเงิ น สดจากการด าเนิ น งานที่ ดี ข้ ึ น
อย่างต่อเนื่อง และในปี 2558 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด หรื อ BPC ได้เริ่ มผลิต
และจาหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์จากกากอ้อยให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคได้ในเดือนเมษายนปี 2558 ทั้งนี้ ในปี
2557 และปี 2558 ทาให้บริ ษทั สามารถชาระเงิ นกูร้ ะยะยาวได้ตามกาหนด และนาเงินส่ วนที่เหลือไปลงทุน
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาวในอนาคต
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กาไรสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 236.31 ล้านบาท 272.34 ล้านบาท
และ 113.32 ล้านบาท สาหรับปี 2558 แม้ว่าราคาน้ าตาลโดยเฉลี่ยจะลดลง แต่กาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจากรายได้
จากธุรกิจไฟฟ้ าจากโรงงงานไฟฟ้ าแห่งที่ 2 BPC ที่เริ่ มผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าในปี 2558 ในปี 2559 กาไรสุ ทธิ
ลดลง เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากการได้รับผลกระทบเรื่ องภัยแล้ง
สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 5,385.54 ล้านบาท 6,764.47
ล้านบาท และ 7,226.85 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์รวม ส่ วนใหญ่มาจากการให้เงินเกี๊ยว
กับชาวไร่ ออ้ ยเพิม่ ขึ้นตามปริ มาณกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนในส่ วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เพื่อการขยายกาลังการผลิ ต การลงทุ นเกี่ ย วกับการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ต่ อเนื่ อง เช่ น การผลิ ตกระแสไฟฟ้ า
จากกากอ้อย และการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ากกากหม้อกรอง ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559
ลดลงเป็ น 227.94 ล้านบาท และ 214.99 ล้านบาท ตามลาดับ (ปี 2557 = 302.87 ล้านบาท) ทั้งนี้ เนื่องจาก
การส่ งมอบน้ าตาลส่ งออกเกิดขึ้นช่วงสิ้ นปี 2557
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 3.397.14 ล้านบาท 4,638.30 ล้านบาท
และ 5,134.08 ล้านบาท ตามลาดับ โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้ สินรวมส่ วนใหญ่เนื่ องมาจากการเพิ่มขึ้นของ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เนื่องจากจานวนชาวไร่ เพิ่มขึ้น และการขยายการลงทุนทั้งโรงงานน้ าตาล
และโรงงานไฟฟ้ า ส่ งผลให้ตอ้ งกูย้ มื มาเพื่อจ่ายเงินเกี๊ยวเพิม่ ขึ้น
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 เท่ากับ 1,988.40 ล้านบาท 2,126.17
ล้านบาท และ 2,092.77 ล้านบาท ตามลาดับ โดยส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเพิ่มขึ้ น อย่างต่อเนื่ องเนื่ องจากมี ผ ล
การดาเนินงานที่ดี และมีการเพิ่มทุน โดยเฉพาะการเสนอขายหุ น้ ต่อประชาชนในปี 2557
เนื่ องจากในปี 2559 มี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ห ลายฉบับ ที่ จ ะมี ผ ลบัง คับ ใช้
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของ
บริ ษทั

20.2 วิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
ก. รายได้

1. รายได้จากการขายและให้ บริการ
1.1 รายได้จากการขายนา้ ตาลและกากนา้ ตาล
1.1.1 นา้ ตาล
ในประเทศ
น้ าตาลทรายขาวสี รา
รวมรายได้จากการขายนา้ ตาลในประเทศ
ต่างประเทศ
น้ าตาลทรายขาว

งบตรวจสอบ สาหรับปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม
2557
2558
2559
ล้านบาท
ร้ อยละ
ล้านบาท
ร้ อยละ
ล้านบาท
ร้ อยละ

908.37
908.37

22.97
22.97

966.06
966.06

22.49
22.49

1,162.02
1,162.02

24.80
24.80

-

-

-

-

53.29

1.14
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งบตรวจสอบ สาหรับปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม
2557
2558
2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
1. รายได้ จากการขายและให้ บริการ
1.1 รายได้ จากการขายนา้ ตาลและกากนา้ ตาล
1.1.1 นา้ ตาล
น้ าตาลทรายดิบ
รวมรายได้ จากการขายนา้ ตาลในต่ างประเทศ
รวมรายได้ จากการขายนา้ ตาล
1.1.2 กากนา้ ตาล
ในประเทศ
รวมรายได้ จากการขายกากนา้ ตาลทราย
รวมรายได้ จากการขายนา้ ตาลทรายและกากนา้ ตาล
1.2.1 รายได้จากการขายไฟฟ้ า
1.2.2 รายได้จากการขายปุ๋ ย
1.2.3 รายได้จากการขายและบริ การอื่น ๆ
รวมรายได้ จากธุรกิจเกีย่ วเนื่องอืน่ ๆ
รวมรายได้ จากการขายและให้ บริการ
2. รายได้ อนื่ ๆ
3. กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้ รวม

2,129.35
2,129.35
3,037.72

53.85
53.85
76.82

2,094.33
2,094.33
3,072.30

48.75
48.75
71.51

2,230.29
2,230.29
3,443.25

47.60
47.60
73.49

290.32
290.32
3,328.04
170.51
285.04
136.73
592.28
3,920.32
23.92
9.79
3,954.03

7.34
7.34
84.16
4.31
7.20
3.46
14.97
99.15
0.60
0.25
100

369.99
369.99
3,430.39
279.00
378.30
138.96
796.26
4,226,65
63.08
6.12
4,295.85

8.61
8.61
79.85
6.49
8.81
3.23
18.53
98.39
1.47
0.14
100

283.60
283.60
3,729.19
383.81
328.83
137.38
850.02
4,579.21
95.22
11.09
4,685.52

6.05
6.05
79.59
8.19
7.02
2.93
18.14
97.73
2.03
0.24
100

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
ส าหรั บ ปี บัญ ชี สิ้ น สุ ด 31 ธัน วาคม 2557 ถึ ง 31 ธัน วาคม 2559 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ร ายได้จ าก
การจาหน่ายและให้บริ การเท่ากับ 3,920.32 ล้านบาท 4,226.65 ล้านบาท และ 4,579.21 ล้านบาท ตามลาดับ
ซึ่งรายได้จากการขายและให้บริ การ สาหรับปี 2558 และ ปี 2559 รายได้จากการจาหน่ายและให้บริ การเพิ่มขึ้น
306.33 ล้านบาท และ 352.56 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.81 และร้อยละ 8.34 ตามลาดับ จากปริ มาณ
การผลิตและจาหน่ายกากน้ าตาล ปุ๋ ย และไฟฟ้ าเพิ่มขึ้น
1.1 รายได้ จากการขายนา้ ตาลและกากนา้ ตาล
รายได้จากการขายน้ าตาลทรายและกากน้ าตาลถื อเป็ นรายได้หลักของบริ ษทั โดยคิ ดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 85 ของรายได้รวมทั้งหมด
ตารางแสดงราคาเฉลี่ยและปริ มาณของน้ าตาลทรายและกากน้ าตาลที่บริ ษทั จาหน่าย
งบตรวจสอบ สาหรับปี สิ้นสุ ด
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559
บาทต่ อตัน
บาทต่ อตัน
บาทต่ อตัน
18,820
18,890
19,084
14,737
13,922
12,600
13,951
4,013
4,113
3,898

ราคาเฉลีย่ ต่ อตัน
น้ าตาลทรายขาวสี ราในประเทศ
น้ าตาลทรายขาวสี ราต่างประเทศ
น้ าตาลทรายดิบต่างประเทศ
กากน้ าตาล
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งบตรวจสอบ สาหรับปี สิ้นสุ ด
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
พันตัน
พันตัน
พันตัน
48.26
50.92
60.82
3.62
152.95
167.50
171.10
72.36
87.06
72.75

ปริมาณนา้ ตาลที่จาหน่ าย
น้ าตาลทรายขาวสี ราในประเทศ
น้ าตาลทรายขาวสี ราต่างประเทศ
น้ าตาลทรายดิบต่างประเทศ
กากน้ าตาล

