
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 22556611 
 

 

 

บริษัท นํา้ตาลบุรีรัมย์ จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

บริษทั นํา้ตาลบุรีรัมย์ จํากดั (มหาชน) 

Buriram Sugar Public Company Limited 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ 56-1 



   

สารบญัสารบญั  
 

สารถึงผู้ถือหุ้น  

ข้อมูลสําคัญทางการเงินและผลประกอบการ  

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ หนา้  

1. นโยบาย  ภาพรวม และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ                                                         1-26     

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ                                                                                                27-79  

3. ปัจจยัความเส่ียง                                                                                                                 80-91  

4. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ                                                                                  92-105  

5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย                                                                                                       106  

6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน                                                                                       107-111  

ส่วนที ่2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ  

7. ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุ้น                                                                                           112-119  

8. โครงสร้างการจดัการ                                                                                                        120-186  

9. การกาํกบัดูแลกิจการ                                                                                                        187-245  

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม                                                                                                 246-253  

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง                                                                   254-259   

12. รายการระหวา่งกนั                                                                                                           260-266  

ส่วนที ่3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั                                                                                                267-273  

14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ                                                                      274-292             

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล   

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั   

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ย  

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

เอกสารแนบ 5 รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน 

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

เอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เอกสารแนบ 9 รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

เอกสารแนบ 10 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

เอกสารแนบ 11 รางวลัและการรับรองคุณภาพ  

 



 

 

 

สารถึงผู้ถือหุ้น 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

          ปี  2561 นับ เ ป็ น ปี ท่ี ร า ค า นํ้ า ต า ล ท ร า ย ใ น ต ล า ด โ ล ก มี ค ว า ม ผัน ผ ว น สู ง แ ล ะ ล ด ตํ่ า ล ง ม า ก 

เป็นประวติัการณ์ โดยระดบัราคานํ้ าตาลทรายดิบในตลาดโลกเปิดท่ีราคา 15 เซนต/์ปอนด ์ในช่วงเดือนมกราคม 

และลดลงมากถึงระดบั 9.83 เซนต/์ปอนด์ ในช่วงเดือนกนัยายนก่อนจะปรับตวัสูงข้ึนมาปิดท่ี 12.03 เซนต์/ปอนด ์

ในช่วงปลายเดือนธนัวาคม โดยระดบัราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 12-13 เซนต/์ปอนด์ เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีราคา 

20 เซนต/์ปอนด์ สาเหตุสําคญัเป็นผลมาจากผลผลิตของประเทศผูผ้ลิตสําคญัเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสําคญั ทั้งอินเดีย 

ไทย สหภาพยุโรป และจีน การอุดหนุนการส่งออกนํ้ าตาลทรายของอินเดีย เทรนด์การบริโภคนํ้ าตาลท่ีเร่ิม

เปล่ียนแปลง ประกอบกบัสต๊อกนํ้ าตาลทรายในตลาดโลกยงัคงสูงเม่ือเทียบกบัปริมาณความตอ้งการใชท้าํให ้

ผลผลิตส่วนเกินน้ีมีผลกดดนัต่อราคา ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวัจากสงครามการคา้ระหวา่งจีนกบั

สหรัฐอเมริกา  ทาํให้ราคานํ้ ามนัมีแนวโน้มตกตํ่าและส่งผลกระทบต่อราคาสินคา้โภคภณัฑ์ท่ีปรับตวัลดลงตาม  

ขณะเดียวกนัการประกาศปรับโครงสร้างการบริหารจดัการอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายของภาครัฐในช่วง

ต้นปี โดยเฉพาะการยกเลิกระบบโควตาและการลอยตัวราคาจาํหน่ายปลีกนํ้ าตาลทรายอนัเป็นผลมาจาก 

การกล่าวหาของบราซิลต่อไทยกบัองคก์ารการคา้โลก (WTO) วา่ให้การอุดหนุนอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทราย

อนัเป็นการบิดเบือนตลาดและก่อใหเ้กิดความเสียหายกบับราซิล ซ่ึงการปรับโครงสร้างน้ีส่งผลต่อราคาจาํหน่าย

นํ้าตาลทรายภายในท่ีปรับลดตามราคาตลาดโลกและปริมาณการจาํหน่ายท่ีลดลงตามไปดว้ยเช่นกนั  

ทั้ งน้ี จากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและด้านอุปสงค์อุปทานของนํ้ าตาลทรายดังกล่าว  ทําให้ผล 

การดาํเนินงานในปี 2561 ของบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการรวม 5,555.97 ลา้นบาท และมีกาํไร

สุทธิ 271.67 ลา้นบาท ซ่ึงแมว้า่ ปัจจยัภายนอกจะมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัโดยรวม แต่อยา่งไรก็ตาม

บริษทัมีมาตรการระยะยาวเพื่อทาํให้ผลการดาํเนินงานของบริษทัสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน โดยการส่งเสริม

และสนบัสนุนให้เกษตรกรปลูกออ้ยในลกัษณะ Contract Farming รวมทั้งพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ เก่ียวกบัพนัธ์ุออ้ย 

อีกทั้งมีระบบการบริหารจดัการท่ีใช้สนับสนุนการเพาะปลูก การบริหารจดัการระบบชาวไร่ด้วยระบบไร่

ออนไลน์ และระบบจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการใหค้วามรู้แก่ชาวไร่ เพื่อทาํให้เกิดการพฒันา

ผลิตภาพการผลิต ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัของความสาํเร็จในการพฒันาธุรกิจของบริษทัอยา่งย ัง่ยนื 

     นอกจากน้ี การรองรับการตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่จะเปล่ียนไปในอนาคตตามกระแส

โลกาภิวตัน์ (Mega Trends) บริษทัไดศึ้กษาถึงความเป็นไปไดใ้นการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กบับริษทั รวมทั้งยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาบุคลากรของบริษทัและชาวไร่ออ้ยควบคู่กนัไป ตามพนัธกิจ

สร้าง “นักธุรกิจชาวไร่” เพื่อให้อาชีพเพาะปลูกออ้ยเป็นอาชีพท่ีมัน่คง สร้างรายไดท่ี้ดี มีความสุข อีกทั้งยงั



 

 

 

สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้จากรุ่นสู่รุ่น และสืบทอดกิจการต่อกนัทุกชัว่อายุคน เพราะบริษทัเช่ือว่า

ส่ิงเหล่าน้ีจะนาํมาซ่ึงความย ัง่ยนืทั้งดา้นวตัถุดิบและการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเช่นเดียวกนั  

ดา้นธุรกิจไฟฟ้าชีวมวลในปีท่ีผา่นมา กลุ่มโรงไฟฟ้ามีรายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํนวน 972 ลา้นบาท  

และมีกาํไรสุทธิรวม 410 ลา้บาท ซ่ึงสูงกว่าปี 2560 ร้อยละ 78 นอกจากนั้น บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั 

(“BPC”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม 

จากพลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงาน Thailand 

Energy Awards 2018 ซ่ึงจดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน และไดรั้บ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ในงาน 36th ASEAN 

Ministers on Energy Meeting (36 AMEM) ณ ประเทศสิงคโปร์ 

สําหรับธุรกิจผลพลอยไดใ้นปีท่ีผ่านมา ไดจ้ดัตั้งบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จาํกดั (“SEW”) ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ย โดยมีวตัถุประสงคผ์ลิต จาํหน่าย นาํเขา้และส่งออกบรรจุภณัฑ์ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใชท่ี้ทาํ

จากชานออ้ยและวสัดุธรรมชาติอ่ืน ๆ ทั้งน้ี คาดการณ์วา่ SEW จะสามารถเร่ิมการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดช่้วงกลางปี 2562  

นอกจากนั้น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม บริษทัไดป้ฏิบติังานบนพื้นฐานแนวคิด 

“การพฒันาธุรกิจควบคู่กบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มและสร้างความเจริญให้กบัชุมชนอย่างย ัง่ยืน” โดยการสร้าง

ความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ อาทิ โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรมะลิปลอดสาร ในเขต

ชุมชนโนนกลาง เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดแ้ละสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน รวมทั้งไดร่้วมมือกบัองคก์ารสวนสัตว์

ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในการก่อสร้างศูนยก์ารเรียนรู้นกกระเรียนพนัธ์ุไทยของพระราชา ในเขตห้ามล่าสัตว์

ห้วยแสงเหนือ อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์ทั้งน้ี ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัคือหน่ึงในกุญแจสําคญัท่ีจะนาํพา

องค์กรให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนควบคู่ไปกับการพฒันาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไร่ออ้ย ชุมชน

ขา้งเคียง และพนกังานใหดี้ข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 

ส่วนดา้นการกาํกบัดูแลกิจการนั้น บริษทัไดรั้บใบรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 

2561 ท่ีผ่านมา ทั้งน้ี บริษทัมีความมุ่งมัน่สานต่อการดาํเนินตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจน 

การส่ือสารและประกาศเร่ืองดงักล่าวไปยงัคู่คา้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน รวมทั้งไดจ้ดัอบรมให้บุคลากรและ

รณรงค์ภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี  ได้เปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

(Whistleblowing) เพื่อรับขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนได้เสีย ผ่านกล่องรับความคิดเห็นและทางไปรษณีย  ์ซ่ึงส่งถึง

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลโดยตรง โดยในปีที่ผ ่านมาไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนจากผูม้ีส่วนได้เสีย 

ดงันั้น จากการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาอยา่งต่อเน่ืองทาํให้บริษทัไดรั้บผลประเมินระดับ “ดีเลิศ” 



 

 

 

หรือ “Excellent” โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ทีร้่อยละ 93 ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในระดับร้อยละ 81 จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของ

บริษทัจดทะเบียนประจําปี 2561 ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 ในนามของคณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน บริษทัขอขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูมี้

ส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีได้ให้ความไวว้างใจและสนับสนุนการดาํเนินงานของบริษทัดว้ยดีเสมอมา และขอให้

เช่ือมัน่ว่าบริษทัมีความพร้อมในการดาํเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งการมุ่งสร้างผลประโยชน์แก่

ประเทศชาติ ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายดว้ยหลกัธรรมาภิบาลสืบไป  

 

 

_________________________    _________________________ 

    (นายประจวบ ไชยสาส์น)      (นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ) 

    ประธานกรรมการบริษทั    ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 

 



ข้อมูลส าคญัทางการเงนิและผลประกอบการ 
       หน่วย : ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงนิ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

งบก าไรขาดทนุ เพิม่ข ึน้ (ลดลง) อตัราเปลีย่นแปลง (%)

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 4,226.65    4,579.21    5,740.44    5,555.97    -184.47 -3.21

- น ้าตาล 3,060.40      3,445.60      4,266.61      3,866.26      -400.35 -9.38

- กากน ้าตาล 369.99         283.60         437.44         499.28         61.84 14.14

- ไฟฟ้า 279.00         383.81         492.14         556.57         64.43 13.09

- อืน่ๆ 517.26         466.21         544.26         633.86         89.60 16.46

รายไดอ้ืน่ 69.21         106.32       155.31       288.84       133.53 85.97

รายไดร้วม 4,295.86    4,685.54    5,895.75    5,844.81    -50.94 -0.86

คา่ใชจ้า่ยรวม 3,844.32    4,366.23    5,032.94    5,218.79    185.85 3.69

ก าไรสทุธิ 272.35         113.32         525.41         271.67         -253.74 -48.29

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

สนิทรัพย์หมุนเวยีน 1,997.05      2,096.05      2,655.50      2,970.52      315.02             11.86                            

สนิทรัพย์รวม 6,764.48      7,226.86      9,232.74      10,276.23    1,043.49          11.30                            

หนีส้นิ 4,638.30      5,134.09      6,760.20      7,775.72      1,015.52          15.02                            

สว่นของผูถ้ือหุน้ 2,126.18      2,092.77      2,472.52      2,500.51      27.99               1.13                              

อัตราสว่นทางการเงนิ

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.85            0.51            1.04            0.73            

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่ผูถ้ือหุน้ (เทา่) 2.18            2.45            2.73            3.11            

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%) 21.41          16.61          22.86          18.85          

อัตราก าไรสทุธ ิ(%) 6.34            2.42            8.91            4.65            

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 4.48            1.62            6.38            2.79            

อัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) 13.24          5.37            23.02          10.93          

ก าไรสทุธติอ่หุน้ 0.40            0.17            0.65            0.33            

เงนิปันผลตอ่หุน้ 0.22            0.22 0.45            0.15            

อัตราการจา่ยเงนิปันผลตอ่ก าไรสทุธ ิ(%) 54.67          130.71         70.05          44.84          

เปรยีบเทยีบ 2560 และปี 2561



รายได้จากการขายและการให้บริการ และอตัราก าไรขั้นต้น 

ก าไรขั้นต้น และอตัราก าไรขั้นต้น 

หน่วย : ล้านบาท 
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สัดส่วนรายได้จากการขายและการให้บริการ ปี 2561 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์ 
 

 

 

 

 

 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 
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 0.85  

 0.51  
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 0.73  

66.15% 
8.54% 

9.52% 

10.84% 
4.94% 

2561 

น ้ำตำล กำกน ้ำตำล ไฟฟ้ำ อืน่ๆ รำยไดอ้ืน่ 

หน่วย : ล้านบาท 

2558 2559 
2560 

2561 
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สินทรัพย์รวม หนีส้ิน สว่นของผู้ ถือหุ้น 
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1. นโยบาย ภาพรวม และเป้าหมายการประกอบธุรกจิ 

1. วสัิยทศัน์ พนัธกจิ ปรัชญาและค่านิยมองค์กร 

 วสัิยทศัน์ 
สร้างความมัน่คงดา้นผลผลิตและสร้างชีวิตท่ีดีแก่ชาวไร่ออ้ย พฒันาธุรกิจน ้ าตาลทราย พลงังานทดแทน 

และธุรกิจต่อเน่ืองใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนืควบคู่กบัชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย  

 พนัธกจิ 

1. เป็นเลิศในด้านการบริหารจดัการและการควบคุมคุณภาพผลผลิตอ้อย ผลผลิตน ้ าตาลทราย  
และผลิตภณัฑต่์อเน่ือง รวมทั้งผลพลอยไดต่้าง ๆ ใหไ้ดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ส่งเสริมชาวไร่ออ้ยในพื้นท่ีบริเวณรอบโรงงานให้มีผลผลิตต่อไร่สูงและมีคุณภาพดี ด้วยหลกั
วชิาการ ความใส่ใจ และความรับผดิชอบต่อเกษตรกรชาวไร่ออ้ย  

3. พฒันาระบบบริหารงานและการจดัการอย่างต่อเน่ือง เพื่อความมัน่คงของผลผลิต และผลก าไร
ของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและธุรกิจของกลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์

4. พฒันานวตักรรมและสนบัสนุนดา้นการวิจยั เพื่อเพิ่มศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั
ใหก้บัองคก์รและเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 

5. ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในองคก์รและเกษตรกรชาวไร่ออ้ยใหเ้ติบโตมัน่คงไปพร้อมกนั 

6. มุ่งต่อยอดอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองต่าง ๆ ทั้ งด้านพลังงานทดแทน 
และดา้นอ่ืน ๆ  รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์เพื่อการด าเนินธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

7. ด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล เท่ียงตรง โปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนป้องกนั ต่อตา้นและไม่สนบัสนุนการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ 

 ปรัชญา 
“น า้ตาลสร้างในไร่” เป็นปรัชญาท่ีกลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์(“กลุ่มบริษทั”) ยึดถือมากวา่ทศวรรษ ซ่ึง

แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื เพราะกลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่การผลิตน ้ าตาลให้ได้
คุณภาพดีและปริมาณสูงสุดในตน้ทุนท่ีต ่า อนัจะน ามาซ่ึงผลประกอบการท่ีดีของกลุ่มบริษทัฯ และความมัน่คง
และมัง่คัง่แก่ชาวไร่ออ้ยนั้น ตอ้งเร่ิมจากการสนบัสนุนและส่งเสริมให้ชาวไร่ออ้ยและบุคลากรในองค์กรมี
ความรู้และใส่ใจในการบริหารจดัการออ้ย ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การบ ารุงรักษา และการเก็บเก่ียว 
รวมถึงการน านวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชบ้ริหารจดัการออ้ย นอกจากนั้น ยงัใส่ใจดูแลเกษตรกร
ชาวไร่ออ้ย ชุมชนรอบขา้ง และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

 

2 
 

 ค่านิยมองค์กร  

 “TEAM” คือค่านิยมร่วมกนัของคนในองคก์รท่ีไดมุ้่งผลส าเร็จจากการท างานเป็นทีมอยา่งย ัง่ยนื 

 T > Talk     คือการส่ือสารกบัทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองคก์ร   
 E > Expert & Education  คือการสร้างมืออาชีพจากการเรียนรู้และพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง  
 A > Achievement   คือการมีส่วนร่วมรับผดิชอบทั้งทีมอยา่งซ่ือสัตย ์
 M > Motivation    คือจิตส านึกแห่งความส าเร็จ 

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท น ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) (“BRR”) และบริษัทย่อย เป็นหน่ึงในบรรดาผู ้บุกเบิก
อุตสาหกรรมน ้าตาลของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีนายวิเชียร ตั้งตรงเวชกิจ ผูริ้เร่ิมปลูกออ้ยและส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกออ้ยในจงัหวดับุรีรัมย ์เป็นกลุ่มบริษทัที่ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขาว
สีร า และน ้ าตาลทรายดิบทั้งในและต่างประเทศ นานกว่า 5 ทศวรรษ รวมถึงการน าผลพลอยไดท่ี้ไดจ้าก
กระบวนการผลิตน ้ าตาล เช่น กากอ้อย กากหม้อกรอง และกากน ้ าตาล ต่อยอดธุรกิจอย่างครบวงจร 
ประกอบดว้ยธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ย และธุรกิจบรรจุภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม 

 ธุรกจิน า้ตาล (ธุรกจิหลกั) 
1. บริษัท โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (“BSF”) จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2546 ดว้ยทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท ต่อมาในปี 2553 ไดมี้การเพิ่มทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เป็น 990,637,000 บาท และไดเ้พิ่ม
ทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วอีกคร้ังในปี 2554 เป็นจ านวน 1,050,000,000 บาท โดยในปี 2553 ถึง 2554 
BSF ได้รับโอนพนกังานในฝ่ายผลิต การตลาด สินเช่ือ และรับโอนทรัพยสิ์น รวมถึงใบอนุญาตผลิตและ
จ าหน่ายน ้ าตาลทราย ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เคร่ืองหมายการคา้และใบอนุญาตผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจาก BRR ซ่ึงถือหุน้โดย BRR ร้อยละ 99.90 

BSF ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย ซ่ึงมีโรงงานตั้ งอยู่ ณ เลขท่ี 237 หมู่ท่ี 2  
ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ มีก าลังการผลิตท่ีได้รับอนุญาต 17,000 ตนัอ้อยต่อวนั  
และในฤดูการผลิตปี 2558/59 ไดเ้พิ่มก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรเป็น 24,000 ตนัออ้ยต่อวนั เพื่อรองรับ
ปริมาณออ้ยท่ีเพิ่มข้ึนกว่า 2.21 ลา้นตนั ในปี 2559/60 และ 3.15 ลา้นตนั ในปี 2560/61 ผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าหน่าย 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ น ้ าตาลทรายดิบและน ้ าตาลทรายขาวสีร า โดยจ าหน่ายให้แก่ลูกค้า 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกเหนือจากการผลิตน ้ าตาลแล้ว BSF ยงัสามารถผลิตไฟฟ้าจากไอน ้ า 
ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตน ้ าตาลไดป้ระมาณ 14.5-15 เมกะวตัต ์จากก าลงัการผลิตสูงสุด 18.5 เมกะวตัต ์ 
เพื่อใชภ้ายในพื้นท่ีบริเวณโรงงานน ้าตาลอีกดว้ย  
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2. บริษัท โรงงานน ้าตาลช านิ จ ากัด (“CSF”) เดิมช่ือ บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จ  ากดั (“BSP”) 
จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2558 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เรียกช าระแลว้เต็มจ านวน โดยมี BRR  
ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ทั้งน้ี ได้เปล่ียนแปลงช่ือและลกัษณะการประกอบธุรกิจจากบริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์
เพาเวอร์ จ  ากดั (“BSP”) ซ่ึงจดทะเบียนไวเ้พื่อรองรับการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลในอนาคต เป็นบริษทั 
โรงงานน ้ าตาลช านิ จ  าก ัด (“CSF”) เพื่อด าเนินธุรกิจประเภทโรงงานน ้ าตาล ซ่ึงได้รับอนุมตัิให้จดัตั้ ง
จากส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย (“สอน.”) เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 โดยอนุญาตให้จดัตั้ง
โรงงานน ้าตาล ณ อ าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย ์มีก าลงัการผลิต 20,000 ตนัต่อวนั ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการจดัท า
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