1.1.1 รายได้ จากการขายนา้ ตาล
สาหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่ มบริ ษ ทั มี รายได้จากการขายน้ า ตาล 3,060.39
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2557 เท่ากับ 22.67 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.75 เนื่องจาก ปริ มาณ
ที่จาหน่ายได้จะเพิ่มขึ้น แม้ราคาเฉลี่ยน้ าตาลที่บริ ษทั จาหน่ายได้ในปี 2558 ต่ากว่าในช่วงเดียวกันของปี 2557
สาหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่ มบริ ษ ทั มี รายได้จากการขายน้ า ตาล 3,445.60
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2558 เท่ากับ 385.21 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.59 เนื่องจาก ปริ มาณ
ที่ จ าหน่ า ยได้จ ะเพิ่ ม ขึ้ น และการปรั บ ขึ้ น ของราคาเฉลี่ ย น้ า ตาลที่ บ ริ ษ ัท จ าหน่ า ยได้ใ นปี 2559 สู ง กว่า
ในช่วงเดียวกันของปี 2558
1.1.2 รายได้ จากการขายกากนา้ ตาล
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายกากน้ าตาล 358.09
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2557 เท่ากับ 67.77 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 23.34 เนื่องจากราคาขาย
ต่อปริ มาณขายเพิม่ ขึ้นประมาณ 14,700 ตัน เนื่องจากบริ ษทั มีผลผลิตมากขึ้น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายกากน้ าตาล 283.60
ล้านบาท ลดลงจากงวดเดี ยวกันปี 2558 เท่ากับ 86.39 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 23.35 เนื่องจากราคาขาย
ต่อหน่วยลดลง 215 บาทต่อตัน และปริ มาณเสี ยหายจากการจัดเก็บประมาณ 13,000 ตัน
1.2 รายได้ จากธุรกิจเกีย่ วเนื่องอืน่ ๆ
1.2.1 รายได้ จากการขายไฟฟ้า
สาหรับปี บัญชี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2558 รายได้จากจาหน่ ายไฟฟ้ า เท่ากับ 279.00 ล้านบาท
เพิ่มขึ้ นจากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อนเท่ากับ 96.47 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 52.85 เนื่ องมาจากโรงไฟฟ้ า
แห่งที่ 2 ได้เริ่ มผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์จากกากอ้อยให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคได้ในเดือนเมษายน
ปี 2558
ส าหรั บ ปี บัญ ชี สิ้ น สุ ด 31 ธัน วาคม 2559 รายได้จ ากการจ าหน่ า ยไฟฟ้ า เท่ า กับ 383.81
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อนเท่ากับ 104.81 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 37.56 เนื่ องมาจาก
โรงไฟฟ้ าแห่ งที่ 2 ได้เริ่ มผลิ ตและจาหน่ ายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์จากกากอ้อยให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคได้
เต็มปี 2559
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1.2.2 รายได้ จากการขายปุ๋ ย
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการจาหน่ายปุ๋ ยในลักษณะที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการส่ งเสริ มชาวไร่ ออ้ ย
เพื่อ ให้ชาวไร่ อ้อยสามารถปลู ก อ้อ ยเพื่อ มาจ าหน่ า ยให้ก ับกลุ่ มบริ ษ ัทได้ และเพื่อ เป็ นการลดความเสี่ ย ง
ด้านวัตถุดิบของกลุ่มบริ ษทั
สาหรับในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการจาหน่ายปุ๋ ยเท่ากับ 285.04
ล้านบาท 378.30 และ 328.83 ตามลาดับ ปี 2558 รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีชาวไร่ ออ้ ยที่มาเข้าร่ วม
โครงการส่ งเสริ มของบริ ษทั เพิ่มขึ้นทาให้บริ ษทั มีการจาหน่ายปุ๋ ยได้มากขึ้น สาหรับในปี 2559 รายได้จาก
การขายลดลงเนื่องจากการเพิม่ สัดส่ วนการขายปุ๋ ยอินทรี ย ์ ซึ่งมีราคาต่ากว่าปุ๋ ยเคมีให้มากขึ้น
1.2.3 รายได้ จากการขายและบริการอืน่ ๆ
รายได้ จ ากการขายและบริ การอื่ น ๆ ส่ ว นหลัก ประกอบด้ว ยการจ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์
ผลพลอยได้จากการปลูกอ้อย เช่น กากอ้อย และจาหน่ายวัสดุส่งเสริ มเพื่อการปลูกอ้อยของชาวไร่ เช่น น้ ามัน
ดีเซล สาหรับใช้ในเครื่ องจักรกลการเกษตร ยาปราบศัตรู พืช และรายได้ค่าบริ การตัดอ้อย เป็ นต้น
1.3 รายได้ อนื่ ๆ
รายได้อื่น ๆ ของบริ ษทั สาหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริ ษทั มี
รายได้อื่น ๆ จานวน 23.92 ล้านบาท 63.08 ล้านบาท และ 95.22 ล้านบาท ตามลาดับ รายได้อื่น ๆ โดยหลัก
ประกอบด้วย กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ หนี้สูญได้รับคืน ดอกเบี้ยรับ เป็ นต้น สาหรับปี 2558 รายได้อื่น
เพิ่มขึ้น 39.34 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากการปล่อยเงินเกี๊ ยวให้ชาวไร่ 20 ล้านบาท
เงินชดเชยตามสัญญา 14 ล้านบาท สาหรับปี 2559 รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 31.97 ล้านบาท จากเงินชดเชยค่าสิ นไหม
จากบริ ษทั ประกันภัย
ข. ต้ นทุนขายสิ นค้ าและให้ บริการ
1. ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายนา้ ตาลทรายและกากนา้ ตาล
งบตรวจสอบ สาหรับปี สิ้นสุ ด
31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557
ล้านบาท
วัตถุดิบ (อ้อย)
ค่าภาชนะหี บห่อ
ค่าแรงทางตรง
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
เงินนาส่งสานักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย
รวมต้ นทุนการผลิตนา้ ตาลและกากนา้ ตาล

(%)

1,981.38

75.18

43.36

1.64

106.12

4.02

227.37

8.62

277.12

10.52

2,635.35

100.00
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ล้านบาท
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

31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท
2,271.82
36.67
130.56
349.99
347.99
3,137.03

(%)
72.43
1.16
4.16
11.15
11.10
100.00
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โดยต้นทุนวัตถุดิบสาหรับปี บัญชีปี 2557 2558 และ ปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 75.18 ร้อยละ 71.89 และ
ร้อยละ 72.43 ตามลาดับ ต้นทุนวัตถุดิบอ้อย ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเนื่ องจากราคาน้ าตาลไม่มีการปรับตัว
อย่างรุ น แรง ท าให้ ราคาต้น ทุ น วัต ถุ ดิ บ ค่ อ นข้างคงที่ ตามระบบแบ่ งปั น ผลประโยชน์ 70 ต่ อ 30 ระหว่าง
โรงงานน้ าตาลและชาวไร่ ออ้ ย
2. ธุรกิจเกีย่ วเนื่องอืน่ ๆ
ต้นทุนขายของธุ รกิจเกี่ยวเนื่ องอื่น ๆ ที่สาคัญประกอบด้วยต้นทุนจากธุ รกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
และต้นทุนธุรกิจผลิตและจาหน่ายปุ๋ ย และต้นทุนการจาหน่ายอื่น ๆ
ต้น ทุ น หลัก ของธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยไฟฟ้ าได้ แ ก่ กากอ้อ ยและค่ า เสื่ อมราคาของอาคาร
และเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ต้น ทุ น ธุ รกิ จผลิ ต และจาหน่ ายปุ๋ ย จะมี 2 ส่ วน คื อปุ๋ ยเคมี และปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์เคมี ที่ ซ้ื อมาจาหน่ ายต่ อ
และปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่ผลิตขึ้นเอง โดยต้นทุนปุ๋ ยที่ผลิ ตขึ้นเองนั้น จะประกอบด้วย กากหม้อกรอง ค่าเสื่ อมราคา
ของอาคาร และเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิต และสารเคมีธาตุอาหารพืชที่ผสมเพื่อเพิ่มคุณภาพปุ๋ ยอินทรี ย ์
ต้นทุนการจาหน่ายอื่น ๆ ส่ วนใหญ่จะประกอบด้วย ต้นทุนวัสดุการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลง พันธุ์ออ้ ย
ที่ ซ้ื อมาใช้ ใ นกิ จ กรรมสนั บ สนุ น เกษตรกรชาวไร่ อ้อ ย รวมถึ ง น้ ามัน ดี เซลที่ จ าหน่ า ยให้ ช าวไร่ อ้อ ย
ใช้ในเครื่ องจักรทางการเกษตร
งบตรวจสอบ สาหรับปี สิ้นสุ ด
31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2559
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ต้ นทุนการจาหน่ ายไฟฟ้ า
วัตถุดิบ

31.85

35.78

91.70

47.03

132.73

52.34

ค่าแรงทางตรง

12.66

14.22

26.19

13.43

22.34

8.82

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

44.50

49.99

77.10

39.54

98.48

38.84

รวมต้ นทุนการจาหน่ ายไฟฟ้ า

89.01

100.00

194.99

100

253.55

100

126.17

52.36

229.85

68.78

214.45

73.18

8.50

3.53

13.25

3.96

11.45

3.91

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

18.87

7.83

35.13

10.51

31.45

10.83

สิ นค้าที่ซ้ือมาจาหน่าย

87.44

36.29

55.90

16.72

35.39

12.08

-

-

-

-

-

-

240.98

100.00

334.19

100.00

293.04

100.00

สิ นค้าที่ซ้ือมาจาหน่าย

97.12

100.00

97.33

74.63

129.51

95.91

ต้นทุนอื่น ๆ

27.22

21.89

33.08

25.37

5.51

4.09

124.34

100.00

130.41

100.00

135.02

100.00

ต้ นทุนการจาหน่ ายปุ๋ ย
วัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง

ต้นทุนอื่น ๆ
รวมต้ นทุนการจาหน่ ายปุ๋ ย
ต้ นทุนการจาหน่ ายอืน่ ๆ

รวมต้ นทุนการจาหน่ ายอืน่ ๆ
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ค. กำไรขั้นต้ น
กำไรขั้นต้นรวม ส ำหรั บ ปี บัญชี สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม 2557 และ 2558 เท่ำ กับ 830.63 ล้ำนบำท
และ 905.00 ล้ำ นบำท ตำมล ำดับ หรื อ คิ ด เป็ นอัต รำก ำไรขั้น ต้น เท่ ำ กับ ร้ อ ยละ 21.19 และร้ อ ยละ 21.14
ตำมลำดับ โดยอัตรำกำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย แม้รำคำน้ ำตำลในตลำดโลกจะลดลงมำก แต่บริ ษทั มีผลผลิต
ที่จำหน่ำยเพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง นอกจำกนี้ ธุ รกิจไฟฟ้ ำแห่งที่ 2 ได้ดำเนิ นกำรขำยไฟฟ้ ำตั้งแต่เดือนเมษำยน 2558
ทำให้อตั รำกำไรขั้นต้นโดยรวมยังคงใกล้เคียงกับปี ก่อน
สำหรับปี 2559 กำไรขั้นต้นเท่ำกับ 760.57 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 16.61
โดยอัตรำกำไรขั้นต้นลดลง เนื่ องจำกกำรปรับขึ้นของรำคำน้ ำตำลในตลำดโลกและส่ งผลให้ตน้ ทุนค่ำอ้อย
ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักมีกำรปรับขึ้นตำมด้วย
อัตรำกำไรขั้นต้ นตำมรำยได้ แต่ ละประเภทของบริษัท
(หน่วย: ร้อยละ)
31 ธันวำคม 2557
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยปุ๋ ย
ธุรกิจขำยและบริ กำรอื่น ๆ