3. บริษัท น ้าตาลทุนบุรีรัมย์ จ ากัด (“BSC”) เดิมช่ือ บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (“BAE”) 
จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2558 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เรียกช าระแลว้เต็มจ านวน โดยมี BRR 
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ทั้งน้ี ได้เปล่ียนแปลงช่ือและลกัษณะการประกอบธุรกิจจากบริษทั บุรีรัมยอ์ะโกร
เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (“BAE”) ซ่ึงจดทะเบียนไวเ้พื่อรองรับการด าเนินธุรกิจเอทานอลในอนาคต เป็นบริษทั 
น ้ าตาลทุนบุรีรัมย์ จ  ากัด (“BSC”) เพื่อด าเนินธุรกิจประเภทโรงงานน ้ าตาล ซ่ึงได้รับอนุมัติให้จัดตั้ ง 
จากส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย (“สอน.”) เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยอนุญาตให้จดัตั้ง
โรงงานน ้ าตาล ณ อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ มีก าลงัการผลิต 20,000 ตนัต่อวนั ซ่ึงปัจจุบนับริษทั 
ยงัไม่ไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจ  

 ธุรกจิผลพลอยได้ 

1. บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (“BEC”) เดิมช่ือ บริษทั บุรีรัมยเ์อทานอล จ ากดั จดทะเบียนจดัตั้ง 
ในปี 2548 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเพิ่มทุนเป็น 15,600,000 บาท ในเดือนสิงหาคม 2549  
เพื่อเตรียมการก่อสร้างโรงงานเอทานอล แต่ไดช้ะลอการก่อสร้างโรงงานเอทานอลไวก่้อน ต่อมาในปี 2553 
บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั และเพิ่มทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เป็น 135,600,000 
บาท ในปี 2554 ซ่ึง BRR ถือหุน้ร้อยละ 99.99 

BEC ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต ์โดยใชก้ากออ้ยเป็นเช้ือเพลิงหลกั 
และยงัสามารถใช้ไม้สับ ใบอ้อย และแกลบเป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย BEC จ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) จ านวน 8 เมกะวตัต์ และใช้ภายในโรงงาน 1.9 เมกะวตัต ์
โรงไฟฟ้า BEC ตั้งอยู่บนพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัโรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์ เพื่อความสะดวกในการน ากากออ้ยท่ีไดจ้าก
กระบวนการผลิตน ้ าตาลมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิง และสะดวกในการจ่ายไฟฟ้า 

เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 BEC ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. ในระบบ Adder โดย กฟภ. ตกลง
ซ้ือขายไฟฟ้าในปริมาณพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวตัต์ ท่ีระบบแรงดนั 22,000 โวลต์ และเร่ิมขายไฟฟ้าให้แก่ 
กฟภ. ในเดือนพฤษภาคม 2555 ทั้งน้ี การด าเนินกิจการของ BEC ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตพลงังานไฟฟ้า เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2554 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 
2559 ไดเ้ปล่ียนจากระบบ Adder เป็น Feed-in-Tariff (FiT) 

2. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด (“BPC”) จดทะเบียนจดัตั้ งในปี 2554 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 
ท่ีช าระแล้ว 170,000,000 บาท ซ่ึงถือหุ้นโดย BEC ร้อยละ 99.99 เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้าชีวมวล ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 2 ของกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์มีก าลงัการผลิตติดตั้งจ  านวน  
9.9 เมกะวตัต์ โดยใช้กากออ้ยเป็นเช้ือเพลิงหลกั และยงัสามารถใช้ไมส้ับ ใบออ้ย และแกลบ เป็นวตัถุดิบ 
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกดว้ย โรงไฟฟ้า BPC ตั้งอยู่บริเวณใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้า BEC และโรงงาน
น ้าตาล BSF เพื่อความสะดวกในการขนส่งกากออ้ยท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะ
จ าหน่ายใหแ้ก่ กฟภ. ซ่ึง BPC ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. ในระบบ Feed-in-Tariff (FiT) ท่ีปริมาณ
พลงังานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวตัต ์ท่ีระบบแรงดนั 22,000 โวลต ์และเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2558 ทั้งน้ี 
การผลิตไฟฟ้าของ BPC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการ
ผลิตพลงังานไฟฟ้า เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2558  

3. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ ากัด (“BPP”) จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2558 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 
160,000,000 บาท เรียกช าระแลว้เต็มจ านวน และถือหุ้นโดย BRR  ร้อยละ 99.99  เป็นบริษทัที่จดัตั้งข้ึน
เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีก าลงัการผลิตติดตั้งจ  านวน 9.9 เมกะวตัต์ โดยใช้กากออ้ยเป็นเช้ือเพลิงหลกั 
และยงัสามารถใช้ไมส้ับ ใบออ้ย และแกลบ เป็นวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกดว้ย โรงไฟฟ้า BPP 
ตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้า BEC และ BPC และโรงงานน ้ าตาล BSF เพื่อความสะดวกในการขนส่ง
กากออ้ยท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยจดัเป็นโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 3 ของกลุ่มธุรกิจผลพลอยไดด้า้น
พลงังานของกลุ่มบริษทัฯ ปัจจุบนั BPP ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า รวมถึงไอดีและไอเสียให้แก่ BSF เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการผลิตน ้ าตาลที่มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี BPP เร่ิมผลิตไฟฟ้า
เป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 และวางแผนในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. ในอนาคตดว้ย 

4. บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากัด (“KBF”) จดทะเบียนจัดตั้ งในปี 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 
15,000,000 บาท เรียกช าระแลว้เต็มจ านวน โดย BRR ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ด าเนินธุรกิจผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละเคมี 
โดยปุ๋ยอินทรียท่ี์ได้มาจากกากหมอ้กรอง (ตะกอน) ของกระบวนการผลิตน ้ าตาล และน ามาผสมกบัส่วนของ
ปุ๋ยเคมี ทั้งน้ี KBF เร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยเม่ือธนัวาคม 2555 โดยมีก าลงัการผลิตปุ๋ย 30,000 ตนัต่อปี 
ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา KBF ไดพ้ฒันาการผลิตปุ๋ยให้มีความหลากหลายมากข้ึน จนกระทัง่ปัจจุบนั KBF 
ผลิตและจดัจ าหน่ายปุ๋ยซ่ึงแบ่งได ้3 ประเภท คือ ปุ๋ยอินทรียช์นิดเม็ด ปุ๋ยอินทรียช์นิดผง และปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด 
โดย KBF จ าหน่ายปุ๋ยให้แก่ BRD เพื่อน าไปส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีอยู่ในพื้นท่ีส่งเสริม เพื่อน าไปใช้
ปรับปรุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ซ่ึงท าให้ผลผลิตต่อไร่ออ้ยทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพสูงข้ึน อีกทั้ง ในปี 
2561 KBF ได้ขยายตลาดออกสู่ภายนอกในนามสินคา้ตรา “ปลาบิน” โดยจ าหน่ายปุ๋ยให้แก่พืชเศรษฐกิจ
ส าคญั อาทิ ออ้ย ยางพารา มนัส าปะหลงั และพืชผกัสวนครัว เป็นตน้ ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์ท่ีวางจ าหน่าย  4 ประเภท 
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คือ ปุ๋ยอินทรียช์นิดผงและชนิดเม็ด ปุ๋ยอินทรียเ์คมี จ  านวน 3 สูตร ปุ๋ยเคมีน ้ า และในปี 2562 KBF มีแผนเพิ่ม
ผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี 

5. บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากัด (“SEW”) จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2561 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 
75,000,000 บาท เรียกช าระแล้วเต็มจ านวน ซ่ึง BRR ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยด าเนินธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑ ์
เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากชานออ้ย และเยื่อพืชธรรมชาติชนิดอ่ืน ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการผลิตไดใ้น 
ช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 ทั้งน้ี การผลิตบรรจุภณัฑ์ดงักล่าวของ SEW ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 

นอกจากน้ี SEW มีก าลงัการผลิตบรรจุภณัฑ์จากชานออ้ยประมาณ 300 ล้านช้ินต่อปี โดยบรรจุภณัฑ์
หลกัจะเป็นบรรจุภณัฑ์ส าหรับอาหารและบรรจุภณัฑ์ทางการแพทย ์ทั้งน้ี SEW ยงัสามารถผลิตบรรจุภณัฑ์
ประเภทอ่ืน ๆ ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้อาทิ บรรจุภณัฑ์ส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ SEW มีโรงงานตั้งอยู่
บริเวณใกลเ้คียงกบัโรงงานน ้ าตาล BSF เพื่อความสะดวกในการขนส่งชานออ้ยท่ีใช้เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต  
โดยปัจจุบนัโครงการไดด้ าเนินการก่อสร้างโรงงานไปแลว้มากกวา่ร้อยละ 60 บริษทัมีแผนท่ีจะจ าหน่ายสินคา้
ไปยงัต่างประเทศมากกวา่ร้อยละ 75  
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 ธุรกจิสนับสนุน 

บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ ากัด (“BRD”) เดิมช่ือ บริษัท บุรีรัมย์จักรกลพัฒนา จ ากัด  
จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2539 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัได้
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 70,880,000 บาท เรียกช าระแลว้เตม็จ านวน และในปีเดียวกนับริษทัไดมี้การเปล่ียนช่ือ
เป็นบริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จ ากดั โดย BRR ถือหุน้ร้อยละ 99.99 

BRD เป็นบริษทัย่อย ด าเนินการจดัหาวตัถุดิบให้กับ BSF และด าเนินธุรกิจโดยการส่งเสริม 
และสนบัสนุนใหเ้กษตรกรปลูกออ้ยในลกัษณะ Contract farming เพื่อให้มีวตัถุดิบท่ีเพียงพอกบัก าลงัการผลิต
ของ BSF รวมทั้งพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ เก่ียวกับพนัธ์ุอ้อย ระบบการบริหารจดัการน ้ า เคร่ืองจกัรท่ีใช้
สนับสนุนการเพาะปลูก การบริหารจดัการระบบชาวไร่ด้วยระบบไร่ออนไลน์ (Online) ระบบจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ MIS (Management Information System) และระบบแผนท่ีแปลงออ้ย GIS 
(Geographic Information System) และน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช ้เพื่อให้สามารถด าเนินงาน ควบคุม ติดตามผล 
และแกไ้ขปัญหาไดท้นัต่อสถานการณ์ รวมถึงการใหค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัแก่เกษตรกรในการปลูกออ้ย 
เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้แก่เกษตรกร และยงัเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพ
ให้แก่เกษตรกรเพื่อการประกอบอาชีพได้อยา่งย ัง่ยืน และมีรายไดห้ลกัในการเล้ียงครอบครัว รวมทั้งพฒันา
คุณภาพชีวติใหดี้ยิง่ข้ึน  

จากศกัยภาพในการบริหารจดัการพืชเกษตรและองค์ความรู้ของ BRD จึงไดร่้วมกบัจงัหวดับุรีรัมย ์
ซ่ึงได้รับเลือกเป็นจังหวัดน าร่องในการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) โดยเปล่ียนพื้นท่ี 
ท่ีไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเกษตรชนิดอ่ืน เช่น ขา้ว ให้เป็นพื้นท่ีปลูกออ้ย ตามนโยบายกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ นอกจากนั้น ยงัมุ่งมัน่ยกระดบัมาตรฐานการบริหารจดัการการเกษตรดว้ยนวตักรรม เทคโนโลย ี
และงานวิจยัต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งตามนโยบายเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ของรัฐบาลท่ีเน้น
เศรษฐกิจขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 

 วสัิยทัศน์ของบริษัท บุรีรัมย์วจัิยและพฒันาอ้อย จ ากดั (“BRD”) 
“เป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศด้านวิชาการและการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านผลผลิต และเพ่ือ

ความเป็นอยู่ ท่ีดีอย่างยัง่ยืนของชาวไร่อ้อย” 
 นโยบายและพนัธกจิ 
- ส่งเสริมชาวไร่ออ้ยในพื้นท่ีบริเวณรอบโรงงานรัศมี 40 กิโลเมตร ให้มีผลผลิตต่อไร่สูง และมี

คุณภาพดีดว้ยหลกัวชิาการและความรับผดิชอบต่อชาวไร่ 
- พฒันาระบบบริหารงานการจดัการเพื่อความมัน่คงของผลผลิตและผลก าไรของชาวไร่ 
- พฒันานวตักรรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพขององคก์รและชาวไร่ 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและชาวไร่ออ้ยใหเ้ติบโตมัน่คงไปพร้อมกนั 
- งานวจิยัและพฒันาเพื่อตอบสนองความย ัง่ยนืของการประกอบอาชีพการท าไร่ออ้ย 
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 ค่านิยมร่วม  

 

 

 

 

 

 

 ภารกจิ 

 ให้การส่งเสริมปัจจยัการผลิตในการปลูกออ้ยแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย เพื่อให้ไดอ้อ้ยเขา้หีบ
ทั้งปริมาณ และคุณภาพตามเป้าหมาย 

 เป็นผูใ้หค้  าแนะน า ถ่ายทอดองคค์วามรู้ เทคโนโลยีการผลิต และพฒันาเกษตรกรชาวไร่ออ้ย
ให้ปลูกออ้ยอยา่งถูกวิธี เหมาะสม และถูกเวลา ส่งผลให้เกษตรกรไดรั้บผลตอบแทนคุม้ค่า
จากอาชีพปลูกออ้ย มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน และปลูกออ้ยเป็นอาชีพอยา่งย ัง่ยนื 

 พฒันาบุคลากรในสายจดัหาวตัถุดิบทุกระดบั ให้มีความช านาญการ มีศกัยภาพในการดูแล 
และแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพฒันา
เกษตรกรชาวไร่ออ้ยใหมี้ความรู้ เป็นมืออาชีพมากยิง่ข้ึน และย ัง่ยนือยา่งมีความสุข 

 เป็นผูศึ้กษาและพฒันารูปแบบการปลูกอ้อยแผนใหม่ พนัธ์ุอ้อย และปัจจยัการผลิตท่ี
เหมาะสมให้กบัเกษตรกรชาวไร่ออ้ยของโรงงานแต่ละเขตพื้นที่ส่งเสริม เพื่อลดตน้ทุน
การผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ใหสู้งข้ึน 

 วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหมี้ปริมาณออ้ยเขา้หีบ 3,000,000 ตนั  
 เพื่อผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ยไดสู้งข้ึน 
 เพื่อใหเ้กษตรกรชาวไร่ออ้ยมีความมัน่คงจากการปลูกออ้ยและยดึเป็นอาชีพหลกัตลอดไป 

 ผู้รับผดิชอบ 
บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จ ากดั 

 เป้าหมาย 
โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์มีปริมาณออ้ยเขา้หีบ 3,000,000 ตนั 

เอาใจใส่ 

  
Attentive 

เนน้ผลลพัธ์ 

Success 

พฒันา 

Develop 
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 การบริหารจัดการทีเ่ป็นเลศิซ่ึงท าให้เป็นโรงงานน า้ตาลต้นแบบของประเทศไทย 

 การจดัท าระบบ Smart Farm 
 การใชร้ะบบ GIS ในการวางแผนจดัการแปลงออ้ยรายแปลง เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตและน ้าตาลต่อไร่สูงสุด 
 ระบบการส่งเสริมและตรวจติดตามระดับรายแปลงตามหลกัวิชาการ และการตรวจเยี่ยม

เกษตรกรตามรอบท่ีก าหนดใหไ้ดผ้ลผลิตตามเป้าหมาย 
 ระบบการส่งเสริมแบบการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ออ้ยเขม้แข็ง เพื่อพฒันาการท าไร่ออ้ย

ของเกษตรกรใหมี้ศกัยภาพเพิ่มข้ึน 
 การพฒันาบุคลากรขององคก์รและเกษตรกรชาวไร่ออ้ยอยา่งต่อเน่ือง เพื่อยกระดบัขีดความสามารถ 
 การสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเช่ือมัน่ในอาชีพการท าไร่ออ้ย 

 กลยุทธ์ 

 ท าการเกษตรแบบแม่นย  า ดว้ยการจดัการปัจจยัท่ีท าใหอ้อ้ยเติบโตไดผ้ลผลิตตามเป้าหมาย 
 บริหารจดัการเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ ลดตน้ทุน และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่ลูกกลุ่มได ้
 ประชาสัมพนัธ์ เพื่อส่งผา่นองคค์วามรู้ในพื้นท่ีปลูกออ้ยอยา่งทัว่ถึง 
 ระบบการจดัการบริหาร เพื่อสนบัสนุนเกษตรกรให้เขา้ถึง และไดรั้บปัจจยัการผลิตให้ทนัเวลา 
 สนบัสนุนการพฒันาบุคลากร เพื่อใหท้  างานไดส้ าเร็จตามแผนงานอยา่งมีความสุขและย ัง่ยนื 
 สร้างเครือข่ายพนัธมิตรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 วธีิการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานจัดหาวัตถุดบิ  

งานวจัิย
และพัฒนา 

       งาน 

สนับสนุน 
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1. งานจัดหาวตัถุดิบ 
1.1 ดา้นปริมาณ 

โซนส่งเสริมการปลูกอ้อย รับผิดชอบส่งเสริมการปลูกออ้ยในพื้นท่ีรอบโรงงาน แบ่งเป็น 16
โซนส่งเสริม เพื่อใหค้รอบคลุมพื้นท่ีการส่งเสริมมากยิง่ข้ึน โดยมีการจดัตั้งส านกังานส่งเสริม
เพื่ออ านวยความสะดวกเป็นช่องทางการส่ือสารและใหค้  าปรึกษากบัชาวไร่  

กลยุทธ์ในการส่งเสริม เพือ่เพิม่ผลผลติและลดต้นทุน 
- การรักษาพื้นท่ีปลูกออ้ยเดิมให้คงอยูไ่ม่เปล่ียนเป็นพืชอ่ืน โดยท าให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ย 

มีก าไร คุม้ค่า โดยการเพิ่มผลผลิตและลดตน้ทุน  
- การท าเกษตรแม่นย  าใหไ้ดผ้ลผลิตตามเป้าหมาย โดยการจดัการในเร่ืองของปัจจยัหลกัท่ีมี

ความส าคญัต่อกระบวนการผลิตออ้ย การใชเ้คร่ืองมือ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้ามาพฒันาระบบการบริหารท่ี
ถูกตอ้งและแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 

- พนกังานส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัชาวไร่ออ้ยเขา้ใจกระบวนการผลิตออ้ยและ
น ้าตาลทรายทั้งระบบ และเพื่อสร้างแนวความคิดการมีส่วนร่วม 

- ระบบการตรวจติดตามแปลงออ้ย ตามงวดงานและกิจกรรมท่ีออ้ยตอ้งการ โดยใชร้ะบบ
ของสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจดัการ (Smart Farm System) 

1.2 ดา้นคุณภาพและการพฒันาชาวไร่ออ้ย 
- การอบรมและสร้างองคค์วามรู้ เพื่อน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 
- สร้างความเขม้แข็ง โดยจดักลุ่มเกษตรกรร่วมกนั ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตออ้ยและ

ติดตามการปฏิบติังานของสมาชิกในกลุ่มแบบรายแปลง 

1.3 สร้างความย ัง่ยนื 
- งานปรับปรุงโครงสร้างดินด้วย ปุ๋ยอินทรีย ์เคมี และโดโลไมท์ เพื ่อปรับค่า  pH 

เพิ่มความสามารถในการใช้ปุ๋ย และเพื่อปรับปรุงสภาพทางโครงสร้างของดินให้เอ้ืออ านวย
ต่อการเจริญเติบโตของพืชไดอ้ยา่งเหมาะสมและย ัง่ยนื 

- งานวิจัยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้พื้นท่ีปลูกอ้อยแต่ละแปลงได้รับปุ๋ย 
ท่ีเหมาะสม ไดผ้ลผลิตเพิ่มและลดตน้ทุนการผลิตได ้

- ปรับสัดส่วนพนัธ์ุอ้อยให้เหมาะสมต่อช่วงเวลาการเก็บเก่ียว และก าลังการผลิตของ
โรงงาน เพื่อใหไ้ดว้ตัถุดิบท่ีดีท่ีสุด ส าหรับการผลิตน ้าตาลท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

- การจดัท าแปลงทดสอบพนัธ์ุออ้ย เพื่อคดัพนัธ์ุออ้ยใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีปลูกของเกษตรกรมากท่ีสุด 
- การใชชี้ววธีิ (Biological Control)  เพื่อป้องกนัและก าจดัศตัรูออ้ย 
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2. งานวจัิยและพฒันา 

2.1 แผนพฒันาและส่งเสริมการผลิตออ้ยดว้ยหลกัวชิาการ  
     “ผลผลิต น า้ตาลต่อไร่สูงสุด และต้านทานโรคแมลง” 

- ทดลองและตรวจสอบหาพนัธ์ุออ้ยท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีปลูกท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อให้
ไดพ้นัธ์ุออ้ยท่ีให้ผลผลิตน ้าตาลต่อไร่สูงสุด 

- วจิยั ทดลอง ทดสอบผลิตภณัฑ ์รวมทั้งแนวทางการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพออ้ย   
- ขยายพนัธ์ุออ้ยพนัธ์ุหลกัใหก้บัเกษตรกรเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในดา้นผลผลิต 
- การพฒันาและปรับปรุงดิน ก าหนดสูตรปุ๋ยใหเ้หมาะสมกบัการผลิตออ้ย 
- การควบคุมโรคและแมลงศัตรูอ้อย มีการส ารวจเฝ้าระวงัโรคและแมลงศัตรูอ้อย รวมทั้ ง 

การเพาะเล้ียงศตัรูธรรมชาติ และเช้ือราท่ีเป็นประโยชน์  มีการบริหารจดัการโรคแมลงศตัรูออ้ย 
โดยใช้วิธีผสมผสาน การถ่ายทอดอบรมความรู้ และสร้างกลุ่มเกษตรกรเข็มแข็งในการจดัการ
โรคแมลงศตัรูออ้ย 

- ส่งเสริมและพฒันาการใชน้ ้าในการเพิ่มผลผลิต 

2.2 แผนพฒันาเกษตรกรผูป้ลูกออ้ย 
- การสร้างปราชญช์าวไร่ออ้ย (Training for the Trainer )   
- การสร้างกลุ่มเกษตรกรเขม็แขง็ 
- การตรวจแปลงและตรวจเยีย่มเกษตรกร 
- การสร้างหมู่บา้นตน้แบบผลผลิตสูง (Model)  
- โรงเรียนเกษตรกรชาวไร่ออ้ย (Training Center) 
- อบรมใหค้วามรู้ และศึกษาดูงาน 

2.3 แผนการพฒันาบุคคลากรและงานส่งเสริม 
- พฒันาความรู้และทกัษะในงานอยา่งต่อเน่ือง 
- อบรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่มทกัษะในการท างาน 
- ระบบตวัช้ีวดั (KPI) และมี Incentive 
- การพฒันาหลกัสูตรส าหรับพนกังาน 

3. งานสนับสนุน 
3.1 ระบบบริหารจดัการ 

- ระบบ MIS  (Management Information System) คือ การท างานบนเวบ็ไซต ์เพื่อการบริหาร
จดัการไร่ออ้ย การตรวจติดตามคุณภาพออ้ยรายแปลง การติดตามการปฏิบติังานของเกษตรกร
ตามงวดงาน และ Growth Rate ของออ้ย และระบบคิวลงออ้ย ตดัออ้ย และขนส่งออ้ย 
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- ระบบ GIS (Geographic information system) คือ การวางแผนการส่งเสริม และพฒันา
เพิ่มผลผลิต ติดตามมาตรฐานการปฏิบติังานของเกษตรกร (ตรวจ Route) ติดตาม ป้องกนั 
และควบคุมการระบาดของโรคแมลงศตัรูออ้ย การบริหารการให้สินเช่ือ การตดัและการขนส่ง
ออ้ยของเกษตรกร 

- ระบบการตรวจติดตาม (Audit) UAV เพื่อการติดตามแปลงออ้ย 
- ระบบงวดงาน และ KPI 

3.2 การใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัระดบัฟาร์มของเกษตรกร 
- เคร่ืองมือในการเตรียมดินปลูก 
- เคร่ืองมือในการบ ารุงรักษา 
- เคร่ืองมือในการเก็บเก่ียวและขนส่งออ้ย 

การน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS: Geographic Information System) เขา้มาใชใ้นงาน 
ส่งเสริม ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความแม่นย  าในการพิจารณาการจ่ายปัจจยัการผลิต การป้องกนัความผิดพลาดในการ
จ่ายสินเช่ือ รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัโรงงานในดา้นปริมาณผลผลิต ซ่ึงน ามาใชใ้นการส่งเสริมดงัน้ี 

- ก าหนดพื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่ว ่างเปล่าที่ยงัไม่ได้ปลูกออ้ยและมีความเหมาะสม
เพื่อจดัท าแผนงานในการส่งเสริม 

- เก็บขอ้มูลต าแหน่งแปลงและพื้นท่ีปลูกออ้ยท่ีมีความถูกตอ้ง สามารถน าไปตรวจสอบได ้
โดยนกัส่งเสริมจะตอ้งเก็บพิกดัของแปลงปลูกออ้ยส่งก่อนการขอรับการส่งเสริม โดยใช้
เคร่ืองวดัพิกดั (GPS) 

- ใชส้ าหรับงานตรวจสอบ (Audit) การใหก้ารส่งเสริมของหน่วยงานฝ่ายตรวจสอบ 

- ใชใ้นการตรวจติดตามการน าออ้ยเขา้หีบและหน้ีสินของชาวไร่ ซ่ึงมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

- ตรวจสอบความซ ้ าซอ้นของแปลงปลูกออ้ยของเกษตรกรในแต่ละราย 

การน าระบบ MIS (Management Information System) มาใชเ้พื่อบริหารและจดัการระบบการส่งเสริม 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของฝ่ายจดัหาวตัถุดิบมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- การใช ้MIS ร่วมกบั GIS ในการวเิคราะห์ความเส่ียงในการส่งเสริม การจ่ายปัจจยัการผลิต 

 และการพิจารณาการส่งเสริม 

- การใช ้MIS ในการสรุปภาพรวมของฝ่ายส่งเสริม เพื่อประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร   

  และก าหนดนโยบาย 

- ใชส้ าหรับการวเิคราะห์การส่งเสริมการปลูกออ้ย การสร้างระบบเตือนภยั เพื่อก าหนดแนวทาง   

   ในการป้องกนัแกไ้ข 
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- เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดการปฏิบติังานใหถู้กทิศทางและมีเป้าหมายท่ีชดัเจน 

- พนกังานส่งเสริมสามารถทราบความเคล่ือนไหวของเกษตรกรจากรายงาน เพื่อใช้ในการ
ติดตามการปฏิบติังานของชาวไร่ 

 

ขั้นตอนการพจิารณาการจ่ายสินเช่ือ โดยใช้ระบบ GIS ร่วมกบั MIS 

1.  เจา้หน้าท่ีส่งเสริมท าการประชุมและท าสัญญาให้กบัเกษตรกรชาวไร่ออ้ยในการส่งออ้ยให้กบั
โรงงาน พร้อมวดัพื้นท่ีปลูกออ้ยและเขียนแบบส ารวจการปลูกออ้ย เพื่อเสนอขออนุมติัการส่งเสริม 

2.  ส่งแบบส ารวจการปลูกออ้ย และรูปแปลงท่ีวดัพื้นท่ีโดยใช ้Application ของระบบบริหาร
จดัการแบบใหม่ท่ีทนัสมยั เพื่อเป็นหลกัฐานในการขออนุมติัการส่งเสริม 

3. ผูอ้  านวยการฝ่ายส่งเสริมพิจารณาการเสนอจ่ายปัจจยัการผลิต และส่งต่อให้กบัฝ่ายสินเช่ือ
เพื่อพิจารณาการจ่ายปัจจยัการผลิต 

4. ฝ่ายสินเช่ือวเิคราะห์การจ่ายสินเช่ือ โดยดูจากรายงานการขออนุมติัเงินส่งเสริม ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 4.1 ประวติัการส่งออ้ย หน้ีสินคงคา้ง (ยอ้นหลงั 5 ปี) 
 4.2 พื้นท่ีปลูกออ้ยจากการส ารวจ และวงเงินส่งเสริมท่ีไดรั้บอนุมติัปีปัจจุบนั 
 4.3 วงเงินส่งเสริมท่ีใช ้และวงเงินส่งเสริมคงเหลือ 
 4.4 บุคคลและหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
 4.5 ความคิดเห็นของฝ่ายสินเช่ือ และผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ 
 4.6 ขอ้มูลโดยรวมของชาวไร่ และขอ้มูลการตรจสอบ (Audit) แปลงออ้ย 
 4.7 ระบบฐานขอ้มูลแปลงออ้ย และประวติัการบ ารุงรักษาแปลงออ้ย 

5. แจง้การอนุมติัการส่งเสริมต่อเจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่งเสริม เพื่อแจง้ใหเ้กษตรกรรับปัจจยัการผลิตตามท่ีอนุมติั 

6. หลงัจากท่ีเกษตรกรรับปัจจยัการผลิต เจา้หน้าท่ีของฝ่ายส่งเสริมต้องท าการตรวจสอบว่า
เกษตรกรได้ปลูกและบ ารุงรักษาออ้ยแล้วหรือไม่ โดยกรอกขอ้มูลแปลงออ้ยและประวติั
การบ ารุงรักษาออ้ยตามแผนกิจกรรมของแปลง โดยจะมีนกัส่งเสริมท่ีรับผิดชอบน าขอ้มูล
และรูปถ่ายลงในระบบออนไลน์มายงัฐานขอ้มูลของบริษทั เพื่อเป็นขอ้มูลในการพิจารณา
ต่อไป ซ่ึงการน าขอ้มูลลงในระบบออนไลน์น้ีจะตอ้งจดัท าทุกสองสัปดาห์ 
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โครงสร้างบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัน า้ตาลบุรีรัมย์ 

 

ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

-ไม่มี -

บจ. โรงงานน ้ าตาล

บุรีรมัย(์ผลิตและ

จ าหน่ายน ้ าตาลทราย) 

99.90% 

บจ. น ้ าตาลทุนบุรีรมัย ์

(ผลิตและจ าหน่าย

น ้ าตาลทราย) 

99.99

% 

บจ. โรงงานน ้ าตาลช าน ิ

(ผลิตและจ าหน่าย

น ้ าตาลทราย) 

99.99% 

% 

บจ. บุรีรมัยวิ์จัยและ

พฒันาออ้ย(ส่งเสริม

การปลูกออ้ย) 

99.99% 

บจ. ปุ๋ยตรากุญแจ 

(ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ย

อินทรียแ์ละเคมี) 

99.99% 

บจ. บุรีรมัยเ์พาเวอรพ์ลสั 

(โรงไฟฟ้าชีวมวล  

9.9 เมกะวตัต)์ 

99.99% 

บจ. บุรีรมัยเ์พาเวอร ์

(โรงไฟฟ้าชีวมวล  

9.9 เมกะวตัต)์

99.99% 

บจ. บุรีรมัยพ์ลงังาน 

(โรงไฟฟ้าชีวมวล  

9.9 เมกะวตัต)์ 

99.99% 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรมัย ์จ ากดั (มหาชน) 

บจ. ชูการเ์คน อีโคแวร ์

(ผลิตและจ าหน่าย 

บรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ย) 

99.99% 

com
Typewritten Text
%
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทน า้ตาลบุรีรัมย์ 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทั Holding Company ปัจจุบนัมีบริษทัในเครือทั้งหมด 9 บริษทั ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท/จ ากดั 
ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

การประกอบธุรกจิ 
ประเภทธุรกจิ 
ตามค านิยาม
ของ ก.ล.ต. 

ขนาดของบริษัทย่อย
ต่อขนาดของ 

Holding Company* 

ธุรกจิน า้ตาล 
บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั 1,050.00 99.90 ผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย บริษทัท่ีประกอบ

ธุรกิจหลกั 
72.96* 

(74.60)** 
บริษทั โรงงานน ้าตาลช านิ จ  ากดั 5.00 99.99 ผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย 

(ยงัไม่เร่ิมด าเนินการ) 
บริษทัยอ่ย N.A.****

(1.27)**
บริษทั น ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จ  ากดั 10.00 99.99 ผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย 

(ยงัไม่เร่ิมด าเนินการ) 
บริษทัยอ่ย N.A.****

(0.52)**

ธุรกจิผลพลอยได้ 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 135.60 99.99 โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษทัยอ่ย 5.39* 

(4.46)** 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ  ากดั *** 170.00 99.99 โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษทัยอ่ย 6.22* 

 (6.33)** 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั 160.00 99.99 โรงไฟฟ้าชีวมวล  (เร่ิมผลิต

ไฟฟ้าเมื่อธนัวาคม 2559) 
บริษทัยอ่ย 3.12* 

 (5.92)**  
บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั 15.00 99.99 ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย ์

และเคมี 
บริษทัยอ่ย 4.47* 

(1.50)** 
บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ  ากดั 75.001 99.99 ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์

จากชานออ้ย 
บริษทัยอ่ย N.A.****

(2.27)**

ธุรกจิสนับสนุน 
บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย 
จ ากดั 

70.88 99.99 วจิยั พฒันาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปลกูและ
บ ารุงรักษาออ้ย 

บริษทัยอ่ย 7.84* 
(4.22)** 

หมายเหตุ : 
* ขนาดของบริษทัยอ่ยต่อขนาดของ Holding Company ค  านวณโดยน ารายไดข้องธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ย หารดว้ยรายไดร้วมปี 2561
แทนการใช้วิธีการแบ่งตามขนาดของสินทรัพย ์เน่ืองจากบริษัทเช่ือว่าการใช้รายได้ในการระบุขนาดจะท าให้สามารถแสดงผล
การด าเนินงาน และผลตอบแทนการลงทุนจากบริษทัยอ่ยต่าง ๆ ไดใ้กลเ้คียงกวา่ขนาดของสินทรัพย ์

** ขนาดของบริษทัยอ่ยต่อขนาดของ Holding Company ค  านวณโดยใชเ้กณฑสิ์นทรัพย ์โดยน าสินทรัพยร์วมของบริษทัยอ่ยหลงัหกั 
   รายการระหวา่งกนัมาหารดว้ยสินทรัพยร์วมของงบการเงินรวม ณ ส้ินปี 2561 
*** ถือหุน้โดยบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 
****ในปี 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่เร่ิมด าเนินธุรกิจ จึงยงัไม่มีรายไดท่ี้น ามาค านวณขนาดของบริษทัยอ่ยต่อขนาดของ Holding Company ได ้
1 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 75,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เม่ือเดือนมกราคม 2562



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

16 

3. ประวตัิความเป็นมา การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) (“BRR”) เดิมช่ือ บริษทั โรงงานน ้ าตาลสหไทยรุ่งเรือง (2506) 
จ  ากดั (ไดรั้บโอนกิจการมาจากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงงานน ้าตาลสหไทยรุ่งเรือง) จดทะเบียนก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 
ธนัวาคม 2506 ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานน ้ าตาลทรายแดง ท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์
โดยบริษทัมีพฒันาการ และเหตุการณ์ท่ีส าคญัในอดีต ดงัต่อไปน้ี 

ปี เหตุการณ์ทีส่ าคัญ 

2506 - ก่อตั้ง บริษทั โรงงานน ้ าตาลสหไทยรุ่งเรือง (2506) จ  ากดั ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท
มีก าลังการผลิตท่ีได้รับอนุญาตเร่ิมแรกเท่ากับ 3,003 ตันอ้อยต่อวนั กลุ่มผู ้ถือหุ้นหลัก
ในช่วงแรก ได้แก่ กลุ่มนายวิเชียร ตั้ งตรงเวชกิจ กลุ่มนายสมชัย ศิริภาณุมาศ และกลุ่ม
นายพิชยั เหลียงกอบกิจ

2523 - บริษทัเพิ่มทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เป็น 15 ลา้นบาท

2529 - กลุ่มนายสมชัย ศิริภาณุมาศ และกลุ่มนายพิชัย เหลียงกอบกิจ ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กลุ่ม
ครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ และเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตน ้าตาลทรายดิบและน ้าตาลทรายขาวภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “กุญแจคู่”

2533 - ไดรั้บอนุญาตให้ขยายโรงงาน คร้ังท่ี 2 ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2533 เพิ่มก าลงัการผลิตเป็น 7,700
ตนัออ้ยต่อวนั

2534- 
2537 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนและช าระอยา่งต่อเน่ือง จนมีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท
- ได้รับอนุญาตให้เพิ่มก าลังการผลิตเป็น 8,991 ตันอ้อยต่อวนั ในเดือนตุลาคม ปี 2537
โดยไม่ไดเ้พิ่มก าลงัแรงมา้เคร่ืองจกัร

2539 - ก่ อตั้ ง บ ริษัท  บุ รี รั ม ย์วิ จัย แล ะพัฒนาอ้อ ย  จ า กัด  ( “BRD” )  ซ่ึ ง เ ป็ นบ ริษัท ย่ อ ย
เพื่อสนบัสนุนดา้นวิชาการและการจดัการออ้ย เพื่อสร้างความมัน่คงดา้นผลผลิต และสร้าง
ชีวติท่ีดีแก่ชาวไร่ออ้ย

- ได้รับอนุญาตให้เพิ่มก าลังการผลิตเป็น 12,000 ตันอ้อยต่อวนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2539
โดยไม่ไดเ้พิ่มก าลงัแรงมา้เคร่ืองจกัร

2540 - บริษทัเร่ิมประสบปัญหาทางการเงิน จากวกิฤตเศรษฐกิจของประเทศ

2544 - BRD เร่ิมน าระบบจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ MIS (Management Information
System) และ GIS (Geographic Information System) มาใชเ้พื่อบริหารจดัการการด าเนินงาน
คร้ังแรกเดือนกรกฎาคม 2544

2546 - ก่อตั้งบริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (“BSF”) เพื่อด าเนินกิจการซ้ือขายน ้าตาล
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2548 - ก่อตั้ง บริษทั บุรีรัมย์พลังงาน จ ากดั (“BEC”) เพื่อรองรับการด าเนินกิจการด้านพลงังาน
ในอนาคต

- บริษทัเร่ิมปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ

2552 - ได้รับอนุญาตให้เพิ่มก าลังการผลิตจากเดิม 12,000 ตันอ้อยต่อวนั เป็น 17,000 ตันอ้อย
ต่อวนั ในเดือนกนัยายน 2552

- BRD เร่ิมใช้ระบบน ้ าหยดเป็นคร้ังแรก เพื่อให้แปลงอ้อยของสมาชิกชาวไร่ได้รับน ้ า
ในปริมาณท่ีเหมาะสมต่อการใหผ้ลผลิตสูงสุดของออ้ย

- BRD เร่ิมใช้ระบบไร่ออนไลน์ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 เพื่อตรวจและติดตามแปลงออ้ยของ
สมาชิกชาวไร่

2553 - บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั ท าสัญญาจะขายสินทรัพย ์และใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
ให้แ ก่  บ ริษัท  โรงงานน ้ าตาลบุ รี รัมย์ จ  ากัด  ตามแผนฟ้ืนฟู กิจการ ซ่ึ งส่งผลให้ มี
การเปล่ียนแปลง ดงัต่อไปน้ี

- BRR โอนพนักงานในฝ่ายผลิต จดัซ้ือ การตลาด และสินเช่ือ ให้แก่ BSF และพนักงาน
ในฝ่ายจัดหาวตัถุดิบ และสินเช่ือปุ๋ยยาและอุปกรณ์ ให้แก่  BRD เพื่อความคล่องตัว
ในการบริหารบุคลากร และผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ งน้ี ในส่วนงานสายปฏิบติัการและสนับสนุน
(ยกเวน้ฝ่ายสินเช่ือ) ยงัคงอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั โดยสาเหตุหลักท่ีโอน
บุคลากรไปยงับริษทัในเครือก่อนเน่ืองจากยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัในเร่ืองการโอนใบอนุญาต
จากคณะกรรมการอ้อยและน ้ าตาลทรายแต่ใกล้ระยะเวลาเปิดหีบอ้อย จึงต้องโอนยา้ย
บุคลากรเพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

- BRR ออกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการ

2554 - BRR จ าหน่ายทรัพยสิ์น รวมถึงใบอนุญาตผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน ใหแ้ก่ BSF

- BRR เปล่ียนเป็นด าเนินกิจการ Holding company ในขณะท่ี BSF ด าเนินกิจการผลิตและ
จ าหน่ายน ้าตาล

- BEC มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต ์ทั้งน้ีไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. จ  านวน
8 เมกะวตัต์ ส่วนท่ีเหลือ 1.9 เมกะวตัต์ใช้ภายในโรงงาน และไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน
เลขท่ี 2003(1)/2554

- ก่อตั้งบริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากัด (“KBF”) เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์
และเคมี

- ก่อตั้ งบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ  ากัด (“BPC”) เพื่อรองรับการขยายการด าเนินกิจการ
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ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล อนัเน่ืองมาจากการเติบโตของปริมาณอ้อยท่ีเข้าหีบ 
ซ่ึงส่งผลให้มีกากอ้อยน ามาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามากข้ึน ทั้งน้ี BPC มีก าลัง 
การผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต ์และไดท้  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. จ  านวน 8 เมกะวตัต ์