20.81
49.45
15.45
0.29

สำหรับปี สิ้นสุ ด
31 ธันวำคม 2558
15.87
30.06
11.66
6.15

31 ธันวำคม 2559
15.82
33.94
10.88
3.37

1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยนำ้ ตำลทรำยและกำกนำ้ ตำล
อัตรำกำไรขั้นต้นของธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลมีผลมำจำกปั จจัยหลัก 3 ประกำรคือ 1) รำคำ
น้ ำตำลในตลำดโลก 2) ส่ วนต่ำงของรำคำจำหน่ำยน้ ำตำลโควตำ ค ของบริ ษทั เมื่อเทียบกับรำคำน้ ำตำลเฉลี่ย
ของโควตำ ข และ 3) ปริ มำณน้ ำตำลที่ผลิตได้ต่อหนึ่งตันอ้อย
ต้นทุนกำรผลิ ตน้ ำตำลจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคื อ ต้นทุ นวัตถุ ดิบ อ้อยและต้นทุนกำรแปรรู ปอ้อย
เป็ นน้ ำตำล โดยต้นทุนวัตถุดิบอ้อยจะแปรผันไปตำมระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ 70:30 คือหำกรำคำน้ ำตำล
ปรับตัวสู งขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบอ้อยจะปรับตัวสู งขึ้นตำมไปด้วย ในขณะเดียวกันหำกรำคำน้ ำตำลปรับตัวลดลง
ต้นทุนวัตถุดิบอ้อยจะปรับตัวสู งลดลงตำม แต่อย่ำงไรก็ตำม ต้นทุนกำรแปรรู ปอ้อยเป็ นน้ ำตำล ไม่ได้ปรับตัว
ตำมรำคำน้ ำตำลในตลำดโลก ดังนั้น หำกรำคำน้ ำตำลในตลำดโลกปรับตัวสู งขึ้น กำไรขั้นต้นของธุ รกิจน้ ำตำล
ก็จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ในทำงกลับ กัน หำกรำคำน้ ำ ตำลในตลำดโลกปรั บ ตัว ลดลง ก ำไรขั้น ต้น ของธุ ร กิ จ น้ ำ ตำล
ก็จะลดลง
ตำมระบบ 70:30 รำคำน้ ำตำลเฉลี่ยของโควตำ ข จะถูกใช้เป็ นตัวแปรในกำรกำหนดรำคำวัตถุดิบ
อ้อย โดยจะนำรำคำน้ ำ ตำลเฉลี่ ย ของโควตำ ข ในกำรคำนวณรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยน้ ำ ตำลส่ งออกของ
ประเทศไทยทั้งหมด หลักจำกนั้นจะหักค่ำใช้จ่ำ ยในกำรแปรรู ป อ้อยเป็ นน้ ำตำล แล้วแบ่งส่ วนที่ เหลื อให้
ชำวไร่ ร้อยละ 70 และโรงงำนน้ ำตำลร้อยละ 30 โดยส่ วนร้อยละ 70 ของชำวไร่ ออ้ ยจะถูกนำไปเป็ นรำคำขั้นต่ำ
ของวัตถุดิบอ้อย ซึ่ งจะทำให้รำคำต่อหน่ วยของวัตถุ ดิบทั้งอุตสำหกรรมเท่ำกัน แต่เนื่ องจำกน้ ำตำลส่ งออก
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ส่ วนใหญ่ ป ระมาณร้ อยละ 85 ของน้ าตาลส่ งออกจะเป็ นน้ าตาลโควตา ค โดยที่ เหลื อประมาณร้ อยละ 15
จะเป็ นน้ าตาลโควตา ข ดังนั้น หากผูจ้ าหน่ ายน้ าตาลรายใดสามารถจาหน่ ายน้ าตาลโควตา ค ได้สูงกว่าราคา
น้ าตาลเฉลี่ ยของโควตา ข ก็จะมีอตั รากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น แต่ท้ งั นี้ ส่วนต่างของราคาจาหน่ ายน้ าตาลโควตา ค
เมื่อเที ยบกับราคาน้ าตาลเฉลี่ ยของโควต้า ข จะไม่สม่ าเสมอตามสถานการณ์ และการตัดสิ นใจจาหน่ ายของ
ผูผ้ ลิตในแต่ละครั้ง
เนื่ องจาก ปริ มาณน้ าตาลที่ผลิตได้ต่อหนึ่ งตันอ้อย ไม่เท่ากันทุกปี ขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของวัตถุ ดิบ
แต่ตน้ ทุนการแปรรู ปอื่ น ๆ จะไม่แปรผันตามคุ ณภาพน้ าตาล ดังนั้น หากบริ ษทั สามารถเพิ่มผลผลิ ตน้ าตาล
จากอ้อย 1 ตัน ได้เพิม่ ขึ้นก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นและส่ งผลให้อตั รากาไรขั้นต้นเพิม่ ขึ้น
อัตราก าไรขั้น ต้น ของธุ รกิ จน้ าตาลในปี 2558 และ 2559 เท่ ากับ 15.87 และ 15.82 ตามล าดับ
ลดลงจากปี 2557 เกิ ดจากการที่ กลุ่ ม บริ ษ ทั ที่ มี ก ารจาหน่ ายน้ าตาลส่ งออกประมาณร้ อยละ 70 ถึ ง 80 ของ
ปริ มาณน้ าตาลที่จาหน่ายทั้งหมด ในขณะที่ราคาน้ าตาลในตลาดโลกในปี 2558 ปรับตัวลดลงต่ากว่าในปี 2557
ท าให้ ราคาจาหน่ า ยเฉลี่ ย ของน้ าตาลของกลุ่ ม บริ ษ ัท ลดลงตามไปด้วย ส่ ง ผลให้ ก าไรขั้น ต้น ลดลง แม้ว่า
การปรับขึ้นของราคาน้ าตาลในปี 2559 สาหรับครึ่ งปี หลังแต่การขายน้ าตาลส่ งออกได้ส่วนใหญ่ครึ่ งปี แรกแล้ว
2. ธุรกิจเกีย่ วเนื่องอืน่ ๆ
อัตรากาไรขั้นต้นสาหรับธุ รกิจผลิตและจาหน่ายปุ๋ ยมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน เนื่ องจากธุ รกิจ
มีการดาเนินการทั้งในส่ วนที่มีการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พื่อจาหน่ ายเอง และซื้ อปุ๋ ยเคมีมาจาหน่ าย โดยการผลิตปุ๋ ย
อินทรี ยเ์ พื่อจาหน่ ายจะมีการตั้งราคาจาหน่ ายโดยบวกเพิ่มจากต้นทุนการผลิ ต (Cost Plus Method) ในขณะที่
การซื้ อปุ๋ ยเคมีมาจาหน่ายจะเป็ นการซื้ อปุ๋ ยเคมีมาเป็ นจานวนมากในแต่ละครั้งและทยอยจาหน่ายให้กบั ชาวไร่
อ้อย โดยกาหนดราคาให้เท่ากับราคาปุ๋ ยเคมีในท้องตลาดในช่ วงเวลานั้น ๆ ดังนั้น ในบางช่ วงบริ ษทั อาจจะ
จาหน่ า ยปุ๋ ยเคมี ใ นราคาต่ า กว่าทุ น ได้ ท าให้ อตั ราก าไรขั้น ต้น ของธุ รกิ จ ผลิ ต และจาหน่ า ยปุ๋ ยไม่ แ น่ น อน
แต่อย่างไรก็ตาม ธุ รกิจผลิตและจาหน่ายปุ๋ ยนั้นเป็ นการดาเนินการโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือชาวไร่
ที่ได้รับการส่ งเสริ มให้สามารถเพิ่มผลผลิ ตและคุ ณภาพให้สูงขึ้น จะส่ งผลให้ธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ ายน้ าตาล
และกากน้ าตาลของบริ ษทั มีผลผลิตและคุ ณภาพที่ดีข้ ึน รวมถึ งธุ รกิ จผลพลอยได้ เช่ น ไฟฟ้ ามีประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่มขึ้น
ง. ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
31 ธ.ค. 2557
ล้านบาท
%
ค่าขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายในการส่ งออก
ค่าฝากน้ าตาลทรายและกากน้ าตาล
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวม

งบตรวจสอบ สาหรับปี สิ้นสุ ด
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%