2555 - BRR เพิ่มทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เป็นจ านวน 320 ลา้นบาท
- BEC เร่ิมมีการขายไฟฟ้าให ้กฟภ. ในเดือน พฤษภาคม 2555
- KBF เร่ิมผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย ์โดยมีก าลงัการผลิตประมาณ 30,000 ตนัต่อปี
- BRR เขา้ร่วมโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจงัหวดั” ซ่ึงเป็นโครงการของส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทั้ งน้ี ท าให้บริษทัได้รับสิทธิพิเศษ
ต่าง ๆ เช่น การอบรมความรู้เก่ียวกบัตลาดทุน การให้ค  าแนะน าจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และโล่เชิดชูเกียรติ เป็นตน้

2556 - บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั แปลงสภาพเป็น บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน)
- BRR เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 676,750,000 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
ทัว่ไป โดยแบ่งเป็น
 หุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 180,800,000 หุ้น เสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมในราคามูลค่า

ท่ีตราไว ้
 หุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 6,767,500 หุ้น เสนอขายแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร

และพนกังาน ในราคา 2.70  บาทต่อหุน้
 หุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 169,182,500 หุน้ เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป

- BEC ออกรายการ “พลงัไทยรักพลงังาน” ออกอากาศช่อง TNN วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2556
- BRD มีจ  านวนชาวไร่อ้อยเพิ่มข้ึน 872 ราย และมีพื้นท่ีปลูกอ้อยมากข้ึน 8,153.92 ไร่
ในปีการผลิต 2555/2556 รวมทั้ ง ส้ิน มีชาวไร่อ้อย 7,133 ราย และพื้นท่ีการปลูกอ้อย
129,516.73 ไร่

- BRD สร้างอากาศยานไร้คนบงัคบั (UAV) ส าหรับส ารวจไร่ออ้ยเสร็จสมบูรณ์ และเร่ิมใช้
บินจริง เม่ือเดือนมกราคม 2556 สามารถบินส ารวจไดน้าน 20 นาที ท่ีความสูง 300 เมตร

2557 - BSF ขยายก าลงัการผลิตเป็น 17,000 ตนัออ้ยต่อวนั
- BEC ออกรายการ “อิเล็กตะลอน ชีวติมีไฟ” ออกอากาศช่อง ททบ. 5 วนัท่ี 4 สิงหาคม 2557
- BRD มีจ  านวนชาวไร่ออ้ยเพิ่มข้ึน 2,754 ราย และมีพื้นท่ีปลูกอ้อยมากข้ึน 38,857.92 ไร่
ในปีการผลิต 2556/2557 รวมทั้ ง ส้ิน มีชาวไร่อ้อย 9,887 ราย และพื้นท่ีการปลูกอ้อย
168,374.65 ไร่

- BRR ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557
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2558 - ก่อตั้ง บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (“BAE”)  ซ่ึงถือหุ้นโดย BRR ร้อยละ 99.99
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล

- ก่อตั้ง บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั (“BPP”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล
- ก่อตั้ง บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จ  ากดั (“BSP”)  ซ่ึงถือหุ้นโดย BEC ร้อยละ 99.99
เพื่อรองรับการด าเนินกิจการพลงังาน

- มติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูว้งเงิน 2,000
ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายก าลังการผลิตเพิ่มเป็น 23,000 ตันอ้อยต่อวนัและ/หรือ
เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกิจการของบริษทั

- ไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2558
ให้ตั้ งโรงงานน ้ าตาลเพิ่มอีก 1 แห่ง ในพื้นท่ีอ าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย์ มีก าลังการผลิต
20,000 ตนัออ้ยต่อวนั

- BRR ไดรั้บการประเมินผลการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริม
ผูล้งทุนไทย คิดเป็น 100 คะแนนเตม็ 

2559 - ไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559
ให้ตั้ งโรงงานน ้ าตาลเพิ่มอีก 1 แห่ง ในพื้นท่ีอ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ มีก าลัง
การผลิต 20,000 ตนัออ้ยต่อวนั

- BEC เปล่ียนรูปแบบการซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. จาก Adder เป็น Feed-in-Tariff เม่ือวนัท่ี 11
มีนาคม 2559

- BRR ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559

- BPP เพิ่มทุนจดทะเบียนและช าระแล้วเป็นจ านวน 160 ล้านบาท จากเดิม 10 ล้านบาท
และมีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์โดย BRR เขา้ถือหุ้นร้อยละ 99.99
แทน BEC

- BRR ไดรั้บการประเมินผลการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริม
ผูล้งทุนไทย คิดเป็น 100 คะแนนเตม็ 

- ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 มีมติอนุมติัการจดัตั้งกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย  ์ (Buriram Sugar Group Power Plant
Infrastructure Fund หรือ BRRGIF)

- เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 BRR ได้รับเกียรติบตัรรับรองความสามารถทางนวตักรรม
และองค์กรนวตักรรม (Innovative Organization) จากส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
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- เม่ือ 28 ตุลาคม 2559 บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด (“BAE”) เปล่ียนช่ือบริษทั
และลักษณะการประกอบธุรกิจ จากการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอล เป็น
บริษทั น ้ าตาลทุนบุรีรัมย ์จ  ากดั (“BSC”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย
ณ อ าเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการออ้ย
และน ้าตาลทราย เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559

- เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จ  ากดั (“BSP”) เปล่ียนช่ือบริษทั
และลกัษณะการประกอบธุรกิจ จากการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล เป็น บริษทั โรงงาน
น ้ าตาลช านิ จ  ากดั (“CSF”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย ณ อ าเภอช านิ
จงัหวดับุรีรัมย ์ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย เม่ือวนัท่ี
30 ธนัวาคม 2558

- BPP ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 3 เร่ิมผลิตไฟฟ้า เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559
- BRR ไดรั้บการประเมินโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจ าปี

2559 อยูใ่นเกณฑ ์“ดี” คะแนนเฉล่ียคิดเป็น 74%
- BSF ขยายก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรจาก 17,000 ตนัออ้ยต่อวนั เป็น 24,000 ตนัออ้ย
ต่อวนั เพื่อรองรับการหีบออ้ยในฤดูการผลิต 2559/60

- ฤดูการผลิตปี 2558/59 มีปริมาณออ้ยเขา้หีบเพิ่มข้ึน 2.06 ลา้นตนั มีจ  านวนชาวไร่คู่สัญญา
เพิ่มข้ึน 11,587 ราย และมีพื้นท่ีปลูกออ้ยเพิ่มข้ึน 189,382 ไร่

2560 - BRR เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 676,750,000 บาท เป็นจ านวน 812,100,000 บาท และมี
ทุนช าระแลว้จ านวน 812,099,845 บาท เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 เพื่อรองรับการจ่าย
ปันผลเป็นหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทั

- ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้ งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า
กลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 และเสนอขายหน่วยลงทุนได้
ทั้งหมดจ านวน 350 ลา้นหน่วย ในราคาเสนอขายสุดทา้ยและมูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วยลงทุน
10.30 บาท ซ่ึงมีจ านวนเงินทุนท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกเท่ากบั 3,605 ลา้นบาท
และกองทุนดงักล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นวนัแรกในวนัท่ี 7
สิงหาคม 2560

- BRR ไดรั้บการประเมินโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจ าปี
2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” จากเกณฑ์
“ดี” ของปีก่อนหน้า โดยมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็น 87% ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของบริษทั
จดทะเบียนโดยรวม
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- BEC ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม ในงาน Thailand
Energy Awards 2017 ซ่ึงจดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน กระทรวง
พลงังาน

- BEC ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม ในงาน 35th ASEAN
Ministers on Energy Meeting (35 AMEM) ณ ประเทศฟิลิปปินส์

2561 - ฤดูการผลิตปี 2560/61 มีปริมาณออ้ยเขา้หีบเพิ่มข้ึน 3.15 ลา้นตนั ซ่ึงท าไดต้ามเป้าหมายและ
แผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษทัฯ โดยมีจ านวนชาวไร่คู่สัญญาเพิ่มข้ึน 11,780 ราย และมีพื้นท่ี
ปลูกออ้ยเพิ่มข้ึน 239,523 ไร่

- ลดทุนจดทะเบียนจาก 812,100,000 บาท เป็น 812,099,845 บาท โดยตดัหุ้นท่ีเหลือจาก
การจดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล จ านวน 155 หุน้

- BRR จดัตั้งบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ  ากดั (“SEW”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อผลิตสินคา้เก่ียวกบับรรจุภณัฑ์ดา้นอุปโภคและบริโภค อุปกรณ์ ท่ีท าจากชานออ้ยและ
เยื่อพืชธรรมชาติชนิดอ่ืน ทั้งจ  าหน่ายปลีก-ส่ง น าเขา้และส่งออก ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจ านวน
5 ลา้นบาท และไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 75 ลา้นบาท เม่ือเดือนมกราคม ปี 2562

- BRR ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน
2561

- BRR ไดรั้บการประเมินโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจ าปี
2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยูใ่นเกณฑ์ “ดีเลิศ” จากเกณฑ์
“ดีมาก” ของปีก่อนหนา้ โดยมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็น 93% ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของบริษทั
จดทะเบียนโดยรวม

- BRR ไดรั้บการประเมินผลการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริม
ผูล้งทุนไทย คิดเป็น 100 คะแนนเตม็

- BRR ไดรั้บคดัเลือกเป็นหลกัทรัพยข์องกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Stock Universe of
Thai CG Funds) เป็นคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 (ติดอนัดบั 172 บริษทัจดทะเบียน)

- BPC ไดรั้บรางวลัดีเด่น ดา้นพลงังานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม
ในงาน Thailand Energy Awards 2018 ซ่ึงจดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน กระทรวงพลงังาน

- BPC ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม ในงาน 36th

ASEAN Ministers on Energy Meeting (36 AMEM) ณ ประเทศสิงคโปร์
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4. เป้าหมาย (กลยุทธ์) การด าเนินธุรกจิ

กลุ่มบริษทัฯ มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน ทั้งในระยะสั้นและระยาว เพื่อให้เป็นไปตาม
วสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีไดว้างไว ้

4.1 เป้าหมายระยะส้ัน  
สร้างความมั่นคงด้านผลผลติและสร้างชีวติทีด่ีแก่ชาวไร่อ้อย 

บริษัทตั้ งเป้าหมายพฒันาผลผลิตอ้อยในฤดูการผลิต 2-3 ปีข้างหน้า โดยส่งเสริมการปลูกอ้อย 
และขยายพื้นท่ีเพาะปลูกกว่า 250,000 ไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตกว่า 3 ล้านตนั ควบคู่ไปกบัการรักษามาตรฐาน
คุณภาพออ้ยใหไ้ดผ้ลผลิตต่อไร่สูงสุด  

ในฤดูการผลิตปี 2560/61 บริษทัมีปริมาณออ้ยเขา้หีบ 3.15 ลา้นตนั โดยเพิ่มข้ึนจากฤดูการผลิต ปี 2559/60 
ซ่ึงมีออ้ยเขา้หีบจ านวน 2.21 ล้านตนั อยู่ประมาณ 940,000 ตนั ส าหรับพื้นท่ีปลูกออ้ยในปัจจุบนั (ปีการผลิต 
2560/61) มีพื้นท่ีประมาณ 239,523 ไร่ เพิ่มข้ึนจากฤดูการผลิตปี 2559/60 จ  านวน 54,411 ไร่ (ปีการผลิต 2559/60 มี
พื้นท่ีจ  านวน 185,112 ไร่) รวมทั้งมีจ  านวนชาวไร่คู่สัญญาในปี 2560/61 จ  านวน 11,780 ราย เพิ่มข้ึนจากปีก่อนซ่ึง
มีจ านวน 11,023 ราย และในดา้นคุณภาพออ้ย ปี 2560/61 มีค่าความหวานของออ้ย (“CCS.”) อยูท่ี่ 13.71 และมี
ผลผลิตน ้าตาลต่อตนัออ้ยท่ี 119.88 กิโลกรัม ต่อตนัออ้ย  

ขยายการลงทุน สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่ผลติภัณฑ์ และพฒันาธุรกจิผลพลอยได้ 

ตามท่ีบริษทัมีแผนการลงทุนผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined Sugar) เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และรองรับปริมาณน ้ าตาลท่ีผลิตเพิ่มข้ึนโดยเน้นการส่งออกให้กับโรงงานอุตสาหกรรมใน
ต่างประเทศนั้น บดัน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 มีมติอนุมติั
โครงการผลิตน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined Sugar) ซ่ึงมีก าลงัการผลิตสูงสุด 1,200 ตนัต่อวนั และคาดวา่จะ
ติดตั้งเคร่ืองจกัรส าหรับโครงการแลว้เสร็จเพื่อผลิตน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined Sugar) ไดท้นัส าหรับ 
ฤดูการผลิต ปี 2561/62 โดยโครงการน้ีมีมูลค่าการลงทุน 393.75 ลา้นบาท  

ส าหรับธุรกิจพลงังานไฟฟ้าชีวมวล ปัจจุบนับริษทัมีโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งส้ิน 3 แห่ง ไดแ้ก่ BEC, BPC 
และ BPP โดย BPP ขายไฟฟ้าให้กบัโรงงานน ้ าตาล เพื่อรองรับก าลงัการผลิตของโรงงานน ้ าตาลท่ีเพิ่มข้ึน 
และหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) เปิดรอบการเจรจารับซ้ือไฟฟ้า บริษทัคาดวา่จะเขา้เจรจาขายไฟฟ้า
ใหก้บั กฟภ. ต่อไป 

นอกจากนั้น บริษทัยงัไดจ้ดัตั้งบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั (“SEW”) เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑ์
เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากชานออ้ย และเยื่อพืชธรรมชาติชนิดอ่ืน ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการผลิตไดใ้น 
ช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 การด าเนินธุรกิจผลพลอยไดด้งักล่าวสอดคล้องกบัปริมาณชานออ้ย (กากออ้ย) 
ท่ีเพิ่มข้ึนถึง 900,000 ตนัต่อปี เน่ืองจากปริมาณออ้ยเขา้หีบท่ีเพิ่มข้ึน 3 ลา้นกว่าตนั อีกทั้ง บริษทัเล็งเห็นโอกาส 
ในการท าธุรกิจ ซ่ึงปัจจุบนัความตอ้งการบรรจุภณัฑ์ท่ีย่อยสลายทางชีวภาพ มีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
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เน่ืองจากปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึนและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ใน
แนวโน้มความตอ้งการของโลกท่ีเปล่ียนแปลงการใช้ผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ดงันั้น ผลิตภณัฑ ์
เพื่อส่ิงแวดลอ้มจะเขา้มาแทนท่ีโฟมและพลาสติกในสัดส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึน 

4.2   เป้าหมายระยะยาว 

บริษทัมุ่งมัน่รักษามาตรฐานและความเป็นหน่ึงในดา้นการบริหารจดัการและควบคุมคุณภาพผลผลิตออ้ย 
เพื่อผลิตน ้ าตาลทราย และผลิตภณัฑ์ผลพลอยไดใ้ห้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะบริษทัเขา้ใจดีว่าวตัถุดิบคือ 
ความเส่ียงสูงสุดของธุรกิจ ดังนั้ น หากมีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลได้อย่างดีและมีเสถียรภาพ 
ตลอดจนการพฒันาระบบและเคร่ืองมืออยา่งต่อเน่ือง จะท าใหบ้ริษทัสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื  

ดา้นกิจการโรงงานน ้ าตาล บริษทัมีแผนขยายการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ตามท่ีบริษทัไดรั้บอนุมติั
ใหจ้ดัตั้งโรงงานน ้าตาลเพิ่มอีก 2 แห่ง ซ่ึงมีก าลงัการผลิตแห่งละ 20,000 ตนั จากส านกังานคณะกรรมการออ้ย
และน ้ าตาลทราย (“สอน.”) โดยไดจ้ดัตั้งบริษทั โรงงานน ้ าตาลช านิ จ  ากดั (“CSF”) และบริษทั น ้ าตาลทุน
บุรีรัมย ์จ  ากดั (“BSC”) เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจดงักล่าว โดยปัจจุบนัโครงการของ CSF อยู่ระหว่าง 
การจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

นอกจากน้ี บริษัทก าลังศึกษาเก่ียวกับผลิตภณัฑ์เอทานอล และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีสามารถต่อยอด
ผลิตภณัฑผ์ลพลอยได ้รวมทั้งศึกษาการลงทุนในธุรกิจประเภทใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บักลุ่มบริษทัฯ 

4.3 เป้าหมายการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

การด าเนินธุรกิจขององคก์รใหเ้ติบโตและกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนืนั้น นอกจากความเก่งและความสามารถ
ในการท าก าไรเพียงอย่างเดียวคงมิอาจท าให้องค์กรด ารงอยู่ได้อย่างย ัง่ยืน แต่ตอ้งประกอบดว้ยการด าเนิน
ธุรกิจด้วยหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรม การดูแลเอาใจใส่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงการเรียนรู้ พฒันาตนเอง 
และคิดคน้ต่อยอดส่ิงใหม่อยูเ่สมอ ดว้ยเหตุน้ี กลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์จึงมุ่งมัน่พฒันา 5 ดา้นดงัน้ี  

1. การพฒันาบุคลากร
บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันา กลุ่มบริษทัฯ จึงให้ความส าคญัในทุกขั้นตอน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล ทั้งในดา้นการจดัหาบุคลากรให้เหมาะสมกบังาน โดยค านึงถึงกระบวนการสรรหา
พนักงานจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความสามารถเหมาะสมเข้ามาด ารงต าแหน่ง พร้อมทั้ งติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดอย่างต่อเน่ือง และการรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมี
ความส าคญั อีกทั้งมีการควบคุมให้พนกังานปฏิบติัตามขอ้บงัคบับริษทั และ“คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อค านึงถึงผูม้ีส่วนได้เสีย ตลอดจนการท าให้บุคลากรในองค์กรตระหนักรู้ถึง
ความรับผดิชอบต่อสังคม และมีส่วนรวมในการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว 
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นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ไดก้ าหนด “นโยบายการพฒันาบุคลากร” ซ่ึงรวบรวมอยู่ใน “คู่มือการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3” ซ่ึงนโยบายดงักล่าวไดป้ระกาศและน าใชม้าตั้งแต่ปี 
2560 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

กลุ่มบริษทัฯ มีแนวทางในการส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานไดรั้บการพฒันา
ความรู้  ทักษะ และศักยภาพ ท่ี จ  า เ ป็นในการปฏิบัติ งานทั้ งในปัจจุบันและในอนาคต เ น่ื องจาก 
กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัดีว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพยท่ี์มีค่าสูงสุดในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้น แนวคิดเก่ียวกบั
การพฒันาบุคลากรควรเป็นการลงทุนอย่างต่อเน่ืองระยะยาว กลุ่มบริษทัฯ ได้ด าเนินการพฒันาบุคลากรให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและสภาวการณ์ ดว้ยการพฒันาความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นของบุคลากร โดยใช้
เคร่ืองมือในการพฒันาบุคลากร ไดแ้ก่ การสอนงาน (Coaching) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และการมอบหมาย
โครงการ (Project Assignment) เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะสร้าง 
ความแขง็แกร่งใหก้บัองคก์ร และรองรับการเติบโตของธุรกิจ  

กลุ่มบริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันาและเตรียมความพร้อมในด้านการพฒันาบุคลากร ส าหรับกลุ่มท่ีเป็นก าลัง
ส าคญัของหน่วยงาน หรือ Key Person โดยพิจารณาคดัเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบตัิที่เหมาะสม มีความรู้
ความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมการท างานดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจ รวมทั้งมีทศันคติ 
ท่ีดีต่อการท างานและต่อองคก์รซ่ึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการไดร่้วมกบัหน่วยงานตน้สังกดัจดัท าแผนพฒันา
พนกังานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ดว้ยรูปแบบการเรียนรู้พฒันาท่ีหลากหลาย เช่น การสอนงาน 
การแบ่งปันความรู้ การมอบหมายโครงการ การฝึกอบรมภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพฒันา
บุคลากรอยา่งแทจ้ริง โดยจดัให้มีการประเมินรายบุคคล ซ่ึงให้ผูบ้งัคบับญัชา และ/หรือ ผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นผูป้ระเมิน 
ตลอดจนด าเนินการติดตามผลกบัผูบ้งัคบับญัชา ปีละ 2 คร้ัง 

กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญต่อการสร้างและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรท่ีจะมารองรับ 
การขยายตัวทางธุรกิจ โดยได้ก าหนดแนวทางในการพฒันาพนักงานกลุ่มผูมี้ศักยภาพสูง (High Potential 
Development) โดยคดัเลือกจากกลุ่มท่ีเป็นก าลงัส าคญัของหน่วยงาน หรือ Key Person และไดมี้การก าหนดแผนการ
พฒันารายบุคคลท่ีเหมาะสม (Individual Development Plan : IDP) ส าหรับกลุ่มผูมี้ศกัยภาพสูง (High Potential 
Development) ซ่ึงพนกังานท่ีไดรั้บคดัเลือกจะมีโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเอง อาทิ การเรียนรู้
งานจากฝ่ายต่าง ๆ ภายในองคก์ร (Rotation) เป็นตน้ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้พนกังานมีเวทีแสดงออก
ถึงศกัยภาพ โดยมอบหมายโครงการพิเศษท่ีทา้ทาย อาทิ โครงการดา้นการพฒันานวตักรรมเพื่อตอบสนองการด าเนิน
ธุรกิจหรือการผลิตของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับโครงการท่ีไดรั้บการคดัเลือก ทางกลุ่มบริษทัฯ จะให้การสนบัสนุน
เพื่อใหส่ิ้งผลิตหรือนวตักรรมของพนกังานนั้นสามารถน ามาใชง้านและเกิดประโยชน์ต่อองคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
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2. การพฒันาเกษตรกรชาวไร่อ้อย
ตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีกลุ่มบริษทัฯ มุ่งมัน่สร้างความมัน่คงด้านผลผลิตและสร้างชีวิตท่ีดีแก่

ชาวไร่ออ้ย ตามปรัชญา “น ้าตาลสร้างในไร่” ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงไดส่้งเสริมและพฒันาชาวไร่ออ้ยให้มี
ความรู้ในการบริหารจดัการออ้ยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การบ ารุงรักษา 
และการเก็บเก่ียว รวมถึงความรู้ในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้บริหารจดัการออ้ย และการน า
คณะชาวไร่ออ้ยไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน าความรู้มาต่อยอดและประยุกต์ใช้ การพฒันา 
ในดา้นน้ีถือเป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีสามารถเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้แก่เกษตรกร และยงั
สามารถลดความเส่ียงในการจดัหาวตัถุดิบและสร้างความมัน่คงดา้นผลผลิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯไดอี้กดว้ย 

นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีแนวคิดเปล่ียนเกษตรกรเป็น “นักธุรกิจชาวไร่” โดยแนวคิดดงักล่าว 
มุ่งให้เกษตรกรสามารถวางแผนและบริหารจดัการในการเพาะปลูกออ้ยและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดว้ยการสนบัสนุนองคค์วามรู้และการส่งเสริมจากกลุ่มบริษทัฯ อยา่งใกลชิ้ด เพื่อสร้างให้อาชีพเพาะปลูกออ้ย
เป็นอาชีพท่ีมัน่คง สร้างรายไดท่ี้ดี มีความสุขในการท างาน อีกทั้งยงัสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ 
และสามารถสืบทอดกิจการจากรุ่นสู่รุ่น  

3. การพฒันางานวจัิย นวตักรรม และเทคโนโลยี
ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานท่ีผา่นมา กลุ่มบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการพฒันางานวิจยั นวตักรรม

และเทคโนโลยสีมยัใหม่ เพื่อน ามาพฒันา ปรับปรุง และเสริมศกัยภาพในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 
และเกษตรกรชาวไร่ออ้ย กลุ่มบริษทัฯ มีการบริหารจดัการระบบไร่ออนไลน์ (Online) การจดัท าระบบสมาร์ทฟาร์ม 
(Smart Farm) รวมทั้งระบบจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ MIS (Management Information System) และ
ระบบแผนท่ีแปลงออ้ย GIS (Geographic Information System) รวมทั้งน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช ้เพื่อส่งเสริม
การปลูกออ้ย และตรวจติดตามรายแปลงออ้ยได้ตามหลกัวิชาการ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัต่อ
สถานการณ์ นอกจากนั้น ยงัมีงานวิจยัเพื่อป้องกนัและก าจดัโรคพืชและศตัรูพืช อาทิ งานวิจยัการควบคุม
การระบาดของโรคและแมลง โดยใช้วิธีธรรมชาติและมีการเพาะเล้ียงศตัรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน เพื่อควบคุม
การระบาดของหนอนกอออ้ย และเช้ือราเขียว เพื่อก าจดัดว้งหนวดยาว เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่พฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อยกระดบัมาตรฐานการบริหารจดัการ
การเกษตรด้วยนวตักรรม เทคโนโลยี และงานวิจยัต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามนโยบายเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 
(Thailand 4.0) ของรัฐบาล ท่ีเนน้เศรษฐกิจขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 

4. การพฒันาชุมชนและส่ิงแวดล้อม
กลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่การพฒันาธุรกิจตอ้งท าควบคู่กบัการพฒันาชุมชน และการรักษาส่ิงแวดลอ้ม

ด้านการพฒันาชุมชน กลุ่มบริษทัฯ มีพนัธกิจส าคญัในการยกระดบัความเป็นอยูข่องคนในชุมชนให้ดีข้ึน 
โดยการพฒันาความรู้และส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน จดักิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพฒันาและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผลิตภณัฑ์ ตลอดจนช่วยโฆษณาประชาสัมพนัธ์และรับซ้ือสินค้าจากชุมชน เพื่อจดัท าเป็นของท่ีระลึก 
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ของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อมอบในเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสต่าง ๆ ทั้งน้ี เพื่อให้คนในชุมชนสามารถด ารงชีพได้
อยา่งมัน่คงและมีความภูมิใจในตนเอง นอกจากนั้น ยงัพฒันาและสนบัสนุนการศึกษาของบุตรหลานและโรงเรียน
ในชุมชนรอบสถานประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ อีกดว้ย 

ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อม กลุ่มบริษทัฯ ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม โดยเร่ิมจากการจดัการภายในโรงงาน  
ซ่ึงใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิต และการจดัภูมิทศัน์รอบโรงงาน เป็นต้น นอกจากนั้น ยงัได้จดักิจกรรมรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม โดยให้ชุมชน หน่วยงานราชการทอ้งถ่ิน และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดงักล่าว เพื่อความร่วมมือเป็นหน่ึงเดียวกนั และสร้างจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้มของชุมชนร่วมกนั  

5. การพฒันาและบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ความมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์รให้เติบโตอยา่งย ัง่ยืนดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรม เป็นอีกส่ิง

หน่ึงท่ีกลุ่มบริษทัฯ ให้ความส าคญัและพฒันามาอย่างต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส 
โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเสริมสร้างความเท่าเทียมกนั
ระหว่างผูถื้อหุ้นทุกราย นอกจากนั้น ยงัจดัให้มีระบบการตรวจสอบภายในโดยผูต้รวจสอบอิสระภายในและ
ภายนอกองคก์ร เพื่อความถูกตอ้งและความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ 

ในปี 2561 บริษทัได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ี 
บริษทัมีความมุ่งมัน่สานต่อการด าเนินตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนั ตลอดจนการส่ือสารและประกาศ
เร่ืองดงักล่าวไปยงัคู่คา้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน รวมทั้งไดจ้ดัอบรมให้บุคลากรและรณรงค์ภายในองค์กร
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ได้เปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับ 
ขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผา่นกล่องรับความคิดเห็นและทางไปรษณีย ์ซ่ึงส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาล
โดยตรง โดยในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนจากผูม้ีส่วนได้เสีย นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัได้
ทบทวนคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2 ซ่ึงประกาศใชใ้นปี 2561 และ
ต่อมาไดป้รับปรุงอีกคร้ังในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2562 เป็นฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่คู่มือดงักล่าวบน
เวบ็ไซตข์องบริษทั  

จากความมุ่งมั่นในการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมาอย่างต่อเน่ืองท าให้บริษัทได้รับ 
ผลประเมินระดบั “ดีเลิศ” หรือ “Excellent” โดยมีระดบัคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 93 ซ่ึงสูงกวา่คะแนนเฉล่ีย
ของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากโครงการส ารวจการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2561 ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ

(1) โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี

ประเภทที่มาของรายได้ 
บริษทัที่
ด าเนินการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการจ าหน่ายน า้ตาลและ
กากน า้ตาล
1.1 รายไดจ้ากการขายนํ้าตาลทรายขาว

สีรําในประเทศ 
BSF 1,162.02 24.80 1,144.94 19.42 658.77 11.27 

1.2 รายไดจ้ากการขายนํ้าตาลทรายขาว
ต่างประเทศ

BSF 53.29 1.14 6.67 0.11 - - 

1.3 รายไดจ้ากการขายนํ้าตาลทรายดิบ
ต่างประเทศ 

BSF 2,230.29 47.60 3,114.99 52.83 3,207.49 54.88 

1.4 รายไดจ้ากการขายกากนํ้าตาล
 ในประเทศ 

BSF 283.60 6.05 437.44 7.42 499.28 8.54 

รวมรายได้จากการขายน ้าตาลทราย 
และกากน า้ตาล 

3,729.19 79.59 4,704.04 79.79 4,365.54 74.69 

2. รายได้จากธุรกจิเกีย่วเนื่อง

2.1 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
BEC / BPC/ 

BPP 
383.81 8.19 492.14 8.35 556.57 9.52 

2.2 รายไดจ้ากการขายปุ๋ ย KBF 328.83 7.02 335.51 5.69 370.71 6.35 
2.3 รายไดจ้ากการขายและบริการอ่ืน ๆ BSF / BRD 137.38 2.93 208.75 3.54 263.15 4.50 

รวมรายได้จากธุรกจิเกีย่วเนื่องอืน่ ๆ 850.02 18.14 1,036.40 17.58 1,190.43 20.37 

3. รายได้อืน่ๆ*
BRR / BSF / 
BRD / BEC / 

BPC 
95.22 2.03 151.72 2.57 253.05 4.33 

4. ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น BSF 11.09 0.24 3.59 0.06 35.79 0.61 
รายได้รวม 4,685.52 100.00 5,895.76 100.00 5,844.81 100.00 

หมายเหตุ: *รายได้อ่ืน ๆ ได้แก่ ก าไรจากการขายสินทรัพย์ หนีสู้ญได้รับคืน รายได้เงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่าย
น า้ตาล และดอกเบีย้รับ เป็นต้น 
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(2) ธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าตาล

ด าเนินการโดยบริษัท โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (“BSF”) 

BSF เป็นโรงงานผลิตนํ้ าตาลแห่งแรกของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีอยู่คู่กบัชุมชนเป็นระยะเวลากว่า 5 
ทศวรรษ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา BSF มุ่งมัน่ผลิตนํ้ าตาลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และเป็นท่ี 
พึงพอใจแก่ลูกคา้ ดว้ยเหตุน้ี BSF จึงพฒันากระบวนการผลิตและจดัจาํหน่ายนํ้ าตาลท่ีมีคุณภาพและไดรั้บ 
การรับรองในระดับมาตรฐานสากล ซ่ึงผ่านการตรวจรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตาม ISO 
9001:2015 มาตรฐานสําหรับระบบบริหารคุณภาพ “QMS” (“Quality Management System”) การรับรอง
คุณภาพมาตรฐานการผลิต “GMP” (“Good Manufacturing Practice”) มาตรฐานระบบวิเคราะห์อนัตรายและ
จุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุม “HACCP” มาตรฐานอาหารฮาลาลของศาสนาอิสลาม ซ่ึงอนุญาตให้มุสลิมบริโภคได้ 
รวมทั้งมาตรฐานการบริหารจดัการการผลิตท่ีไม่กระทบต่อส่ิงแวดล้อม อาทิ Carbon Footprint ซ่ึงเป็น 
การรับรองการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากการผลิต และ Water Footprint ซ่ึงเป็น 
การรับรองดา้นการจดัการการใชน้ํ้าอยา่งย ัง่ยนื เป็นตน้  

2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
BSF สามารถผลิตนํ้ าตาลทราย ซ่ึงจาํแนกไดต้ามประเภทและเกรดของความบริสุทธ์ิของนํ้ าตาล

ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นํ้ าตาลทรายขาวสีรํา และนํ้ าตาลทรายดิบ ซ่ึงแบ่งเป็นนํ้ าตาลทรายดิบเทกอง 
และนํ้ าตาลทรายดิบบรรจุกระสอบ นอกจากน้ี ในกระบวนการผลิตนํ้ าตาลยงัมีผลิตภณัฑ์ผลพลอยได ้
ท่ี BSF สามารถนาํไปจาํหน่ายต่อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภณัฑ์ อนัได้แก่ กากนํ้ าตาล (Molasses) 
กากออ้ย (Bagasses) กากหมอ้กรอง (Filter Cake) และไอนํ้า (Steam) 

ปริมาณการผลิตน ้าตาลทรายจ าแนกแต่ละประเภทของ BSF 

หน่วย : ตัน 

 36,790.08  

 65,562.10  60,138.40  
 45,762.78  

 46,378.74 

 38,436.06 

 69,208.61  77,845.30 

 148,239.84 
 130,654.18 

 157,113.32 

 254,577.60 

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 

น ้ำตำลทรำยขำวสรี ำ น ้ำตำลทรำยดบิบรรจกุระสอบ น ้ำตำลทรำยดบิเทกอง 
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น า้ตาลทรายดิบ (Raw Sugar) 
นํ้ าตาลทรายดิบผลิตจากอ้อยโดยตรง เป็นนํ้ าตาลท่ีได้จากกระบวนการผลิตขั้ นต้น 

โดยกระบวนการเค่ียวและตกผลึกนํ้ าตาล ซ่ึงมีค่าสีสูงกวา่ 1,500 ICUMSA สีจะมีลกัษณะเป็นสีนํ้ าตาลเขม้ 
มีส่ิงสกปรกเจือปนสูง ความบริสุทธ์ิตํ่า  เป็นเกล็ดใสสีนํ้ าตาลอ่อนถึงเข้ม มีความช้ืนปานกลาง 
เกล็ดนํ้ าตาลจะจบัติดกนัไม่ร่วน นํ้ าตาลชนิดน้ีไม่สามารถนาํไปบริโภคไดโ้ดยตรง ตอ้งนาํนํ้ าตาลไปผ่าน
กระบวนการ (Reprocess) หรือทาํใหบ้ริสุทธ์ิก่อน เพื่อผลิตเป็นนํ้าตาลทรายขาวหรือนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 
การขนถ่ายนํ้าตาลทรายดิบจะขนถ่ายในลกัษณะ Bulk เพื่อจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ต่างประเทศ  

นอกจากน้ี นํ้ าตาลทรายดิบบรรจุกระสอบ หรือนํ้ าตาลทรายดิบคุณภาพสูง (Very High 
Polarization Sugar: VHP) เป็นนํ้ าตาลทรายดิบซ่ึงผ่านกระบวนการทาํให้บริสุทธ์ิบางส่วน ทาํให้สีของ
นํ้ าตาลเป็นสีเหลืองแกมนํ้ าตาล โดยทัว่ไปจะมีค่าสีอยู่ระหว่าง 1,000 - 1,500 ICUMSA สามารถนาํมา
บริโภคไดโ้ดยตรง ในการจาํหน่าย BSF จะนาํผลิตภณัฑ์นํ้ าตาลทรายดิบคุณภาพสูงบรรจุในกระสอบและ
ส่งออกไปขายต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ขนาด ไดแ้ก่ ขนาด 50 กิโลกรัม และขนาด 15 กิโลกรัม  

น า้ตาลทรายขาวสีร า (Brown Sugar) 
นํ้ าตาลทรายขาวสีรํา เป็นนํ้ าตาลทรายท่ีผ่านกระบวนการทาํให้บริสุทธ์ิแล้ว แต่ไม่ได้ผ่าน

กระบวนการลดค่าสี ทาํให้สีของนํ้ าตาลเป็นสีทอง โดยทัว่ไปมีค่าสีไม่เกิน 1,000 ICUMSA บริษทัผลิตนํ้ าตาลทรายขาว
เกรด 3 (นํ้าตาลทรายขาวสีรํา) ค่าสี 800-1,000 ICUMSA ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 0.1 เพื่อจาํหน่ายแก่ยี่ป๊ัว
บริเวณชุมชนพื้นท่ีใกลเ้คียงในจงัหวดับุรีรัมย ์และต่างจงัหวดัซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นพื้นท่ีภาคอีสาน ภาคใต ้และ
เขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งในตลาดธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) และช่องทาง Food Service 

ตารางจ าแนกค่าสี ค่าโพลาไรเซช่ัน และค่าความช้ืนของน ้าตาลแต่ละประเภทของ BSF 

ผลติภัณฑ์น า้ตาลทราย ค่าสี (ICUMSA) ค่าโพลาไรเซช่ัน 
(ร้อยละ) 

ค่าความช้ืน 
(ร้อยละ) 

นํ้าตาลทรายดิบเทกอง >1,001 >95.00 < 0.6 
นํ้าตาลทรายดิบบรรจุกระสอบ (VHP) 1,000 – 1,500 99.20 - 99.49 < 0.2 
นํ้าตาลทรายขาว (สีรํา) 800 – 1,000 > 99.20 < 0.1 
นํ้าตาลเกรดพรีเมียม > 1,000 > 99.20 < 0.2 

ผลติภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลติน า้ตาล 
นอกจากผลผลิตนํ้ าตาลท่ีได้จากการผลิตของโรงงานนํ้ าตาลแล้ว โดยทั่วไปปริมาณอ้อย 

14,000 ตนั BSF จะสามารถผลิตนํ้ าตาลไดป้ระมาณ 1,600 ตนั และไดผ้ลิตภณัฑ์ผลพลอยไดจ้ากการผลิต
นํ้าตาล ไดแ้ก่ กากนํ้าตาล ประมาณ 600 ตนั กากออ้ยประมาณ 3,800 ตนั และกากหมอ้กรอง ประมาณ 600 ตนั 
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ในฤดูการผลิตปี 2560/61 BSF มีปริมาณออ้ยเขา้หีบประมาณ 3.15 ลา้นตนั สามารถผลิตนํ้ าตาลได ้
378,185.67 ตนั ซ่ึงผลิตผลิตภณัฑ์ผลพลอยไดเ้ป็นกากนํ้ าตาลได ้122,144.49 ตนั กากออ้ย 903,607.57 ตนั และกาก
หมอ้กรอง 124,507.70 ตนั  

  สัดส่วนผลผลิตน ้าตาลและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ 

ทั้งน้ี ลกัษณะและการนาํไปใชป้ระโยชน์ของผลิตภณัฑผ์ลพลอยได ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 กากน า้ตาล หรือโมลาส (Molasses)
เป็นผลิตภณัฑ์ผลพลอยไดจ้ากกระบวนการเค่ียวนํ้ าตาล ซ่ึงเป็นส่วนของเหลวท่ีเหลือหลงัจาก

การแยกเอาผลึกของนํ้ าตาลออกแลว้ มีลกัษณะเหนียวขน้สีนํ้ าตาลเขม้ องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นนํ้ าตาล
ซูโครสท่ีไม่ตกผลึก ในกระบวนการผลิตนํ้ าตาลทรายจะไดก้ากนํ้ าตาล ประมาณ 38-42 กิโลกรัมต่อปริมาณ
อ้อยเข้าหีบ 1 ตัน ทั้ งน้ี กากนํ้ าตาลสามารถนําไปใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม อาทิ 
การผลิตแอลกอฮอล์ ยีสต์ ผงชูรส อาหารสัตว ์นํ้ าส้มสายชู ซีอ๊ิว และซอสปรุงรส เป็นตน้ โดยในปัจจุบนั 
BSF จาํหน่ายกากนํ้าตาลท่ีผลิตไดใ้หแ้ก่อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 กากอ้อย (Bagasses)
เป็นผลิตภณัฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการหีบออ้ย ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน

ออกซิเจน และไนโตรเจน ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีสามารถใช้เป็นเช้ือเพลิงไดอ้ย่างดี เม่ือนาํกากออ้ยไป
ตากจนแห้ง จะสามารถใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ นอกจากจะใช้เป็นเช้ือเพลิงแล้วยงั
สามารถนาํไปใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และเคร่ืองใช้จากชานอ้อย กระดาษไมอ้ดั (Fiber Board) 
แผน่ Particle Board และการผลิตเซลลูโลสได้อีกดว้ย โดยปัจจุบนั BSF จาํหน่ายกากออ้ยให้แก่กลุ่มบริษทั
โรงไฟฟ้าในเครือ และรับซ้ือไฟฟ้าท่ีเหลือจากการจาํหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) มาใชใ้น
โรงงานนํ้าตาลต่อไป 

59.12% 24.74% 

7.99% 
8.15% 

ปริมาณกากออ้ย ปริมาณนํ้ าตาล ปริมาณกากนํ้ าตาล ปริมาณกากหมอ้กรอง 

2560/61 
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 กากหม้อกรอง (Filter cake)
เป็นผลิตภณัฑ์ผลพลอยไดจ้ากกระบวนการกรองนํ้ าออ้ยหลงัจากพกัใสแลว้ กากตะกอนจะมี

นํ้ าตาลติดออกมาพอสมควร มีสารอาหาร เช่น โปรตีน และแร่ธาตุต่าง ๆ สามารถใชใ้นการปรับปรุงดินได ้
เพราะมีความพรุนในตวัจึงช่วยการกระจายนํ้ าในดิน นอกจากน้ี ยงัพบว่าสามารถปรับสภาพดินให้ร่วนซุย 
มีความเป็นกรดลดลง หรือใชแ้กน้ํ้ าท่ีมีสภาพเป็นกรดได ้นอกจากกากหมอ้กรองจะใชเ้ป็นปุ๋ยแลว้ ยงัสามารถ
นาํไปใช้ทาํอาหารสัตว ์หรือผลิตก๊าซชีวภาพไดอี้กดว้ย ปัจจุบนั BSF จาํหน่ายกากหมอ้กรองให้แก่บริษทั  
ปุ๋ยตรากุญแจ จาํกดั (“KBF”) ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทันํ้าตาลบุรีรัมย ์โดยไดใ้ชก้ากหมอ้กรองเป็นวตัถุดิบหลกั
ในการผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละจาํหน่ายปุ๋ยให้แก่บริษทั บุรีรัมยว์ิจยัและพฒันาออ้ย จาํกดั(“BRD”) เพื่อนาํไป
ส่งเสริมแก่ชาวไร่ออ้ยในพื้นท่ีส่งเสริม เพื่อใหช้าวไร่ออ้ยไดปุ๋้ยท่ีมีคุณภาพ ทาํใหผ้ลผลิตต่อไร่สูงข้ึน 

 ไอน า้ (Steam)

เป็นผลพลอยได้ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ซ่ึงใช้ประโยชน์ในการขับเคล่ือนเคร่ืองจกัร 
รวมถึงผลิตไฟฟ้า ทั้งน้ี BSF มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจากไอนํ้าสูงสุดรวม 18.5 เมกะวตัต ์ซ่ึงปัจจุบนัผลิตไฟฟ้า
จริงเฉล่ีย 14.5-15 เมกะวตัต ์สาํหรับใชภ้ายในโรงงานนํ้าตาล เพื่อช่วยลดตน้ทุนค่าไฟฟ้า และเป็นการบริหาร
ทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 

2.2 โครงการในอนาคต 
ปลายปี 2558 และปี 2559 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตให้จดัตั้งโรงงานผลิตนํ้ าตาล จาํนวน 2 แห่ง 

ในอาํเภอชาํนิ จงัหวดับุรีรัมย ์และอาํเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตแห่งละ 20,000 ตนั
ต่อวนั จากสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้ าตาลทราย (“สอน.”) โดยโรงงานนํ้ าตาลทั้ง 2 แห่งน้ี 
จดทะเบียนจดัตั้ งในนามบริษทั โรงงานนํ้ าตาลชํานิ จาํกัด (“CSF”) (ซ่ึงเดิมคือ บริษทั บุรีรัมย์ซุปเปอร์
เพาเวอร์ จาํกดั) และบริษทั นํ้ าตาลทุนบุรีรัมย ์จาํกดั (“BSC”) (ซ่ึงเดิมคือ บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอ็นเนอร์ยี ่
จาํกัด) ตามลาํดับ สําหรับการดาํเนินงานในปัจจุบนั CSF อยู่ระหว่างการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (EIA) ส่วนโครงการแปรรูปนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined Sugar) 
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ์นํ้ าตาล คาดวา่จะเร่ิมผลิตนํ้ าตาลทรายขาวชนิดดงักล่าวได ้ภายในช่วงไตรมาส 3 
ของปี 2562 

2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ในการแข่งขัน
กลุ่มบริษทัฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการผลิตและจดัจาํหน่ายนํ้ าตาลมาเป็นเวลากว่า

56 ปี เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบักลุ่มบริษทัฯ ได้มีการจดัตั้งบริษทั บุรีรัมยว์ิจยัและพฒันาออ้ย 
จาํกดั (“BRD”) เพื่อดาํเนินงานบริหารจดัการวตัถุดิบ โดยส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่ออ้ย        
เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจ โดยกาํหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมท่ีมุ่งเป้าหมายเห็นผล
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ชดัเจนไปพร้อมกบัการพฒันาบุคลากรและเกษตรกรชาวไร่ออ้ย มีการวิจยัและพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ ของ
คุณภาพออ้ยในการเพิ่มผลผลิต การทดลอง ทดสอบพนัธ์ุออ้ยท่ีให้ผลผลิตและคุณภาพตา้นทานโรคแมลง
ศตัรูออ้ย และไวต้อไดดี้เหมาะสมกบัพื้นท่ีปลูกของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยจงัหวดับุรีรัมย ์มีการบริหารจดัการ
ศตัรูออ้ยโดยใช้ชีววิธี มีการขยายผลและสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้เขม้แข็งข้ึนในเร่ือง      
การบริหารจดัการโรคแมลงศตัรูออ้ย มีการพฒันาเคร่ืองมือทางการเกษตรเพื่อลดรายจ่าย ลดการใชแ้รงงาน 
ส่งเสริมและสนบัสนุนใชน้ํ้าเพื่อการเพิ่มผลผลิต มีการส่งเสริมการปลูกออ้ยโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจดัการระบบไร่ออ้ยภายใต้การส่งเสริมแบบพนัธสัญญา (Contract Farming) การสร้างกลุ่ม
เกษตรกรชาวไร่ออ้ยใหเ้ขม้แขง็ดว้ยการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ความรู้ในการพฒันาและเพิ่มผลผลิตในทุกดา้น 
เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และเพิ่มทกัษะ เพื่อนาํความรู้ท่ีไดม้าประยุกต์ใช้ในการผลิตออ้ยของตนเอง 
อนัจะนําไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ชาวไร่อ้อย และเพื่อให้สอดคล้องกับ
วสิัยทศัน์ในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ คือ “สร้างความมั่นคงด้านผลผลิตและสร้างชีวิตที่ดีแก่ชาวไร่อ้อย” 
โดยมีการดาํเนินการในหลายรูปแบบดงัน้ี 

1. การส่งเสริมการปลูกอ้อยแบบพนัธสัญญา (Contract Farming)

Contract Farming
บริษทัไดจ้ดัทาํสัญญากบัชาวไร่ออ้ยดว้ยระบบ Contract Farming เพื่อส่งเสริมปัจจยัการผลิตและสินเช่ือ

(เงินเก๊ียว) เพื่อเป็นการสร้างความมัน่คงทางดา้นวตัถุดิบและผลผลิต โดยมีการพฒันา Application เพื่อการบริหาร
กิจกรรมการผลิตเป็นรายแปลง เพื่อให้ทราบตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ของแปลงออ้ยเพื่อช่วยในการบริหารจดัการ
แปลงออ้ยให้ตอบสนองต่อผลผลิตมากท่ีสุด และเช่ือมต่อกบัระบบไร่ออนไลน์ มีการบนัทึกกิจกรรมแปลงออ้ย
และขอ้มูลของแปลงออ้ย รหสัแปลง ขนาดพื้นท่ี ลกัษณะรูปแปลงออ้ย ประเภทออ้ย การใชปั้จจยัการผลิต และเงิน
ส่งเสริม เป็นตน้ เพื่อนาํมาช่วยประกอบการตดัสินใจในการบริหารจดัการดงักล่าว 

พืน้ทีส่่งเสริม 
พื้นท่ีส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษทัส่วนใหญ่อยู่ในรัศมี 40 กม.จากโรงงาน พื้นท่ีส่วนใหญ่มี 

การปลูกขา้วมาก่อนแต่ไดผ้ลผลิตไม่คุม้ค่า (พื้นท่ีนาดอน) จึงมีการปรับตวัและเปล่ียนพื้นท่ีมาเพาะปลูกออ้ย 
ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวเหมาะสมต่อการปลูกออ้ย ประกอบกบัการส่งเสริมในรูปแบบ Contract Farming ท่ีมี 
การตรวจติดตามและจ่ายปัจจยัการผลิตรายแปลง จึงทาํให้ผลการดาํเนินงานทางด้านส่งเสริมประสบ
ผลสําเร็จ เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท่ีมีปริมาณเกษตรกรชาวไร่ออ้ย พื้นท่ีปลูกและปริมาณ 
รวมถึงคุณภาพออ้ยท่ีเพิ่มข้ึนในทุกปี  
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พืน้ทีส่่งเสริมส่วนใหญ่ในรัศมี 40 กโิลเมตรรอบโรงงาน 

ตารางแสดงจ านวนชาวไร่อ้อยคู่สัญญา พืน้ทีป่ลูกอ้อย และปริมาณอ้อยทีน่ าเข้าหีบ 

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63

จ านวนชาวไร่(ครอบครัว) 10,777 11,587 11,023 11,780 11,369             11,657

พ้ืนท่ีปลูก (ไร่) 180,046.23 189,381.90 185,112.91 239,523 240,000          240,000

ปริมาณออ้ยเขา้หีบ(ตนั) 1,951,247.12 2,060,649.65 2,212,736.63 3,154,586.44 2,900,000       3,100,000

คุณภาพออ้ย (CCS.) 13.48 13.45 13.18 13.71 13.70 13.80

น้าตาล/ตนัออ้ย 118.6 117.06 112.59 119.88 120.00 122.00

หมายเหตุ  :  -  ปีการผลิต 2561/62  เป็นการคาดการณ์เน่ืองจากอยูใ่นช่วงการหีบออ้ย ทั้งน้ี 

  ปริมาณออ้ยลดลง เน่ืองจากภาวะภยัแลง้ อยา่งไรกต็าม บริษทัสามารถควบคุมผลผลิต

  ให้เป็นไปอยา่งเพียงพอตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

-  ปีการผลิต 2562/63 เป็นเป้าหมายการดาเนินงาน

รายการ
ปีการผลิต

2. การให้การส่งเสริมและตรวจติดตามระดับรายแปลง

บริษทัไดค้ดัเลือกบุคลากรเพื่อทาํหนา้ท่ีให้คาํแนะนาํในการผลิตออ้ยท่ีเรียกวา่ “นกัวิชาการส่งเสริม
เพิ่มผลผลิต” (“นกัวิชาการฯ”) ให้บริการแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยในดา้นการบริหารจดัการปัจจยัการผลิต
และการผลิตออ้ย ตั้งแต่เร่ิมปลูกจนกระทัง่ถึงการเก็บเก่ียว ซ่ึงทุกขั้นตอนลว้นแลว้แต่มีความสําคญั มีการจดัตั้ง
สํานักงานเขตส่งเสริมในพื้นท่ีส่งเสริมของบริษทักว่า 16 เขตส่งเสริมกระจายตามพื้นท่ีท่ีปลูกอ้อย  
เพื่อใกลชิ้ดกบัเกษตรกรในทุกพื้นท่ี การถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นศูนยเ์รียนรู้ในการผลิตออ้ย การตรวจ
ติดตามกิจกรรมของเกษตรกรเป็นขั้นตอนในการปฏิบติังานขั้นตอนหน่ึง เพื่อท่ีจะให้บริษทัสามารถเขา้ถึง
สถานะของแปลงอ้อย ระดับการเจริญเติบโตของอ้อย เพื่อท่ีจะสามารถดําเนินการปรับปรุงแก้ไขได้
ทนัท่วงที โดยใชก้ารตรวจกิจกรรมแปลงของพนกังานซ่ึงตรวจตามเส้นทาง (Route) ของแปลงออ้ย เพื่อให้

40 กม. 
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ทุกแปลงไดรั้บการตรวจอยา่งครบถว้น โดยมีรอบการตรวจท่ีแน่นอน ในขณะท่ีทาํการตรวจแปลงจะบนัทึก
สถานะแปลงผ่านแอปพลิเคชัน (Application) และนําข้อมูลเขา้ระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อนาํไป
ประมวลผลแบบโดยทนัที หรือ Real-Time แบบรายคนให้กบัผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบขอ้มูล
สถานะแปลงออ้ยนั้น ๆ เพื่อการจดัการต่อไป  

Route System 

3. ให้การส่งเสริมตามช่วงการเจริญเติบโตของอ้อย (Growth Phase)
ระยะการเจริญเติบโตของอ้อยแบ่งเป็น 4 ระยะ ซ่ึงแต่ละระยะมีความต้องการปัจจยัการผลิตและ

การจดัการท่ีแตกต่างกนั เพื่อให้การจดัการและการบริหารปัจจยัการผลิตไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด การติดตามงานและ
การส่งเสริมจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัระยะของการเจริญเติบโตของออ้ย เช่น การสํารวจเปอร์เซ็นต์การงอก
ช่วง 45 วนั การตรวจนบัจาํนวนหน่อ จาํนวนลาํออ้ย ช่วงอายุออ้ย 4-5 เดือน และการประเมินผลผลิตและคุณภาพ
ออ้ยช่วงอ้อยอายุ 11-12 เดือน นอกจากน้ี ยงัตอ้งมีการกาํหนดกิจกรรมท่ีจะตอ้งแนะนํา ตรวจสอบ ติดตาม 
การดาํเนินงานของชาวไร่ออ้ย ตั้งแต่การบาํรุงรักษา เช่น การใส่ปุ๋ย และการกาํจดัวชัพืช เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อให้ชาวไร่ออ้ย
เข้าใจสรีระของอ้อย เพื่อการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เข้าใจธรรมชาติและ 
ความตอ้งการของออ้ยแต่ละช่วงอาย ุสามารถตรวจสอบหรือสอบกลบักิจกรรมท่ีทาํไป และเพื่อท่ีจะประเมินผลผลิต
และคุณภาพออ้ย รวมถึงเกษตรกรจะตอ้งเขา้ใจถึงระยะ Growth Phase ของออ้ย เพื่อนาํไปจดัการออ้ยให้ไดต้าม
เป้าหมาย 
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4. สร้างระบบบริหารจัดการทีมุ่่งเน้นความส าเร็จและยัง่ยนืของเกษตรกร

บริษัทให้ความสําคัญในการบริหารจัดการวตัถุดิบ เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีมีทั้ งปริมาณและคุณภาพ
เป็นส่ิงท่ีสร้างผลประกอบการให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยรวมถึงโรงงานนํ้ าตาลท่ีเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ 
การจดัหาวตัถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอต่อกาํลังการผลิตของโรงงานเป็นเร่ืองสําคญั ซ่ึงพื้นท่ีการปลูกอ้อย 
ในรัศมีไม่เกิน 40 กม.จากโรงงานนั้นเป็นระยะการส่งเสริมท่ีสร้างความย ัง่ยืนทั้งชาวไร่ออ้ยและโรงงาน เน่ืองจาก
เป็นระยะท่ีสามารถควบคุมการใหบ้ริการและลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งได ้ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการพฒันาดา้นผลผลิต
และคุณภาพ และเพื่อความย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคล้องกบัพนัธกิจของบริษทัท่ีจะพฒันาชาวไร่ออ้ยในพื้นท่ี 40 กม.     
รอบโรงงานให้มีผลผลิตต่อไร่ท่ีสูง และมีคุณภาพดีดว้ยหลกัวิชาการและความรับผิดชอบต่อชาวไร่ออ้ย พฒันา
ระบบบริหารงานการจดัการเพื่อความมัน่คงของผลผลิตและผลกาํไรของชาวไร่ออ้ย พฒันานวตักรรมเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพขององค์กรและชาวไร่ออ้ย ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและชาวไร่ออ้ยให้เติบโตมัน่คงไปพร้อมกนั 
และเพื่อให้ชาวไร่ออ้ยสามารถพฒันาเพิ่มผลผลิตได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดกระบวนการ     
ในการส่งเสริมกลยทุธ์และวธีิการทาํงาน รวมทั้งกรอบเวลาการปฏิบติังานให้แก่บุคลากรและเกษตรกรชาวไร่ออ้ย
ท่ีชดัเจน เพื่อใหป้ฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั ในการน้ีจึงมีการกาํหนดตน้แบบ “บุรีรัมยโ์มเดล” (Buriram Model) 
เพื่อกาํหนดทิศทางของรูปแบบการดาํเนินงานของชาวไร่ออ้ยของบริษทั ซ่ึงโมเดลดงักล่าวประกอบไปดว้ย 

- นํ้าตาลสร้างในไร่
- สร้างการรวมกลุ่ม “ระบบกลุ่มนกัธุรกิจไร่ออ้ยเขม้แขง็”
- ใชร้ะบบบริหารจดัการ MIS และใชเ้ทคโนโลย ีGIS เพื่อพฒันาศกัยภาพการผลิต
- ระบบตรวจติดตามอ้อยรายแปลงทุกแปลง  ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ในตาํแหน่งนั้น ๆ สูงสุด (x,y Coordinate)
- เน้นการพัฒนาบุคลากรและนักธุรกิจไร่อ้อย เพื่อให้ทุกคนทํางานอย่างมีความรู้

โดยกําหนดผลลัพธ์และวางแผนงานร่วมกัน ซ่ึงในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้ น
ไดพ้ฒันาทั้งในส่วนบุคลากรของบริษทัและเกษตรกรชาวไร่ออ้ย ควบคู่กนั เพื่อให้สามารถ
ดาํเนินงานพฒันาเพิ่มผลผลิตไปในทิศทางเดียวกนั

5. สร้างความสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรและบริษัท

จากความมุ่งมัน่ในการสร้างความมัน่คง และการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
ในปี 2561 บริษทัมีแนวคิดท่ีจะเปล่ียนจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ย เป็น “นักธุรกิจไร่ออ้ย” เพื่อสร้างแนวคิด 
การพฒันาการผลิตออ้ย พฒันาเกษตรกรชาวไร่ออ้ยให้เป็นนักธุรกิจไร่อ้อย ท่ีเป็นเลิศด้านการบริหารจดัการ 
รู้ตน้ทุน รู้ค่าใชจ่้าย รู้การจดัการท่ีเหมาะสม และสามารถพฒันาอาชีพของตนเองได ้ทั้งน้ี เพื่อใหอ้าชีพการทาํไร่ออ้ย
เป็นอาชีพท่ีมัน่คง สร้างรายได ้และสร้างความสุข เป็นอาชีพท่ีน่าภาคภูมิใจและส่งต่ออาชีพแก่ทายาทได ้
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นอกจากนั้น บริษทัมีช่องทางส่ือสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ข่าวสารสําคญั และกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ให้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย อาทิ ทางวิทยุประชาสัมพนัธ์คล่ืน FM 92.0 MHz เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น         
เฟซบุก๊ (Facebook) ป้ายประกาศ และวารสาร เป็นตน้ 

6. การท างานวจัิยและพฒันาเพือ่เพิม่ศักยภาพในการผลติอ้อย
บริษทัมุ่งเน้นการสร้างองค์กรท่ีเป็นเลิศด้านวิชาการและการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความมัน่คง

ดา้นผลผลิตและเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีอย่างย ัง่ยืนของชาวไร่ออ้ย มีการพฒันาการผลิตดว้ยหลกัวิชาการ โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม การสาธิต รวมถึงการจดักิจกรรมสัมมนา การทาํ
กิจกรรมเวิร์กชอป (Work Shop) เพื่อสร้างความร่วมมือและกาํหนดทิศทางในการดาํเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั เพื่อเป็นการสร้างความมัน่คงด้านวตัถุดิบ โดยได้วางแผนพฒันาบุคลากรและเกษตรกรชาวไร่อ้อย       
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั รวมทั้งจดัการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนาํความรู้ เทคนิคและ
วธีิการมาปรับใช ้เพื่อการพฒันาและเพิ่มผลผลิตต่อไป  
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6.1 การบริหารงานส่งเสริมโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
บริษทัไดพ้ฒันาระบบการบริหารจดัการภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ MIS (Management 

Information System) รวมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information 
System) ผา่นระบบ Online มีการบนัทึกกิจกรรมผ่าน Application ท่ีสามารถทราบขอ้มูลไดท้นัที (Real-
Time) เพื่อใช้บริหารจดัการผลผลิตออ้ยของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ จากการใช้ตน้ทุนและทรัพยากร
ของตาํแหน่งแปลง (Coordinate) นั้น ๆไดอ้ยา่งเหมาะสม สําหรับแปลงออ้ยกวา่ 10,000 แปลง ในทุก 15 วนั 
จะมีการออกตรวจแปลงและบนัทึกขอ้มูลหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเบิกปัจจยัการผลิต การบนัทึกกิจกรรม
ซ่ึงจะบนัทึกลงบนระบบ MIS ทั้งหมด เพื่อนาํขอ้มูลมาประมวลผลเพื่อให้ทราบสถานะของแปลงสําหรับ
ประกอบการตดัสินใจในการบริหารจดัการแปลงออ้ยทุกแปลงใหมี้ผลผลิตตามเป้าหมาย 

ระบบจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศแบบ MIS (Management Information System) 

6.2    การทดสอบและคัดเลอืกพนัธ์ุอ้อยทีเ่หมาะสม 
บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานวิจยัข้ึนเพื่อทดลองและทดสอบพนัธ์ุออ้ย เพื่อเป็นการพฒันาองค์ความรู้