64.04

39.95

45.34

25.80

77.12

45.19

63.49

39.60

102.33

58.23

61.33

35.94

17.43

10.89

13.17

7.50

16.23

9.51

15.33

9.56

14.89

8.47

15.95

9.34

160.29

100.00

175.73

100.00

170.63

100.00
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ค่าใช้จ่ายในการขายส่ วนใหญ่ ได้แก่ ค่าขนส่ งและค่าใช้จ่ายในการส่ งออก โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ค่าขนส่ ง คือ อัตราค่าขนส่ งเฉลี่ยต่อเที่ยว และปริ มาณน้ าตาลที่จาหน่ายได้ในแต่ละปี โดยในปี 2558 ค่าใช้จ่าย
ในการส่ งออก เพิ่มขึ้นตามปริ มาณส่ งออกน้ าตาลที่เพิ่มขึ้น
จ. ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

เงินเดือนและค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ/ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซม
วัสดุสานักงานสิ้นเปลือง
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา
ค่าใช้จ่ายรับรองและบริ จาคสาธารณะกุศล
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สารองเพื่อการเกษียณอายุพนักงาน
ค่าธรรมเนียมส่งเสริ มอ้อยและน้ าตาล
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
ค่าไฟฟ้ า
อื่น ๆ
รวมค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

31 ธ.ค. 2557
ล้านบาท
ร้ อยละ ของ
ค่าใช้ จ่ายใน
การบริหาร
131.08
43.60
14.89
4.95
18.81
6.25
8.51
2.83
4.41
1.46
16.96
5.64
5.69
1.89
4.81
1.60
1.04
0.34
17.67
5.87
10.74
3.57
7.98
2.65
10.32
3.43
47.76
15.89
300.59
100.00

งบตรวจสอบ สาหรับปี สิ้นสุ ด
31 ธ.ค. 2558
ล้านบาท
ร้ อยละ ของ
ค่าใช้ จ่ายใน
การบริหาร
159.40
45.94
31.64
9.12
18.59
5.36
7.62
2.20
8.01
2.31
22.68
6.54
12.04
3.47
7.94
2.29
2.62
0.76
3.37
0.97
13.79
3.97
0.00
3.64
1.05
55.55
16.01
346.94
100.00

31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท
ร้ อยละของ
ค่าใช้ จ่ายใน
การบริหาร
162.81
43.19
27.23
7.22
15.29
4.06
6.40
1.70
12.25
3.25
23.96
6.35
2.39
0.67
6.31
1.67
14.02
3.72
42.66
11.32
4.08
1.08
2.41
0.64
2.91
0.77
2.51
0.07
51.73
13.72
376.96
100.00

ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ ห ารหลัก ๆ ประกอบด้ว ย เงิ น เดื อ นค่ า จ้า งและค่ า ใช้จ่ า ยเกี่ ย วกับ พนัก งาน
และค่าธรรมเนียมหรื อค่าที่ปรึ กษา
ส าหรั บ ปี 2558 ยอดค่ าใช้จ่ายการบริ ห ารเพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2557 เท่ ากับ 46.35 ล้านบาท หรื อ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 15.42 เกิดจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1) เงิ น เดื อ นและค่ า จ้า ง และค่ า ใช้จ่ า ยพนัก งาน เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 159.40 ล้านบาท หรื อ คิ ด เป็ น
การเพิ่ม ขึ้นร้ อยละ 21.60 เนื่ องจากการปรับ ฐานเงิ นเดื อนขึ้นของปี 2557 และมี การว่าจ้างพนัก งานเพิ่มขึ้ น
โดยจ้างพนักงานประจาเพิ่มขึ้น 32 คน
2) ค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พและค่าที่ ปรึ กษา เพิ่มขึ้นเป็ น 31.64 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 112.49 เป็ นค่าที่ปรึ กษาที่เรี ยกเก็บผลสาเร็ จของงานของที่ปรึ กษาแต่ละด้าน เพื่อการเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ได้วา่ จ้างผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในโครงการลงทุนในอนาคต
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

สส าหรั
บ ปี 2559 ยอดค่
าใช้จจ่่ าายการบริ
ห ารเพิ่่ มม ขึขึ้้ นน จากปี
2558 เท่
ากับ 30.02 ล้ล้าานบาท
หรื ออ คิคิ ดด เป็
น
ส าหรั
าหรั บบ ปีปี 2559
2559 ยอดค่
ยอดค่ าาใช้
ใช้จ่ายการบริ
ยการบริ หห ารเพิ
ารเพิ่ ม ขึ้ น จากปี
จากปี 2558
2558 เท่
เท่ าากักับบ 30.02
30.02 ล้านบาท
นบาท หรื
หรื อ คิ ด เป็
เป็ นน
ร้ร้ออยละ
8.65 เกิ
ดจากสาเหตุดดงงัั ต่ต่ออไปนี
้
ร้อยละ
ยละ 8.65
8.65 เกิ
เกิดดจากสาเหตุ
จากสาเหตุดงั ต่อไปนี
ไปนี้้
1)
มี ก ารตั้้ งง สส ารองส
าหรั บบ สิสิ นน ทรั
พ ย์ที่ มี ก ารด้ออ ยค่
า จากเหตุ กก ารณ์
โ มลาสเสี ยย หายประมาณ
1)
1) มีมี กก ารตั
ารตั้ง ส ารองส
ารองส าหรั
าหรั บ สิ น ทรั
ทรั พพ ย์ย์ทที่ี่ มมีี กก ารด้
ารด้อ ยค่
ยค่ าา จากเหตุ
จากเหตุ ก ารณ์
ารณ์ โโ มลาสเสี
มลาสเสี ย หายประมาณ
หายประมาณ
่
44
ล้
า
นบาท
ซึ
่
ง
บริ
ษ
ท
ั
อยู
ร
ะหว่
า
งการเรี
ย
กร้
อ
งชดเชยค่
า
สิ
น
ไหมจากบริ
ษ
ท
ั
ประกั
น
44
44 ล้ล้าานบาท
นบาท ซึซึ่่ งงบริ
บริ ษษททัั อยู
อยูรร่่ ะหว่
ะหว่าางการเรี
งการเรี ยยกร้
กร้อองชดเชยค่
งชดเชยค่าาสิสิ นนไหมจากบริ
ไหมจากบริ ษษททัั ประกั
ประกันน
2)
มีการตั้้ งงสสารองค่
าเผื่อ่อหนี
ญสสาหรั
บลูกหนี้้ กการค้
าที่คา้ งชาระหนี
้ สงสัยยจะสู
้ นานกว่าาระยะเวลา
2)
2) มีมีกการตั
ารตั้งสารองค่
ารองค่าาเผื
เผื่อหนี
หนี้้ สสงสั
งสัยจะสู
จะสู ญ
ญสาหรั
าหรับบลูลูกกหนี
หนี้ การค้
ารค้าาทีที่่คคาา้้ งช
งชาระหนี
าระหนี้้ นนานกว่
านกว่าระยะเวลา
ระยะเวลา
่
การเก็
บ
หนี
ป
ระมาณ
14
ล้
า
นบาท
ซึ
่
ง
บริ
ษ
ท
ั
อยู
ร
ะหว่
า
งการด
าเนิ
น
การติ
ด
ตาม
้
การเก็
การเก็บบหนี
หนี้้ ปประมาณ
ระมาณ 14
14 ล้ล้าานบาท
นบาท ซึซึ่่ งงบริ
บริ ษษททัั อยู
อยูรร่่ ะหว่
ะหว่าางการด
งการดาเนิ
าเนินนการติ
การติดดตาม
ตาม
3)
การลดลงค่
า
ธรรมเนี
ย
มส่
ง
เสริ
ม
อ้
อ
ยและน
า
ตาลประมาณ
10
ล้
า
นบาท
ตลอดจนการลดลง
้
3)
การลดลงค่
า
ธรรมเนี
ย
มส่
ง
เสริ
ม
อ้
อ
ยและน
า
ตาลประมาณ
10
ล้
า
นบาท
้
3) การลดลงค่าธรรมเนี ยมส่ งเสริ มอ้อยและน้ าตาลประมาณ 10 ล้านบาท ตลอดจนการลดลง
ตลอดจนการลดลง
ของค่
าาใช้
จจ่า่ายอื
่่นน ๆๆ จากการควบคุ
มมและการบริ
หหารงานเพื
่อ่อลดค่
าาใช้
จจ่า่ายย
ของค่
ใช้
ยอื
จากการควบคุ
และการบริ
ารงานเพื
ลดค่
ใช้
ของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากการควบคุมและการบริ หารงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ต้ต้ นนทุทุนนทางการเงิ
น
ต้ นทุนทางการเงิ
ทางการเงินน
ต้ต้นน ทุทุ นน ทางการเงิ
น ของกลุ่่ มม บริ
ษ ัท ส าหรั บบ ปีปี บับัญ
ชี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัธันน วาคม
2557 และ
2558
ต้น ทุ น ทางการเงิ
ทางการเงิ นน ของกลุ
ของกลุ่ ม บริ
บริ ษษ ัทัท สส าหรั
าหรั บ ปี บัญ
ญ ชีชี สสิิ้้ นน สุสุ ดด วัวันน ทีที่่ 31
31 ธัน วาคม
วาคม 2557
2557 และ
และ 2558
2558
และ
2559
เท่
า
กั
บ
117.02
ล้
า
นบาท
125.49
ล้
า
นบาท
176.70
ล้
า
นบาท
ตามล
าดั
บ
การเพิ
ม
ขึ
น
ของต้
น
ทุ น
้
่
และ
และ 2559
2559 เท่
เท่ าากักับบ 117.02
117.02 ล้ล้าานบาท
นบาท 125.49
125.49 ล้ล้าา นบาท
นบาท 176.70
176.70 ล้ล้าานบาท
นบาท ตามล
ตามล าดั
าดับบ การเพิ
การเพิ่่ มม ขึขึ้้ นน ของต้
ของต้นน ทุทุ นน
่ ม บริ ษษ ัทัท มีมี กก ารใช้
ทางการเงิ
น เกิ ดด จากกลุ
เงิ น กู้ยื ม ระยะสั้้ นเพิ
ใ นการผลิ ตต นน้้ าา ตาลที
่ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
่ ม ขึ้ น เพื่่ ออใช้
ทางการเงิ
ทางการเงิ นน เกิ
เกิ ด จากกลุ
จากกลุ่่ มม บริ
บริ ษ ัท มี ก ารใช้
ารใช้เเงิงิ นน กูกู้้ยยืื มม ระยะสั
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อื่ น ๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น แม้ว่าราคาน้ า ตาลในตลาดโลกที่ ป รั บ ตัวลดลง และค่ าใช้จ่ายในการบริ ห ารที่ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
จากเงินเดือนค่าจ้างและค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น ในปี 2559 กาไรสุ ทธิ ลดลง เนื่องจากต้นทุนอ้อย (วัตถุดิบ)
ปรับตัวสู งขึ้น ตามราคาน้ าตาลในตลาดโลกที่ปรับตัวสู งขึ้น

20.3 การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
ก. สิ นทรัพย์
เนื่องจากธุ รกิจน้ าตาลเป็ นธุ รกิจที่มีการดาเนินงานค่อนข้างจะแตกต่างจากธุ รกิจโดยทัว่ ไป และมี
ลัก ษณะเป็ นฤดู ก าลตามการปลู ก และเก็บ เกี่ ยวอ้อย ซึ่ ง จะเริ่ ม ปลู ก ในเดื อนตุ ล าคม และเก็บ เกี่ ย วในเดื อ น
พฤศจิกายนของปี ถัดไปและถึงเดือนเมษายนของปี ถัด ๆ ไป ในขณะที่โรงงานน้ าตาลจะรับซื้ ออ้อยและผลิต
น้ าตาลในเฉพาะช่วงที่มีการเก็บเกี่ยว ทาให้สินทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั และโรงงานน้ าตาลอื่น ๆ มีรายการพิเศษ
ที่ไม่มีในธุ รกิจอื่น ๆ รายการพิเศษที่สาคัญสาหรับธุ รกิจโรงงานน้ าตาล คือ ลูกหนี้ ชาวไร่ หมายถึง เงินจ่าย
ล่วงหน้าที่จ่ายให้ชาวไร่ เพื่อสนับสนุ นการปลูกอ้อยในรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งเงินเกี๊ยว การให้ปุ๋ย หรื อให้บริ การ
จักรกลเกษตร เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวไร่ จะนาอ้อยมาส่ งให้แก่โรงงาน เพื่อหักเงินจ่ายล่วงหน้านี้ ชาวไร่ จะเริ่ ม
ได้รับเงินล่วงหน้านี้ต้งั แต่เริ่ มเพาะปลูก
กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 5,385.54 ล้านบาท
6,764.47 ล้านบาท และ 7,226.86 ล้านบาท ตามลาดับ
สิ น ทรัพ ย์รวมของกลุ่ ม บริ ษ ัท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 เพิ่ ม ขึ้ น จากสิ น ทรั พ ย์รวม วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2557 จานวน 1,841.32 หรื อเพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย ร้ อยละ 34.17 ต่อ ปี โดยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ คื อ
การเพิ่ ม ของทรั พ ย์สิ น ถาวรเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากมี ก ารขยายก าลัง การหี บ อ้อ ยของโรงงานน้ าตาลจากเดิ ม
17,000 ตัน เป็ น 24,000 ตัน ต่อวัน และการลงทุ น โรงงานไฟฟ้ าชี วมวลของบริ ษ ทั บุ รีรัม ย์พ ลังงาน จากัด
(BEC) บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จากัด (BPC) และ บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จากัด (BPP)
1. สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 1,913.14
ล้านบาท 1,997.05 ล้านบาท และ 2,096.05 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งสิ นทรัพย์หมุนเวียนส่ วนใหญ่ ประกอบด้วย
ลู ก หนี้ ชาวไร่ และสิ น ค้า คงเหลื อ โดยในระหว่า งปี 2557 ถึ งปี 2559 สิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวีย นเพิ่ ม ขึ้ น มาจาก
การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ชาวไร่ เนื่องจากมีการให้เงินสนับสนุนชาวไร่ ในการปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น ตามปริ มาณเนื้อที่
เพาะปลูกอ้อยในเขตส่ งเสริ มที่เพิ่มขึ้น และ ณ สิ้ นปี 2559 มีลูกหนี้ชาวไร่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีพ้ืนที่การส่ งเสริ ม
ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น และสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปริ มาณผลผลิตที่มากขึ้นหลังการลงทุนขยายการผลิตน้ าตาล
ลูกหนี้การค้า
กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ การค้าหลักประกอบด้วย ลูกหนี้ การค้าจากธุ รกิ จผลิตและจาหน่ ายน้ าตาลทราย
และธุ รกิ จเกี่ ย วเนื่ องอื่ น ๆ ได้แก่ การขายไฟฟ้ า ลู ก ค้าของกลุ่ ม บริ ษ ัท ส่ วนใหญ่ เป็ นบริ ษ ัท ผูจ้ ดั จาหน่ า ย
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ต่ า งประเทศรายใหญ่ แ ละรั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ งมี ฐ านะทางการเงิ น ที่ ดี และบริ ษัท จัด ให้ มี ก ารตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงของฐานะทางการเงินของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ กลุ่มบริ ษทั จึงไม่เคยมีปัญหาเรื่ องหนี้สูญ
ระยะเวลาการเก็ บ หนี้ เฉลี่ ย ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ส าหรั บ ปี 2557 ถึ ง 2558 มี ร ะยะเวลาเท่ า กับ 7 วัน
ซึ่ งระยะเวลาการเก็บหนี้ของบริ ษทั สอดคล้องกับการให้เทอมเครดิตที่บริ ษทั ให้แก่ลูกค้า ซึ่ งกาหนดที่ 3 วัน ถึง
7 วัน สาหรับลูกค้าน้ าตาลในประเทศ 3 วัน ถึง 15 วัน สาหรับลูกค้าน้ าตาลในต่างประเทศ และ 30 วัน สาหรับ
ธุ รกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า เนื่ องจากระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยสั้น ทาให้มูลค่าของลูกหนี้ การค้า ณ วันสิ้ นงวด
ขึ้นอยู่กบั รายได้จากการจาหน่ายในช่ วงใกล้วนั สิ้ นงวด โดยที่ลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ
293.03 ล้านบาท สู งกว่าปี 2558 และ 2559 เนื่องจากมีการจาหน่ายน้ าตาลใกล้วนั สิ้ นงวด
ลูกหนี้ชาวไร่ -สุ ทธิ
ในการประกอบธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายน้ าตาล กลุ่มบริ ษทั จะให้การสนับสนุ นเงิ นเกี๊ยว เพื่อส่ งเสริ ม
ชาวไร่ ออ้ ย โดยการให้เงิ นล่วงหน้าเพื่อให้ชาวไร่ ออ้ ยสามารถนาเงินส่ วนดังกล่าวไปลงทุนสาหรับการปลูก
อ้อยได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 ลู กหนี้ ชาวไร่ ออ้ ย-สุ ทธิ มีจานวน 770.79 ล้านบาท
908.50 ล้านบาท และ 1,368.86 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2559 ลูกหนี้ชาวไร่ ออ้ ย-สุ ทธิ เพิ่มขึ้น ณ วันสิ้ นปี
เนื่องจากโรงงานน้ าตาลเปิ ดฤดูการผลิตช้ากว่าปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งในช่วงการผลิต ชาวไร่ ออ้ ยจะนาอ้อยมาจาหน่าย
ให้ บ ริ ษัท และจ่ า ยคื น เงิ น เกี๊ ย ว ซึ่ งจะท าให้ ลู ก หนี้ ชาวไร่ ล ดลงจากส่ วนที่ หั ก จากค่ า อ้อ ย นอกจากนี้
การเพิม่ ขึ้นจากการขยายพื้นที่ปลูกอ้อย และการเบิกเงินเกี๊ยวของเกษตรกรทาให้ลูกหนี้เพิม่ ขึ้น
ลูกหนี้ชาวไร่ ของกลุ่มบริ ษทั สามารถแบ่งตามอายุหนี้คา้ งชาระได้ดงั นี้

ฤดูการผลิต 2560/2561
ฤดูการผลิต 2559/2560
ฤดูการผลิต 2558/2559
ฤดูการผลิต 2557/2558
ฤดูการผลิต 2556/2557
ฤดูการผลิต 2555/2556
ฤดูการผลิต 2554/2555
ฤดูการผลิต ก่อน 2554/2555
ลูกหนีช้ าวไร่ รวม
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนีช้ าวไร่ สุทธิ

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท ร้ อยละของ
ลูกหนี้
ชาวไร่ รวม
44.46
5.05
703.05
79.84
6.87
0.78
3.20
0.36
1.24
0.14
121.70
13.83
880.52
100.00
(109.73)
(12.46)
770.79
87.54
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31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท ร้ อยละของ
ลูกหนี้
ชาวไร่ รวม
121.47
15.53
526.84
67.31
40.88
5.23
4.49
0.57
1.34
0.17
1.09
0.13
86.50
11.06
782.61
100.00
(80.71)
(10.31)
701.90
89.69