และคัดสรรพนัธ์ุอ้อยท่ีให้ผลผลิตและความหวานสูงเหมาะสมกับพื้นท่ีเพาะปลูกของจังหวดับุรีรัมย ์
ซ่ึงพื้นท่ีปลูกออ้ยนั้นค่อนขา้งมีความแตกต่างกนัตามสภาพภูมิประเทศของแต่ละสถานท่ี จึงมีความจาํเป็น 
ท่ีจะตอ้งคดัเลือกพนัธ์ุออ้ยท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงแตกต่างกนัทั้งเร่ืองดินและสภาพความสูงตํ่าของ
พื้นท่ี การคดัสรรพนัธ์ุออ้ยท่ีเหมาะนั้นมีความสําคญัต่อผลผลิตท่ีจะไดรั้บ และเพื่อพฒันาผลผลิต การคดัเลือก
และทดสอบพนัธ์ุออ้ยจึงจาํเป็นตอ้งทาํควบคู่กบัวิธีการเพิ่มผลผลิตอ่ืน ๆ ตามหลกัวิชาการ เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายการพฒันาของบริษทั โดยบริษทัได้เขา้ร่วมกลุ่มเครือข่ายผูผ้ลิตและทดสอบพนัธ์ุออ้ย อาทิ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อเปล่ียนพนัธ์ุออ้ยพนัธ์ุใหม่ทุก 4-5 ปี 

6.3    การวจัิยพฒันาเพิม่ผลผลติ 
บริษทัมีการวิจยัเพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มผลผลิตออ้ย โดยการทดลองและวิจยัเพื่อหาวิธีการ

และแนวทางท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนของผลผลิตและสร้างชีวิตท่ีดีแก่ชาวไร่อ้อย และยงัมี         
การพฒันานวตักรรมและวิธีการใหม่ ๆ รวมทั้งมีการทดลองและวิจยัเพื่อหาแนวทางพฒันาการเพิ่มผลผลิต
และการทดสอบผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ท่ีใชเ้พิ่มผลผลิตก่อนท่ีจะส่งต่อใหแ้ก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย 
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6.4    การพฒันาส่งเสริมปรับปรุงดินและปุ๋ ย 
พื้นฐานของการเพาะปลูกออ้ยมีปัจจยัหลกัท่ีสําคญัอยา่งมากคือ การพฒันาคุณภาพและความสมดุล

ของดิน นอกจากเป็นวสัดุท่ีใชเ้พาะปลูกออ้ยแลว้ ดินยงัทาํให้รากออ้ยยึดเกาะและใชป้ระโยชน์ในการดูดซบั
ธาตุอาหาร ทั้งน้ี บริษทัได้พฒันาสูตรปุ๋ยท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพดินของพื้นท่ีปลูกออ้ยแต่ละพื้นท่ี 
ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ดินจากตัวแทนของทุกพื้นท่ีท่ีปลูกอ้อย เพื่อกําหนดสูตรปุ๋ย 
ท่ีเหมาะสมกบัดินของจงัหวดับุรีรัมย ์การส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามเป้าหมายผลผลิตรายแปลง เพราะคุณสมบติั
ของดินรายแปลงมีความแตกต่างกนั จึงตอ้งมีวธีิการจดัการท่ีแตกต่างกนัดว้ย  

โดยเกษตรกรสามารถเก็บตวัอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองจากการฝึกอบรมของบริษทั เช่น 
การวดัค่า pH การแยกประเภทเน้ือดินและกลุ่มดิน เป็นตน้ ส่วนตวัอยา่งดินท่ีเหลือจะส่งให้กบัห้องปฏิบติัการ 
(Lab) ของสํานักงานออ้ย เพื่อตรวจหาธาตุอาหาร จากนั้นจะนาํผลการวิเคราะห์มาประมวลผลการเพิ่ม
ผลผลิตให้ไดต้ามเป้าหมายเป็นรายแปลง และนาํมาเป็นฐานขอ้มูลเพื่อประมวลผลในระบบ GIS และใช้
สาํหรับการบริหารจดัการในภาพรวมของบริษทัท่ีแม่นยาํและมีประสิทธิภาพต่อไป  

นอกจากนั้น ได้พฒันาแอปพลิเคชนั (Application) เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรใช้เป็นเคร่ืองมือใน 
การตัดสินใจท่ีอัจฉริยะ และให้บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จาํกัด เป็นผูผ้ลิตปุ๋ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
โดยปัจจุบนัมีปุ๋ยจาํนวน 2 สูตรคือ 18-8-18 และ 22-8-18 และไดพ้ฒันาองคค์วามรู้และเผยแพร่ให้เกษตรกร 
ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาปรับปรุงดิน โดยส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีเพื่อให้ออ้ย
ไดใ้ชปุ๋้ยอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.5    การพฒันาระบบน า้และการส่งเสริมการใช้น า้ในไร่อ้อย 
บริษทัไดพ้ฒันาและส่งเสริมการใช้นํ้ าในไร่ออ้ยในทุกรูปแบบโดยมีเกษตรกรผูใ้ช้นํ้ าในการเพิ่ม

ผลผลิตออ้ยเพิ่มข้ึนทุกปี ซ่ึงในปี 2561/62 มีพื้นท่ีใชน้ํ้ ากวา่ร้อยละ 18.11 ซ่ึงนํ้ าเป็นปัจจยัสําคญัอนัดบัตน้ท่ี
นาํมาใช้ในการพฒันาเพิ่มผลผลิต เน่ืองจากพื้นท่ีปลูกออ้ยของจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นพื้นท่ีการเพาะปลูกท่ีไม่มี
ระบบชลประทาน การเพาะปลูกส่วนใหญ่จึงอาศยันํ้ าฝนเพียงอย่างเดียว ซ่ึงทาํให้ไม่สามารถพฒันาเพิ่ม
ผลผลิตไดต้ามเป้าหมาย จึงทาํให้ต้องส่งเสริมและพฒันาการใช้นํ้ าของเกษตรกรให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีและ
แหล่งนํ้าท่ีมี รวมถึงจดัหาแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียตํ่าของสาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มทางเลือกและช่วยเหลือดา้นปัจจยัการผลิต ทั้งวสัดุอุปกรณ์ระบบนํ้ า และการขุดเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อนํานํ้ าใต้ดินมาใช้ ในกรณีท่ีเกษตรกรไม่มีแหล่งนํ้ าธรรมชาติหรือบ่อนํ้ าของตนเอง ทั้งน้ี 
เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้และพฒันาเพิ่มผลผลิตโดยไม่ตอ้งรอฝนเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงจะทาํให้ผลผลิตออ้ยของบริษทั
เพิ่มข้ึนทุกปีอีกดว้ย 
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6.6    การบริหารโรคและแมลงศัตรูอ้อย 
กระบวนการพฒันาเพิ่มผลผลิตออ้ย จะสําเร็จไดโ้ดยการบริหารจดัการโรคและแมลงศตัรูออ้ยท่ีดี 

และทนัต่อสถานการณ์การทาํลายท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อดา้นปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิต ซ่ึงการทาํลายของโรคและแมลงศัตรูอ้อยในแต่ละปีจะแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศและ
ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงบริษทัเตรียมความพร้อมเร่ืองดงักล่าวโดยการจดัตั้งหน่วยงานบริหารจดัการโรคและ
แมลงศตัรูออ้ย เพื่อทาํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการแบบผสมผสาน และเนน้การสํารวจเพื่อทราบสถานการณ์
และประเมินการทาํลายและความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้งวิเคราะห์สภาพการและแนวโนม้ความรุนแรงของ
โรคและแมลงศตัรูอ้อย โดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจและสภาพอากาศ และมีการเพาะเล้ียงศัตรูธรรมชาติ 
เพื่อควบคุมโดยชีววิธี (Bio-Control) เช่น การใช้แตนเบียนโคทีเซีย (Cotesia flavipes) กาํจดัหนอนกอออ้ย 
การเพาะเล้ียงเช้ือราเขียวเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เพื่อกาํจดัดว้งหนวดยาว การขยายเช้ือรา 
ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma sp.) เพื่อป้องกนัและกาํจดัโรครากเน่า รวมทั้งไดอ้บรมให้ความรู้และสร้าง 
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรโดยการก่อตั้ งกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เพื่อผลิตและขยายเช้ือราท่ีเป็น
ประโยชน์และแมลงศตัรูธรรมชาติ ทั้งน้ี เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสําคญัของงานอารักษ์ขาพืช 
รู้วิธีการท่ีจะจดัการกับแปลงอ้อยของตนเอง และสามารถบริหารจดัการแปลงอ้อยได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

แมลงศัตรูธรรมชาติและเช้ือราทีเ่ป็นประโยชน์ในการป้องกนัและก าจัดโรคและแมลงศัตรูอ้อย 

             Cotesia flaviopes  Metarhizium  anisopliae    Trichoderma  spp. 
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การสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารศัตรูอ้อยแบบครบวงจร 

6.7    การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
บริษทัเน้นการส่งเสริมเพิ่มผลผลิตให้กบัเกษตรกร โดยใช้หลกัวิชาการนาํหนา้การส่งเสริม ดงันั้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ ในการผลิตออ้ย จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งเล่ียงไม่ได้
ซ่ึงการท่ีจะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ นั้น จะตอ้งมีเคร่ืองมือและกระบวนการท่ีดีและเหมาะสม  
จึงจะสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ต่าง ๆ ได ้โดยในปี 2561 มีการดาํเนินการ ดงัน้ี 

6.7.1 การจัดอบรมและสาธิตการพฒันาเพิม่ผลผลติ 

 การพฒันาบุคลากร
บุคลากรของบริษทัเป็นกลไกและเคร่ืองมือการทาํงานท่ีทาํให้การส่งเสริมและการพฒันา

ด้านการผลิตอ้อยประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากเป็ นผู ้ท่ีดูแล ควบคุมและกํากับกิจกรรมตั้ งแต่การปลูก 
และการบาํรุงรักษาออ้ย และสาํหรับการพฒันาเกษตรกรชาวไร่ออ้ยใหป้ระสบผลสําเร็จจะตอ้งดาํเนินการให้
ความรู้ เพิ่มทกัษะการผลิตออ้ยให้กบัพนักงานควบคู่ไปด้วย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถ  
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เพียงพอท่ีจะถ่ายทอดหรือใหค้าํแนะนาํแก่เกษตรกร ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสร้างองคค์วามรู้และเพิ่มทกัษะในการผลิตออ้ย 
บริษทัได้อบรมให้ความรู้กบับุคลากรของบริษทั เช่น พื้นฐานสรีระวิทยาของออ้ย และการอบรม
โครงการ “30 ตนัต่อไร่ เราทาํได”้ ซ่ึงเป็นการอบรมการทาํธุรกิจอยา่งมีเป้าหมาย  

การอบรมเพือ่พฒันาบุคลากรของบริษทั 

 การพฒันาเกษตรกรชาวไร่อ้อย
บริษัทได้สร้างกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้มแข็งข้ึน เพื่อให้เกษตรกรสร้างองค์ความรู้

ในการบริหารจดัการ และการพฒันาด้านผลผลิต เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกต้องในการผลิตออ้ย ทั้งน้ี 
เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ยไดรั้บความรู้และนวตักรรมใหม่ ๆ ในการผลิตออ้ยตลอดเวลา บริษทัจึงได้พฒันา
รูปแบบการอบรมให้หลากหลาย ตั้งแต่การอบรมให้ความรู้ การฝึกอบรมสาธิตการพฒันาเพิ่มผลผลิต การจดังาน 
Field Day เพื่อใหค้วามรู้และใหช้าวไร่ออ้ยไดส้ัมผสักบัการผลิตจริง รวมถึงการใหเ้กษตรกรเขา้ถึงนวตักรรมใหม่ ๆ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีงาน Field day 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

42 

นอกจากนั้น บริษทัยงัมีการพฒันาเกษตรกรในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การสัมมนาหัวหน้ากลุ่ม
ชาวไร่ออ้ย และการสัมมนานกัคีบมือ 1 เพื่อปรับทศันคติท่ีดีระหวา่งบริษทัและเกษตรกร และเป็นการสร้าง
จิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ให้เห็นความสําคญัของหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย อนัจะส่งผลให ้      
การผลิตออ้ยไดป้ริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

การท ากจิกรรมพฒันาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยเข้มแข็ง ปี 2561 

หลักสูตรพฒันาการเกบ็เกีย่วอ้อย ในโครงการ “นักคีบมือ 1” ปี 2561 

6.7.2    การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์การพฒันาคุณภาพอ้อย 
การพฒันาดา้นการผลิตและกระบวนการผลิตออ้ย รวมทั้งมีการพฒันาในเร่ืองการเก็บเก่ียว 

ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกพนัธ์ุออ้ยท่ีให้ค่าความหวานสูง เม่ือเก็บเก่ียวตามอายุและประเภทของออ้ย การตดัออ้ย
ตามลาํดบัความสุกแก่และประเภทของออ้ย (ออ้ยตน้หีบ กลางหีบและปลายหีบ) เพื่อให้ออ้ยสะสมนํ้ าตาล
และมีคุณภาพสูงสุด การให้ความสําคัญกับการตัดอ้อยคุณภาพ โดยให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
และประชาสัมพนัธ์เพื่อกระตุ้นให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยให้ได้คุณภาพ การให้รางวลัเพื่อตอบแทนท่ีให้
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ความสําคญั ทุ่มเทเสียสละ และร่วมมือกนัทาํงานในการพฒันาคุณภาพออ้ย รวมถึงช้ีให้เห็นผลกระทบจาก
การนาํออ้ยคุณภาพตํ่าเขา้สู่กระบวนการผลิต นอกจากนั้น มีการใหค้วามรู้แก่หวัหนา้กลุ่มเขม้แข็ง คนตดัออ้ย
และพนกังานขบัรถคีบในช่วงท่ีตดัออ้ยอีกดว้ย 

6.8    การจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 
นอกเหนือจากท่ีมีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตแล้ว ยงัมีการจัดทาํ           

ส่ือส่ิงพิมพ์ เพื่อประชาสัมพนัธ์และใช้เป็นส่ือในการนําเสนอและทาํความเข้าใจเร่ืองกิจกรรมต่าง ๆ          
กบัชาวไร่อ้อยอีกด้วย โดยจดัทาํส่ือความรู้ให้สอดคล้องกบันโยบายการผลิต รวมทั้งให้มีความถูกต้อง     
ตามหลกัวชิาการ เพื่อเป็นการเพิ่มพนูความรู้ความเขา้ใจในการผลิตออ้ยใหก้บัเกษตรกรในทุกดา้น  
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นอกจากนั้น BSF ยงัได้ปรับปรุงรางหีบ โดยปัจจุบันใช้เป็นระบบรางหีบคู่และเพิ่มหม้อต้ม         
เพื่อรองรับการเพิ่มกาํลงัการผลิต และเพื่อรักษาความหวานและคงกล่ินหอมจากนํ้ าออ้ย ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเด่น
ของนํ้าตาลของกลุ่มบริษทันํ้าตาลบุรีรัมย ์BSF จึงใหค้วามสาํคญัในเร่ืองคุณภาพออ้ยท่ีเขา้หีบ โดยเนน้การใช้
ออ้ยสดในการผลิตนํ้ าตาล ทั้งยงัมุ่งเน้นการซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถผลิต
นํ้ าตาลได้อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ทนัต่อออ้ยท่ีรอเขา้กระบวนการหีบ ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัอย่างหน่ึงท่ีทาํให ้
ผลผลิตนํ้าตาลต่อตนัออ้ยของ BSF มีประสิทธิภาพสูงกวา่ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมนํ้าตาลทัว่ประเทศ  

7. การเพิม่มูลค่าผลติภัณฑ์
กลุ่มบริษทัฯ กําลังจะผลิตนํ้ าตาลทรายขาว และนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ เพื่อจดัจาํหน่ายสู่ตลาด

ต่างประเทศ ซ่ึงราคานํ้ าตาลทรายขาวในตลาดโลกมีราคาซ้ือขายท่ีสูงกว่าราคานํ้ าตาลทรายดิบ และยงัมีแผน
จาํหน่ายสู่ตลาดภายในประเทศ ผ่านตัวแทนจาํหน่าย ห้างค้าปลีกสมยัใหม่ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และ  
กลุ่มร้านอาหารเคร่ืองด่ืม ทั้ งย ังให้ความสําคัญในการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ท่ีตอบสนองตรง
ความต้องการของผู ้บริโภค โดยมีแผนนํานํ้ าตาลสีรําธรรมชาติและนํ้ าตาลทรายขาวมาบรรจุกระสอบ  
ขนาด 25 กิโลกรัม ภายใตต้ราสินคา้ “กุญแจคู่” จาํหน่ายผ่านตวัแทนและร้านคา้ รวมทั้งนาํนํ้ าตาลทรายออ้ย
ธรรมชาติคดัพิเศษมาบรรจุลงขวด ภายใตต้ราสินคา้ “BRUM” เพื่อจาํหน่ายไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคและร้านอาหาร
เคร่ืองด่ืม โดยกระจายสินคา้ผา่นช่องทางตวัแทนจาํหน่าย หา้งคา้ปลีกสมยัใหม่ และร้านคา้ส่งในส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศ 

8. การสร้างความพงึพอใจและรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกค้า
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการท่ีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย และเปิดสํารวจรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากกลุ่มลูกค้า เพื่อนาํมาปรับปรุงพฒันา
คุณภาพสินค้าและงานบริการอย่างสมํ่ าเสมอ ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความพึงพอใจ ก่อให้เกิด
สัมพนัธภาพท่ีดีแก่กลุ่มลูกคา้ อีกทั้งยงัช่วยกระตุน้ให้เกิดการซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการสร้างฐานลูกคา้                 
ในระยะยาว รวมทั้งก่อให้เกิดความจงรักภกัดีกบัสินคา้ ซ่ึงเป็นการรักษาฐานลูกคา้และสัดส่วนทางการตลาด   
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสภาวะตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงในปัจจุบนั 

 ช่องทางการจ าหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ในการจาํหน่ายนํ้ าตาลทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ได้มีการกาํหนดกลุ่มลูกค้าและ

สัดส่วนประเภทผลิตภณัฑ์ในแต่ละช่องทางจาํหน่าย โดยมีสัดส่วนรายได้จากการจาํหน่ายนํ้ าตาลทราย 
ในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2559-2561 ดงัน้ี 
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ตารางแสดงรายได้การขายน ้าตาลโดยแบ่งเป็นยอดขายในประเทศและต่างประเทศ 

ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ขายในประเทศ 
น า้ตาลทรายขาวสีร า 1,162.02 24.80 1,144.94 19.42 658.77 11.27 
ขายต่างประเทศ 
น า้ตาลทรายขาว 53.29 1.14 6.67 0.11 - - 
น า้ตาลทรายดิบ 2,230.29 47.60 3,114.99 52.83 3,207.49 54.88 

รวม 3,445.60 73.54 4,266.60 72.36 3,866.26 66.15 

1. การขายภายในประเทศ
การจําหน่ายนํ้ าตาลทรายภายในประเทศ ฤดูการผลิต 2560/2561 ประมาณการจัดสรร

จาํนวน 2,600,00 ตนั หรือ 26 ล้านกระสอบ ทั้งประเทศ โดยบริษทั โรงงานนํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั (“BSF”) 
มีปริมาณการจําหน่ายนํ้ าตาลทรายในประเทศ จํานวน 60,787 ตัน หรือคิดเป็น 607,870 กระสอบ
และในวนัท่ี 15 มกราคม 2561 ไดมี้การประกาศลอยตวัราคาจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ                        
และยกเลิกระบบโควตานํ้ าตาลจําหน่ายในประเทศ หรือโควตา ก. ส่งผลให้ราคานํ้ าตาลทรายท่ีจาํหน่าย
ภายในประเทศตํ่าลงตามแนวโนม้ราคานํ้าตาลในตลาดโลกในช่วงเวลานั้น  

ปริมาณการจาํหน่ายนํ้ าตาลภายในประเทศ ตั้ งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2561 มีปริมาณ 
การจาํหน่ายทั้งส้ิน จาํนวน 2,498,517 ตนั หรือคิดเป็น 24,985,170 กระสอบ โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560  
มีปริมาณการจาํหน่ายภายในประเทศ จาํนวน 2,603,351 ตนั หรือคิดเป็น 26,033,510 กระสอบ ซ่ึงปริมาณ 
การจาํหน่ายหรือการบริโภคนํ้ าตาลภายในประเทศ ปี2561 ลดลงจาํนวน 104,833 ตนั หรือ 1,048,330 กระสอบ 
คิดเป็นร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกนั 