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท ร้ อยละของ
ลูกหนี้
ชาวไร่ รวม
330.48
30.88
585.51
54.73
39.87
3.73
24.29
2.28
3.33
0.32
1.22
0.11
0.99
0.07
84.23
7.88
1,069.92
100.00
(79.86)
(7.46)
990.06
92.54

กลุ่ ม บริ ษ ัท มี น โยบายการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ชาวไร่ อ ย่างรั ด กุ ม โดยพิ จารณาจากหลายปั จจัยที่ ไ ด้
จากประสบการณ์ ก ารเก็ บ หนี้ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในอดี ต ได้แก่ ความสามารถในการช าระหนี้ ปริ ม าณพื้ น ที่
ปลู ก อ้อ ยของลู ก หนี้ อัต ราผลผลิ ต ต่ อ ไร่ รวมถึ ง การส่ ง พนัก งานของบริ ษ ัท เข้า ไปตรวจสอบดู แ ลแปลง
ของชาวไร่ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกหนี้ จะสามารถส่ งอ้อยชาระหนี้ ได้ ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จะตั้งสารอง
หนี้ สงสั ย จะสู ญ เมื่ อพิ จารณาแล้วว่าชาวไร่ รายนั้น ๆ ไม่ ส ามารถจ่ ายช าระเงิ น กู้ยืม ได้เช่ น ค้างช าระหนี้
งวดฤดู ก ารผลิ ต ก่ อ นหน้ า เป็ นเวลา 2 งวดฤดู ก ารผลิ ต หรื อรายได้ ข องลู ก หนี้ ในอนาคตที่ ท างบริ ษ ั ท
ประมาณการแสดงว่าชาวไร่ รายนั้น ๆ มี กาไรไม่เพียงพอกับการชาระหนี้ สินให้หมดภายในระยะเวลา 5 ปี
หรื อชาวไร่ รายดังกล่าวเลิกปลูกอ้อย หรื อมีเหตุการณ์ อื่น ๆ ที่แสดงว่าชาวไร่ รายดังกล่าวไม่สามารถชาระหนี้
ได้อย่างแน่นอน เป็ นต้น ทั้งนี้ ในปี 2556 มีการตั้งสารองค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญจานวน 20.33 ล้านบาท บริ ษทั
คาดว่าได้มีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ สาหรับลูกหนี้ ที่ไม่สามารถจ่ายชาระเงินคืนได้ครบถ้วนแล้ว
สาหรับในปี 2557 ถึงปี 2559 ไม่มีการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ เนื่องจากได้รับชาระหนี้จากชาวไร่ ตามปกติ
สิ นค้าคงเหลือ

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
ผลผลิตพลอยได้
สิ นค้าซื้ อมาเพื่อขาย
สิ นค้าคงเหลือ - คลังพัสดุ
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัสดุโรงงาน
รวมสิ นค้าคงเหลือ
หักค่าเผื่อการลดมูลค่า
สินค้าคงเหลือ – สุ ทธิ

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท
ร้ อยละของ
สินค้า
คงเหลือ
447.22
73.17
13.18
2.16
109.17
17.86
13.57
2.22
10.85
1.78
17.22
2.82
611.21
100.00
(0.67)
(0.11)
610.54
99.89

งบตรวจสอบ สาหรับปี สิ้นสุ ด
31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
ร้ อยละของ
สินค้า
คงเหลือ
574.32
80.10
0.00
63.48
8.85
37.20
5.20
4.67
0.65
37.29
5.20
716.96
100.00
(1.76)
(0.25)
715.20
99.75

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
ร้ อยละของ
สินค้า
คงเหลือ
471.55
80.23
0.00
38.47
6.55
22.55
3.84
8.83
1.50
46.31
7.88
587.73
100.00
(6.11)
(1.04)
581.63
98.96

สิ นค้าสาเร็ จรู ปส่ วนใหญ่ประกอบด้วยน้ าตาล ในส่ วนผลผลิ ตพลอยได้ คือ กากน้ าตาล กากอ้อย
และกากหม้อกรอง ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ าย จะเก็บไว้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้ าและผลิ ตปุ๋ ยอินทรี ย ์
ตามล าดับ ในส่ วนของสิ น ค้าที่ ซ้ื อมาเพื่ อขายประกอบด้วย น้ ามันเชื้ อเพลิ ง ซึ่ งมี ไ ว้ส าหรั บ เครื่ องจัก รกล
การเกษตร ปุ๋ ยเคมี ยาปราบศัตรู พืช สาหรับจาหน่ายให้กบั ชาวไร่ ในรู ปของเงินล่วงหน้าค่าอ้อย
ณ สิ้ น ปี 2558 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี สิ น ค้า ส าเร็ จ รู ป 574.32 ล้า นบาท สู ง กว่ า ปี 2557 เท่ า กับ 127.10
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 28.42 เนื่องจากบริ ษทั สามารถผลิตน้ าตาลได้มากขึ้นจากปริ มาณอ้อยเข้าหี บ
ณ สิ้ น ปี 2559 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี สิ น ค้า ส าเร็ จ รู ป 471.55 ล้า นบาท ต่ า กว่า ปี 2558 เท่ า กับ 102.77
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 17.89 เนื่ องจากบริ ษทั เริ่ มเปิ ดรับอ้อยในฤดูการผลิตช้ากว่าปี ก่อนทาให้ผลผลิต
น้ าตาลได้ลดลงจากปริ มาณอ้อยเข้าหีบ
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2. สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 3,472.40 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 เท่ากับ 4,767.43 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 5,130.81 ล้านบาท สิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนของกลุ่มบริ ษทั โดยส่ วนใหญ่ คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 87.89 ร้อยละ 89.45
และร้อยละ 91.30 ของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด ตามลาดับ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ 31 ธันวาคม 2559 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีการซื้ อเครื่ องจักร
เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตหี บอ้อยจากเดิม 17,000 ตันต่อวัน เป็ น 24,000 ตันต่อวัน การซื้ อที่ดินสาหรับก่อสร้าง
โรงงานน้ าตาลแห่งใหม่ของบริ ษทั โรงงานน้ าตาลชานิ จากัด (CSF) และมีการสั่งซื้ อเครื่ องจักรสาหรับสร้าง
โรงงานไฟฟ้ าของบริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จากัด (BPP)
ข. แหล่งทีม่ าของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
สาหรับปี 2557 2558 และ 2559 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 1,988.40 ล้านบาท 2,126.17 ล้านบาท
และ 2,092.77 ล้านบาท ตามลาดับ เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั ทาให้อตั ราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของ
เจ้าของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้นเป็ น 2.18 เท่า ณ สิ้ นปี 2558 และ 2.45 เท่า ณ สิ้ นปี 2559 จากการออกหุ ้นกูเ้ พื่อใช้
ลงทุนในโครงการขยายกาลังการผลิ ตน้ าตาล และโครงการที่ เกี่ ย วเนื่ องกัน รวมทั้งการจ่ายเงิ นส่ งเสริ ม
ให้แก่เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ค. หนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 จานวน 3,397.14 ล้านบาท
4,638.30 ล้านบาท และ 5,134.09 ล้านบาท ตามลาดับ โดยหนี้ สินส่ วนใหญ่คือ เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 กลุ่ มบริ ษทั มีเจ้าหนี้ ก ารค้าและเจ้าหนี้ อื่น จานวน
488.66 ล้านบาท 512.26 ล้านบาท และ 602.35 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ ค่าวัตถุ ดิบอ้อย
ทั้ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น ลดลงของเจ้า หนี้ ค่ า วัต ถุ ดิ บ อ้อ ยจะขึ้ น อยู่ก ับ ปริ ม าณอ้อ ยที่ รั บ ซื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น
หรื อลดลงในช่ วงวันใกล้สิ้นงวดของแต่ละงวด โดยจะมีการเปลี่ ยนแปลงไปตามปริ มาณของอ้อยที่พร้ อม
เก็บเกี่ยว และตัดมาจาหน่ายให้กบั บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จานวน
2,165.09 ล้านบาท 1,475.17 ล้านบาท และ 1,710.25 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่ องจากมีเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มมากขึ้นทาให้บริ ษทั ต้องให้เงินสนับสนุ น
การปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น จึงต้องกูย้ ืมเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงใช้ในการผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ปสาหรับ
จาหน่ายด้วย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 กลุ่ม บริ ษทั มี เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 กลุ่ม บริ ษทั มี เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
จานวน 612.78 ล้านบาท 1,694.49 ล้านบาท และ 1,891.67 ล้านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จานวน 612.78 ล้านบาท 1,694.49 ล้านบาท และ 1,891.67 ล้านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีรายละเอียดวงเงินกูด้ งั ต่อไปนี้
มีรายละเอียดวงเงินกูด้ งั ต่อไปนี้
วงเงินที่
วงเงินที่
1
12
23
34
4
5
56
67
7
8
8

ยอดวงเงิน
ยอดวงเงิน
(ล้ านบาท)
(ล้460.00
านบาท)
460.00
300.00
300.00
365.00
365.00
270.00
270.00
440.00
440.00
30.00
30.00
5.00
5.00
300.00
300.00

อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้
MLR-1.25
MLR-1.25
MLR-2.375
MLR-2.375
MLR-2.50
MLR-2.50
MLR-1.00
MLR-1.00
MLR-1.00
MLR-1.00
MLR
MLR
MLR-1.00
MLR-1.00
MLR-2.375
MLR-2.375

ยอดเงินกู้คงเหลือ
ยอดเงินกู้คงเหลือ
(ล้ านบาท)
(ล้388.00
านบาท)
388.00
225.00
225.00
304.10
304.10
161.96
161.96
377.10
377.10
17.67
17.67
4.68
4.68
-

ง. ส่ วนของผู้ถือหุ้น
วนของผู้ถ้ ถือือหุหุ้น้ น
ง. ส่วส่นของผู
ส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 2558 และ 2559 เท่ า กั บ 1,988.17 ล้า นบาท
ส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 2558 และ 2559 เท่ า กั บ 1,988.17 ล้า นบาท
2,125.58 ล้ า นบาท และ 2,092.77 ล้ า นบาท ตามล าดั บ ส่ วนของผู ้ ถื อ หุ ้ น เพิ่ ม ขึ้ นโดยมี ส าเหตุ ห ลั ก
2,125.58 ล้ า นบาท และ 2,092.77 ล้ า นบาท ตามล าดั บ ส่ วนของผู ้ ถื อ หุ ้ น เพิ่ ม ขึ้ นโดยมี ส าเหตุ ห ลั ก
มาจากกาไรจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั และการจ่ายเงินปั นผล
มาจากกาไรจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั และการจ่ายเงินปั นผล
จ. สภาพคล่อง
จ.
สภาพคล่อองง
จ. สภาพคล่
รายละเอียด
รายละเอียด
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน
และหนี้สินดาเนินงาน
และหนี
ดาเนิทนธิงาน
กระแสเงิ้ สนิ นสดสุ
จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ
จกรรมลงทุ
น ดหาเงิน
กระแสเงินนสดสุ
สดสุททธิธิใจช้ากไปในกิ
(ใช้ไปใน)
กิจกรรมจั
กระแสเงิ
สดสุททธิธิเจพิากม่ ขึ(ใช้
ไปใน) กิสุจทกรรมจั
กระแสเงินนสดสุ
น้ (ลดลง)
ธิ ดหาเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค.504.22
2557
504.22
43.09
43.09
(1,354.81)
(1,354.81)
1,625.82
1,625.82
314.09
314.09

(หน่วย : ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ด (หน่วย : ล้านบาท)
สาหรั
ปี สิ้น2558
สุ ด
31บธ.ค.
31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค.556.59
2558
31 ธ.ค.550.04
2559
556.59
550.04
77.33
77.33
(1,271.72)
(1,271.72)
1,059.78
1,059.78
(134.61)
(134.61)

397.43
397.43
(798.19)
(798.19)
272.18
272.18
(128.58)
(128.58)

กระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
สาหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2557 กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้ สิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2557 กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี สิน
ด าเนิ น งานสู งกว่ า ปี ก่ อ น เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก าไรเพิ่ ม ขึ้ นจากธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า ในขณะที่ ก ระแสเงิ น้ สด
ด าเนิ น งานสู งกว่ า ปี ก่ อ น เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก าไรเพิ่ ม ขึ้ นจากธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า ในขณะที่ ก ระแสเงิ น สด
จากการดาเนิ นงานต่ ากว่าปี ก่ อน เนื่ องจากบริ ษทั ยังไม่ได้รับช าระเงิ นจากการจาหน่ ายน้ าตาลปริ ม าณมาก
จากการดาเนิ นงานต่ ากว่าปี ก่ อน เนื่ องจากบริ ษทั ยังไม่ได้รับช าระเงิ นจากการจาหน่ ายน้ าตาลปริ ม าณมาก
ในช่วงใกล้วนั สิ้ นงวด
ในช่วงใกล้วนั สิ้ นงวด
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บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน)

สำหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม 2558 กระแสเงินสดก่อนกำรเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้ สิน
ดำเนินงำน และกระแสเงินสดจำกกำรดำเนิ นงำนสู งกว่ำปี ก่อน เนื่ องจำกบริ ษทั มีกำไรเพิ่มขึ้นจำกธุ รกิจไฟฟ้ ำ
แห่งที่ 2 และธุ รกิจปุ๋ ย
สำหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม 2559 กระแสเงินสดก่อนกำรเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้ สิน
ดำเนินงำน และกระแสเงินสดจำกกำรดำเนิ นงำนต่ำกว่ำปี ก่อนเล็กน้อย เนื่ องจำกบริ ษทั มีกำไรลดลงจำกปั จจัย
ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
ตั้งแต่ปี 2556 บริ ษทั ใช้เงินไปในกำรลงทุนประมำณ 747 ล้ำนบำท เพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิตน้ ำตำล
จำก 14,000 ตันอ้อยต่อวัน เป็ น 17,000 ตันอ้อยต่อวัน รวมทั้งเพื่อก่อสร้ ำงโรงงำนปุ๋ ยเพิ่มเติม และก่อสร้ำง
โรงไ ฟฟ้ ำ ชี วม วล แห่ ง ที่ 2 ก ำลั ง ก ำรผ ลิ ต 9.9 เ มกก ะ วั ต ต์ แล ะ ใน ปี 2557 บริ ษั ท ใช้ เ งิ นไ ป
ในกำรลงทุนประมำณ 1,300 ล้ำนบำท เพื่อก่ อสร้ ำงโครงกำรต่อเนื่ องจำกสิ้ นปี 2556 และลงทุ นเพิ่มกำลัง
กำรผลิตน้ ำตำลจำก 17,000 ตันอ้อยต่อวัน เป็ น 20,000 ตันอ้อยต่อวัน และก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ ำชี วมวลแห่ งที่ 2
ในปี 2558 บริ ษทั ใช้เงิ นไปในกำรลงทุนประมำณ 1,300 ล้ำนบำท เพื่อก่ อสร้ ำงโครงกำรต่อเนื่ องจำกสิ้ นปี
2557 และลงทุนเพิ่มกำลังกำรผลิตน้ ำตำลจำก 17,000 ตันอ้อยต่อวัน เป็ น 24,000 ตันอ้อยต่อวัน และก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ ำชีวมวลแห่งที่ 3 กำลังกำรผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ ในปี 2559
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม 2557 เงิ นกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิ นเพิ่มขึ้น 1,625.82 ล้ำนบำท
โดยเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นใช้เพื่อเป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนในกำรซื้ ออ้อยและผลิ ตน้ ำตำลของกลุ่มบริ ษทั และได้รับ
เงินสดจำกกำรเสนอขำยหุ น้ ต่อประชำชนทัว่ ไป 1,112.34 ล้ำนบำท
ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด 31 ธัน วำคม 2558 เงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ นจำกสถำบัน กำรเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น 1,059.78
ล้ำนบำท โดยเงินกูย้ มื ระยะยำวใช้เพื่อขยำยกำรลงทุนสำหรับกำรผลิตน้ ำตำลของกลุ่มบริ ษทั
สำหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม 2559 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น 272.18 ล้ำนบำท
โดยเงิ นกู้ยื ม ระยะยำวใช้เพื่ อขยำยกำรลงทุ นส ำหรั บ กำรผลิ ต น้ ำ ตำลของกลุ่ ม บริ ษ ัท และส ำหรั บ สิ นเชื่ อ
เพื่อกำรปลูกอ้อยที่เพิม่ ขึ้น
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
หน่ วย
อัตรำส่ วนสภำพคล่อง
อัตรำส่ วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว
ระยะเวลำเก็บหนี้ เฉลี่ย
ระยะเวลำขำยสิ นค้ำเฉลี่ย
ระยะเวลำชำระหนี้
Cash Cycle

(เท่ำ)
(เท่ำ)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
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31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้นสุ ด
31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

0.66

0.85

0.51

0.49

0.57

0.31

12

6

6

72

72

72

52

71

71

-33

-7

-7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องดีข้ ึน จากการออกหุ ้นกู้
เพื่อชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้น สาหรับปี 2559 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องลดลง จากประเภทรายการ
หุ น้ กูท้ ี่ครบชาระคืน
อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร
สาหรับปี บัญชี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 อัตรากาไรขั้นต้นและกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั
เพิ่ม ขึ้ นเป็ นผลจากสั ดส่ วนของธุ รกิ จไฟฟ้ าที่ มี อตั รากาไรสู งเพิ่ม มากขึ้ น ส าหรับ ปี 2559 อัตรากาไรขั้นต้น
และกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ลดลง เนื่องจากต้นทุนต่อหน่วยของน้ าตาลที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาภายแล้ง
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
ส าหรั บ ปี บัญ ชี สิ้ น สุ ด 31 ธัน วาคม 2557 และ 2558 และปี 2559 บริ ษ ัท มี อตั ราการหมุ น ของ
สิ นทรัพย์ เท่ากับ 0.85 เท่า 0.71 เท่า และ 0.67 เท่า ตามลาดับ ซึ่ งการลดลงของอัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
เกิดจากการที่บริ ษทั มีการลงทุนขยายกาลังการผลิตน้ าตาล และการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้ าชี วมวล ทาให้มูลค่า
ของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ของบริ ษทั ไม่เพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากราคาน้ าตาลในตลาดโลกลดลง
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
สาหรับปี 2557 ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเพิ่มขึ้ นเป็ น 1,988.40 ล้านบาท เนื่ องจาก 1) การเสนอขายหุ ้น
ต่อประชาชนทัว่ ไป โดยได้รับเงิ นจากการขายหุ ้นเท่ากับ 1,112.34 ล้านบาท และ 2) ผลการดาเนิ น งานของ
บริ ษทั ทาให้อตั ราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของเจ้าของกลุ่มบริ ษทั ลดลงเหลือ 1.71 เท่า ณ สิ้ นปี 2557
สาหรับปี 2558 ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเพิ่มขึ้นเป็ น 2,126.17 ล้านบาท เนื่ องจากผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั และจากการเสนอขายหุ ้นกูต้ ่อประชาชนทัว่ ไป เพื่อใช้ในการผลิต ทาให้อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของ
เจ้าของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้นเป็ น 2.18 เท่า ณ สิ้ นปี 2558
สาหรับปี 2559 ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นลดลงเป็ น 2,092.77 ล้านบาท เนื่ องจากผลการดาเนิ น งานของ
บริ ษทั ที่ลดลง และการจ่ายเงินปั นผลในปี 2559 ทาให้อตั ราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของเจ้าของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้น
เป็ น 2.45 เท่า ณ สิ้ นปี 2559
หนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และภาระผูกพัน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 บริ ษ ัท มี ห นี้ สิ นที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นจากการใช้ห นั ง สื อรั บ รองธนาคาร
เพื่อการซื้ อไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค 4.60 ล้านบาท
ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานในอนาคต
ราคาน้ าตาลในตลาดโลก
เนื่องจากรายได้หลักของบริ ษทั ประมาณร้อยละ 60 ของรายได้รวม เป็ นรายได้จากการส่ งออกน้ าตาล
ไปยังต่างประเทศ ราคาน้ าตาลในตลาดโลกจึ งมี ผ ลกระทบต่อยอดขายของบริ ษ ทั ความผันผวนของราคา
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ตลาดโลกขึ้ นอยู่กบั ปริ มาณอุ ปสงค์และอุ ปทานในตลาด ถึ งแม้ว่าราคาน้ าตาลจะมี ผลกระทบต่อรายได้ของ
บริ ษ ัท การค านวณราคาอ้อ ยซึ่ งเป็ นวัตถุ ดิ บ ในการผลิ ตน้ า ตาล ในอุ ตสาหกรรมอ้อ ยและน้ า ตาลไทยนั้น
จะเป็ นไปตามระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ 70:30 ดังนั้น หากราคาน้ าตาลตลาดโลกต่ าลง ราคาอ้อยก็จะต่ าลง
ตามไปด้วย หรื อหากราคาน้ าตาลตลาดโลกสู งขึ้น ราคาอ้อยก็จะสู งขึ้นตามไปด้วย
ต้นทุนค่าอ้อย
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายในประเทศไทย ได้กาหนดระบบจัดสรรผลประโยชน์ ระหว่าง
ชาวไร่ ออ้ ยและโรงงานน้ าตาล ที่ อตั ราส่ วน 70:30 ซึ่ งโรงงานน้ าตาลจะต้องจ่ายค่าอ้อยใช้ชาวไร่ ตามราคาที่
คานวณโดยสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เพื่อแบ่งผลประโยชน์จากการผลิตน้ าตาลทรายให้ชาวไร่
ได้ผลประโยชน์ 70 ส่ วนจาก 100 ส่ วน
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายคานวณค่าอ้อยที่โรงงานน้ าตาลต้องจ่ายให้ชาวไร่ โดยอ้างอิงจาก
ราคาน้ าตาลเฉลี่ยที่บริ ษทั อ้อยและน้ าตาลไทย จากัด (อนท.) ขายได้จริ งจากโควตา ข. ดังนั้น ต้นทุนวัตถุดิบจึง
แปรผันกับราคาที่บริ ษทั อ้อยและน้ าตาลไทย จากัด สามารถขายได้ และหากบริ ษทั ขายน้ าตาลทรายในตลาด
ต่างประเทศได้ต่ากว่าราคาที่บริ ษทั อ้อยและน้ าตาลไทย จากัด ขายได้จริ ง บริ ษทั ต้องจ่ายค่าอ้อยในราคาที่สูง
เมื่อเทียบกับยอดขายของบริ ษทั ส่ งผลให้อตั รากาไรของบริ ษทั ลดลง แต่หากบริ ษทั ขายได้ราคาสู งกว่าราคา
เฉลี่ยที่บริ ษทั อ้อยและน้ าตาลไทย จากัด ขายได้จริ ง บริ ษทั ก็จะมีผลกาไรและอัตรากาไรเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มี การบริ หารความเสี่ ยงดังกล่ าวโดยติดตามช่ วงเวลารวมถึ งราคาขายที่ บริ ษ ทั
อ้อยและน้ าตาลไทย จากัด ขายอย่างใกล้ชิด เพื่ อวางแผนการขายและให้แน่ ใจว่าราคาที่ บริ ษ ทั ขายน้ าตาล
ในโควตา ค. นั้น เป็ นราคาที่ เหมาะสมและเน้นให้ได้ราคาไม่ต่ ากว่าราคาเฉลี่ ยที่บริ ษทั อ้อยและน้ าตาลไทย
จากัด ขายได้
การจัดหาวัตถุดิบ
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อปริ มาณอ้อย อาทิเช่น
ก. ปริ มาณพื้นที่ในการเพาะปลูกอ้อยที่เปลี่ ยนแปลง ซึ่ งอาจเกิดจากเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยเปลี่ ยนไป
ปลู ก พื ช ชนิ ด อื่ น ที่ ให้ ผ ลตอบแทนสู งกว่า หรื ออาจเกิ ดจากนโยบายการส่ งเสริ ม ของภาครั ฐผ่านนโยบาย
ส่ งเสริ มการปลูกพืชพลังงานทดแทนอื่น ๆ เช่น ส่ งเสริ มปาล์มน้ ามันและยางพารา เป็ นต้น
ข. สภาพภูมิอากาศ ปริ มาณฝน ระบบชลประทาน ความสมบูรณ์ ของดิ น พันธุ์ออ้ ย โรคของอ้อย
และปั จจัยอื่น ๆ ต่างส่ งผลต่อปริ มาณอ้อยที่จะปลูกได้ต่อไร่ หากปั จจัยต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะทาให้
ปริ มาณอ้อยต่อไร่ ลดลงได้
ค. การแย่งอ้อยในพื้นที่ หากโรงงานน้ าตาลบริ เวณใกล้เคียงเสนอราคารับซื้ ออ้อยจากชาวไร่ ที่ราคา
สู งกว่าที่ บริ ษทั โรงงานน้ าตาลบุ รีรัมย์ จากัด (“BSF”) เสนอให้ ชาวไร่ ออ้ ยอาจนาอ้อยไปขายให้แก่โรงงาน
นั้น ๆ แทน ทาให้ BSF มีจานวนอ้อยเข้าหีบลดลง

359

หากผลผลิตอ้อยซึ่ งเป็ นวัตถุ ดิบในการผลิ ตน้ าตาลทรายมีปริ มาณที่ลดลง บริ ษทั อาจไม่สามารถผลิ ต
น้ าตาลทรายในปริ มาณที่ เพียงพอในการจัดจาหน่ ายได้ อีกทั้งหากปริ มาณอ้อยไม่เพียงพอต่อกาลังการผลิ ต
อาจทาให้ตน้ ทุนต่อหน่วยในการผลิตของบริ ษทั สู งขึ้น และทาให้บริ ษทั มีกาไรต่อหน่วยและมีกาไรสุ ทธิ ลดลง
ตามลาดับ
การถูกควบคุมจากภาครัฐ
เนื่ องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายในประเทศไทย เป็ นอุตสาหกรรมที่ถูกควบคุมและกากับ
ดูแลโดยคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ภายใต้พระราชบัญญัติออ้ ยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่ งเป็ น
กฎหมายที่ กากับดู แลระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย ตั้งแต่การบริ หารจัดการในไร่ ออ้ ย การผลิ ต
ในโรงงานน้ าตาล และการส่ งออก การจัดสรรปริ ม าณการขายน้ าตาลทรายตามโควตา (โควตา ก. ขายใน
ประเทศ โควตา ข. และ โควตา ค. ขายต่ างประเทศ) ราคาจาหน่ ายน้ าตาลทรายขายปลี ก ภายในประเทศ
ตลอดจนการแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ร ะหว่ า งชาวไร่ อ้อ ยและโรงงานน้ าตาลในอัต ราส่ ว น 70:30 ทั้ง นี้
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุ ตสาหกรรม รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ดังนั้น ในกรณี ที่นโยบายการปรับราคาขายน้ าตาล
ภายในประเทศ หรื อหากเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในกฎระเบี ย บ หรื อ นโยบายของพระราชบัญ ญัติ ดัง กล่ า ว
อาจส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษทั และบริ ษทั ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมน้ าตาลนี้ อย่างมีนยั สาคัญ
อัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการส่ งออกน้ าตาลเป็ นสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ
80 ของรายได้จากการจาหน่ ายน้ าตาลและกากน้ าตาลทั้งหมด ดังนั้น บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั และรายได้ของบริ ษทั
โครงการในอนาคต
บริ ษ ทั มี แผนที่ จะลงทุ นในโครงการโรงงานน้ าตาลแห่ งใหม่ เพื่ อเป็ นการลงทุ น ให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดในกระบวนการผลิตอ้อย ซึ่ งหากโครงการดังกล่าวสาเร็ จก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กบั บริ ษทั ในอนาคต
ข้ อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
- ไม่มี -
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