ตารางแสดงปริมาณน า้ตาลทรายจ าหน่ายภายในประเทศที่ BSF ได้รับการจัดสรร 

หน่วย : ตนั 
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บริษทั โรงงานนํ้ าตาลบุรีรัมย ์จาํกดั ไดก้าํหนดแผนการจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายขาวสีรําภายในประเทศ 
โดยการกระจายสินคา้เขา้สู่ช่องทางจาํหน่ายท่ีหลากหลาย ทั้งผา่นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ (ยี่ป๊ัว) รายใหญ่และ
รายยอ่ยในแต่ละภูมิภาค หรือการนาํสินคา้เขา้จาํหน่ายในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ท่ีมีหลาย
สาขาทัว่ประเทศ รวมทั้งการกระจายสินคา้เขา้สู่ร้านอาหารหรือเคร่ืองด่ืม ภายใตต้ราสินคา้ “กุญแจคู่” ท่ีมี
หลากหลายขนาดบรรจุภณัฑ ์

สัดส่วนปริมาณจ าหน่ายน า้ตาลในประเทศแต่ละช่องทางจ าหน่าย ปี 2561 

1.1 ตัวแทนจ าหน่ายสินค้า (ยีป๊ั่ว) 
นํ้ าตาลสีรําธรรมชาติ ตรา “กุญแจคู่” เป็นนํ้ าตาลทรายออ้ยธรรมชาติ คงความหอมหวาน

เป็นคุณสมบติัเฉพาะของสินคา้ ซ่ึงตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ (ยี่ป๊ัว) ทั้งรายใหญ่และรายย่อยในแต่ละภูมิภาค 
จะกระจายสินคา้จาํหน่ายต่อไปยงักลุ่มร้านคา้ โรงงานอุตสาหกรรม และผูบ้ริโภค โดยรูปแบบการดาํเนิน
ธุรกิจของตวัแทนจาํหน่าย (ยี่ป๊ัว) นั้นจะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นคู่คา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจอย่างยาวนาน
ต่อเน่ืองกบัโรงงานผูผ้ลิต จึงมีความสําคญัและเป็นช่องทางจาํหน่ายหลกัในการกระจายสินคา้ให้เขา้ถึงกลุ่ม
ลูกคา้ทัว่ประเทศ  

สัดส่วนตัวแทนจ าหน่ายสินค้า (ยีป๊ั่ว) ในแต่ละภูมิภาค ปี 2561 

ยีป่ั๊ว/ตวัแทน

Modern Trade

Food Service

(93.6%)

(6.2%)

(0.2%)

1%
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1.2 ธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ (Modern Trade) 
ตลาดธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) เป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีช่วยกระจายสินคา้ให้

เข้าถึงผูบ้ริโภคทางตรงผ่านตราสินค้า “กุญแจคู่” และยงัมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการรับรู้จดจาํตราสินค้า 
ปัจจุบนัธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ไดเ้ขา้มาอาํนวยความสะดวกสบายให้แก่ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ถึง
สินคา้ท่ีหลากหลายและมีสาขากระจายทัว่ประเทศ รวมทั้งยงัเป็นช่องทางท่ีสามารถจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย
ขยายฐานลูกคา้ทางตรงและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่ตราสินคา้ โดยนํ้ าตาลตรา “กุญแจคู่” ไดว้างจาํหน่ายผา่น 
วลิล่ามาร์เก็ต (Villa Market) และเดอะมอลล์ (The Mall) ทุกสาขาทัว่ประเทศ รวมทั้งยงัมีแผนขยายสัดส่วน
ช่องทางการจาํหน่ายเขา้สู่หา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํอ่ืน ๆ อีกดว้ย 

1.3 แผนการขายและกลยุทธ์การตลาดภายในประเทศ 
ในภาวะสถานการณ์ตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงในกลุ่มอุตสาหกรรม การวางกลยุทธ์การตลาดท่ี

สอดคลอ้งตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสําเร็จและส่งผลให้
บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดท่ีตั้งไว ้โดยมีแผนการขายและกลยทุธ์การตลาด ดงัต่อไปน้ี 

แผนการขาย : ไดว้างสัดส่วนผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทและขนาดบรรจุให้มีความหลากหลาย 
เหมาะสมในแต่ละช่องทางจาํหน่าย และติดตามสถานการณ์ตลาดปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละ
ปริมาณจาํหน่าย รวมทั้งประเมินยอดขายรายเดือน เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีมี
ศกัยภาพในการกระจายสินคา้ในแต่ละพื้นท่ีทัว่ประเทศ 

แผนกลยุทธ์การตลาด : เน้นการสร้างและพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมถึงบรรจุภณัฑ์รูปแบบใหม่ 
เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบัน รวมถึงแผนการขยายฐานลูกค้าเข้าสู่ช่องทาง 
การจาํหน่ายใหม่ ๆ จดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ผลกัดนัยอดขายและ 
การซ้ือสินคา้ต่อเน่ือง อีกทั้งยงัช่วยสร้างการรับรู้และจดจาํตราสินคา้ “กุญแจคู่” ท่ีจาํหน่ายออกสู่ตลาด  

น า้ตาลสีร าธรรมชาติ ตรา “กุญแจคู่” ทีว่างจ าหน่ายมีขนาดบรรจุ ดังนี้ 
1. ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม
2. ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม*50 ถุง
3. ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม*25 ถุง
4. ขนาดบรรจุ 500 กรัม*50 ถุง

น า้ตาลอ้อยธรรมชาติคัดพเิศษ “BRUM” ทีว่างจ าหน่ายมีขนาดบรรจุ ดังนี้ 
1. ขนาดบรรจุ 300 กรัม*25 ถุง

ในปี 2562 บริษทัมีแผนการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าตาลออ้ยธรรมชาติคดัพิเศษมาบรรจุลงขวด           
ท่ีออกแบบโดยคาํนึงถึงฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีสะดวก สะอาด และรูปลกัษณ์ในการตั้งวางท่ีมีความสวยงาม 
ภายใตต้ราสินคา้ “BRUM” เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายร้านอาหาร(Food Service) และตลาดธุรกิจคา้ปลีก



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

48 

สมยัใหม่ (Modern Trade) เพื่อขยายกลุ่มลูกคา้ สร้างความหลายหลายและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ์ของบริษทั  
อีกทั้งยงัมีแผนบรรจุนํ้ าตาลทรายขาวและนํ้ าตาลสีรําธรรมชาติ ลงบรรจุภณัฑ์กระสอบขนาด 25 กิโลกรัม 
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนย้ายและลดพื้นท่ีจัดเก็บสินค้า ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีกลุ่มลูกค้าให้
ความสาํคญัในปัจจุบนั 

2. การขายต่างประเทศ

การขายนํ้ าตาลไปยงัต่างประเทศ ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ นํ้ าตาลทรายท่ีบริษทัตอ้งส่งมอบ
ให้กบับริษทั ออ้ยและนํ้ าตาลไทย จาํกดั (“อนท.”) เป็นผูข้าย และนํ้ าตาลทรายส่วนท่ีโรงงานสามารถขาย
และส่งออกไดอ้ยา่งอิสระ โดย BSF จะสามารถส่งออกนํ้ าตาลผ่านตวัแทนการส่งออกท่ีไดรั้บอนุญาตจาก 
คณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทราย (“กอน.”) จาํนวน 7 บริษทั โดยบริษทัร่วมกบัโรงงานนํ้ าตาล 19 แห่ง 
จดัตั้งบริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดั เพื่อเป็นตวัแทนส่งออกนํ้ าตาลของ BSF โดยบริษทัเป็นผูด้าํเนินการ
ติดต่อขายนํ้าตาลกบัลูกคา้ในต่างประเทศเอง และบริษทั คา้ผลผลิตนํ้าตาล จาํกดั มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

- บริษทั คา้ผลผลิตนํ้าตาล จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการส่งสินคา้ จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการส่งออกและดาํเนินพิธีการทางศุลกากร รวมถึงการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ของ BSF

- บริษทั คา้ผลผลิตนํ้าตาล จาํกดั เขา้ทาํสัญญาสินเช่ือเพื่อการส่งออกกบัธนาคารพาณิชยใ์ห้แก่
BSF ในนามบริษทั คา้ผลผลิตนํ้าตาล จาํกดั เพื่อรับการสนบัสนุนทางการเงิน

- บริษทั ค้าผลผลิตนํ้ าตาล จาํกัด จะโอนเงินท่ีได้รับตามวงเงินสินเช่ือเพื่อการส่งออกกับ
ธนาคารพาณิชยใ์ห ้BSF โดย BSF ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินใหแ้ก่บริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดั
เพื่อเป็นหลกัฐานการรับเงินโดยอตัราดอกเบ้ียท่ี BSF จ่ายให้กบับริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล
จาํกดั ตามตัว๋สัญญาใชเ้งิน เป็นอตัราเดียวกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทั คา้ผลผลิตนํ้ าตาล จาํกดั
จ่ายใหก้บัธนาคารพาณิชย์

ในการตกลงซ้ือขายนํ้ าตาลกบัลูกคา้ในต่างประเทศโควตา ค. BSF จะทาํสัญญาในลกัษณะ 
เป็นคร้ัง ๆ ไป ในสัญญาจะมีอายุประมาณ 3 เดือน โดยจะระบุปริมาณท่ีจะตอ้งจดัส่งให้กบัผูซ้ื้อ แต่จะไม่
กาํหนดราคา ซ่ึงราคาท่ีตกลงกนัในภายหลงัจะอา้งอิงราคาตลาดโลก ณ วนัท่ีมีการทาํราคา ลูกคา้ของ BSF 
ส่วนใหญ่เป็นบริษทัผูค้า้ส่งระหวา่งประเทศขนาดใหญ่ เช่น Sucden, Olam, Wilmar, Alvean, Itochu และ 
Cofco เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีมีฐานะการเงินท่ีดี ทั้งน้ี จะมีการตรวจสอบฐานะการเงินของผูซ้ื้อผา่นทาง
บริษทั คา้ผลผลิตนํ้าตาล จาํกดั  
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 นโยบายราคา

นบัตั้งแต่มีการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจดัการอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทราย 
ตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2561 ตามคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติท่ี 1/2561 
เร่ืองการแกไ้ขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายทั้งระบบ 
โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

1. การประกาศให้มีการยกเลิกประกาศคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทรายเร่ือง กาํหนด
ราคาจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจกัร โดยทนัที ทาํให้ตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 
2561 ไม่มีการกาํหนดราคาจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายท่ีใช้บริโภคภายในราชอาณาจกัร ณ หนา้โรงงาน 
และโรงงานนํ้ าตาลสามารถจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายท่ีใชบ้ริโภคภายในราชอาณาจกัรไดโ้ดยเสรี ไม่มี
ราคาท่ีกาํหนดบงัคบัแต่จะถูกควบคุมโดยกลไกการคา้จากกระทรวงพาณิชยเ์พื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค
ภายในประเทศใหไ้ดรั้บราคาท่ีเป็นธรรมและเป็นไปตามกลไกทางการคา้ปกติ 

2. ยกเลิกการกาํหนดนํ้ าตาลทรายโควตา ก. โควตา ข. และ โควตา ค. โดยโรงงานนํ้ าตาล
สามารถจําหน่ายนํ้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรหรือส่งออกนํ้ าตาลทรายออกไปนอก
ราชอาณาจกัรไดโ้ดยเสรี 

3. ยกเลิกการกาํหนดปริมาณนํ้ าตาลทราย (โควตา ข.) ท่ีทุกโรงงานตอ้งส่งมอบให้บริษทั
ออ้ยและนํ้ าตาลไทย จาํกดั โดยให้สมาคมโรงงานดาํเนินการจดัสรรปริมาณนํ้ าตาลทรายท่ีตอ้ง 
ส่งมอบให้บริษทั ออ้ยและนํ้ าตาลไทย จาํกดั ให้กบัทุกโรงงานนํ้ าตาลตามปริมาณท่ีเคยปฏิบติัมา
อยา่งเป็นธรรมและให้โรงงานนํ้ าตาลไปตกลงทาํสัญญาส่งมอบนํ้ าตาลทรายให้กบับริษทั ออ้ยและ
นํ้าตาลไทย จาํกดั โดยตรง 

4. คณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทรายจะไดมี้การกาํหนดให้ทุกโรงงานตอ้งมีการสํารอง
นํ้ าตาลทรายไว้ตลอดเวลาโดยจะคํานวณจากปริมาณการบริโภคนํ้ าตาลโดยเฉล่ียภายใน
ราชอาณาจกัรหน่ึงเดือนของฤดูการผลิตท่ีผา่นมา 

1. การขายภายในประเทศ
ราคานํ้ าตาลภายในประเทศมีกระทรวงรับผิดชอบทั้ งหมด 2 กระทรวง คือ กระทรวง

อุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการอ้อยและนํ้ าตาลทราย เป็นผูก้าํหนดราคานํ้ าตาลทราย ณ หน้าโรงงาน 
ส่วนกระทรวงพาณิชย ์โดยคณะกรรมการกลางกาํหนดราคาสินคา้และบริการ เป็นผูก้าํหนดราคาจาํหน่าย
นํ้ าตาลทรายขายปลีก ตั้งแต่ปี 2523 เป็นตน้มา ซ่ึงกาํหนดราคาจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายขาวหนา้โรงงาน 19 บาท/
กิโลกรัม ราคาจาํหน่ายนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิหนา้โรงงาน 20 บาท/กิโลกรัม และกาํหนดราคาเพดานนํ้าตาลทราย
ขายปลีกสูงสุดไม่เกิน 23.50 บาท  
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ในวนัท่ี 15 มกราคม 2561 ไดมี้ประกาศยกเลิกการกาํหนดราคาจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายท่ีใชบ้ริโภค
ภายในราชอาณาจกัร (ลอยตวัราคานํ้ าตาลทรายท่ีจาํหน่ายหนา้โรงงาน) เพื่อให้เป็นไปตามกลไกราคานํ้ าตาลทราย
ในตลาดโลก ส่งผลให้ราคานํ้ าตาลทรายในประเทศประเภทราคาขายหน้าโรงงานท่ีอยู่ในระดับ 
19-20 บาท/กิโลกรัม ปรับตวัลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 17-18 บาท/กิโลกรัม ตามราคานํ้ าตาลทรายในตลาดโลก
ขณะนั้น โดยราคาจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายภายในประเทศจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงนั้นข้ึนกบัราคานํ้ าตาลทรายใน 
ตลาดลอนดอนหมายเลข 5 (London Sugar No.5)  อีกทั้งได้ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาล 
รูปแบบใหม่ คือการยกเลิกระบบโควตานํ้ าตาลบริโภคในประเทศ (โควตา ก.) โดยระบบจดัการรูปแบบใหม่จะ
มีการกําหนดให้โรงงานจัดสรรนํ้ าตาลในประเทศให้เพียงพอ การดําเนินการดังกล่าวจะทําให้ระบบ
อุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายของประเทศสอดรับกบัขอ้ตกลงทางการคา้ภายใตอ้งคก์รการคา้โลก (WTO) 
และเขตการคา้เสรีอาเชียน (AFTA)  
ท่ีมา :  ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย (2561). ราคาน า้ตาลทรายภายในประเทศ. http://www.ocsb.go.th/th/faq/index.php?gpid=18 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (16 มกราคม 2561). มติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกกรรมอ้อย
และน า้ตาลทรายท้ังระบบ. สืบค้น 18 มกราคม 2561. http://www.cabinet.soc.go.th/soc 

2. การขายต่างประเทศ

ราคาขายนํ้าตาลท่ีส่งมอบใหก้บั บริษทั ออ้ยและนํ้าตาลไทย จาํกดั 
การขายนํ้ าตาลไปยงัต่างประเทศในส่วนของบริษัท อ้อยและนํ้ าตาลไทย จาํกัด (“อนท.”) 

จะขายในปริมาณท่ีอนท. กาํหนด ดงันั้น อนท. จะเป็นหน่วยงานท่ีกาํหนดราคานํ้ าตาลส่งออก โดยบริษทัยงั
ใช้นโยบายในการกาํหนดสัดส่วนการขาย ราคาขายและอตัราแลกเปล่ียนให้ใกลเ้คียงกบัสัดส่วนการขาย 
ราคาขายและอตัราแลกเปล่ียนของอนท. เพื่อลดความเส่ียงในเร่ืองความผนัผวนของราคานํ้ าตาลและอตัรา
แลกเปล่ียนสาํหรับนํ้าตาลทรายส่วนท่ีเหลืออีกดว้ย  

ราคาขายนํ้าตาลต่างประเทศ 
บริษทัมีนโยบายกาํหนดราคาขายนํ้ าตาลต่างประเทศ โดยอา้งอิงจากราคานํ้ าตาลในตลาดโลก 

ไดแ้ก่ ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นํ้ าตาลทรายหมายเลข 11 ในตลาดล่วงหนา้นิวยอร์กสําหรับนํ้ าตาลทรายดิบ 
และราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นํ้าตาลทรายหมายเลข 5 ในตลาดล่วงหนา้ลอนดอนสาํหรับนํ้าตาลทรายขาว  
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2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

1) ภาพรวมอุตสาหกรรมน า้ตาลทราย

1.1) อุปสงคแ์ละอุปทานนํ้าตาลทรายของโลก
หน่วย: ลา้นตนั1

ปริมาณการผลิต การบริโภค และปริมาณน ้าตาลคงเหลือของโลก (ตุลาคม – กันยายน) 
2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/622 

ผลิต 165,201 174,575 184,098 181,347 181,729 174,672 179,594 193,257 184,969 
บริโภค 162,774 168,425 172,461 175,997 178,851 181,050 180,548 183,744 186,279 
คงเหลือ 55,951 57,130 63,684 72,787 77,491 70,613 67,442 75,747 74,044 

ท่ีมา: World Sugar Balances 2009/10  –  2018/19 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 20.12.2018 
หมายเหตุ:  1. ตนันํ้าตาลทรายดิบ (metric ton raw value) 

2. คาดการณ์

ฤดูการผลิตปี 2560/61 เป็นปีท่ีราคานํ้ าตาลทรายในตลาดโลกมีความผนัผวนสูงและราคาปรับลด
มากถึงระดับ 9.83 เซนต์/ปอนด์ ในเดือนกันยายน ขณะท่ีราคาเฉล่ียทั้งปีตํ่ากว่าปี 2559/60 มากถึง 20% 
โดยปัจจยัสําคญัท่ีมีผลกดดนัราคามาจากผลผลิตนํ้ าตาลทรายส่วนเกินของโลกท่ีมีปริมาณกว่า 10 ลา้นตนั 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจระดบัมหภาพของโลก และราคานํ้ามนัในตลาดโลก 
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1.2) อุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายของโลก 
 หน่วย: ลา้นตนั1 

ประเทศผู้ผลติน า้ตาล 
รายใหญ่ 

ผลผลติน า้ตาล (ตุลาคม – กนัยายน) 

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/622 
บราซิล 34.7 40.5 41.9 32.6 30.8 
อินเดีย 29.0 27.2 20.5 35.2 32.6 
จีน 11.4 9.5 10.0 11.2 11.5 
สหภาพยโุรป 19.0 15.0 17.5 21.1 18.1 
สหรัฐอเมริกา 7.8 8.1 8.1 8.4 8.1 
ไทย 11.3 10.0 10.2 15.0 14.5 
ออสเตรเลีย 5.1 5.1 4.7 4.8 4.9 

ท่ีมา: 1. World Sugar Balances 2009/10 - 2018/19 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 20.12.2018 
2. สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทราย

หมายเหตุ  1. ตนันํ้าตาลทรายดิบ (metric ton raw value) 
2. คาดการณ์

ผลผลิตนํ้ าตาลทรายของหลายประเทศเพิ่มข้ึนอย่างมาก โดยเฉพาะอินเดีย ไทย และสหภาพยุโรป 
ขณะท่ีผลผลิตนํ้าตาลทรายของบราซิล โดยเฉพาะในแถบภาคกลาง-ใต ้ของเซาเปาโล ลดลงอยา่งมีนยัสําคญั
จากส่วนต่างผลกาํไรจากการขายเอทานอลเทียบกบันํ้ าตาลทราย ทาํให้ผูผ้ลิตหนัไปผลิตเอทานอล ส่งผลให้
ปริมาณผลผลิตนํ้ าตาลทรายของเขตน้ีเทียบกบัปีท่ีผ่านมาลดลงจาก 35 ลา้นตนั เหลือประมาณ 27 ลา้นตนั 
แต่การปรับลดน้ีก็ยงัไม่ไดท้าํให้ราคานํ้ าตาลทรายปรับตวัสูงข้ึน เน่ืองจากยงัมีปริมาณนํ้ าตาลทรายเกินดุล
ค่อนขา้งมากในโลก นอกจากน้ี อีกปัจจยัท่ีมีส่วนกดดนัราคาก็คือการบริโภคท่ีเติบโตลดลงอนัเป็นผลจาก
การรณรงค์ต่อตา้นการบริโภคนํ้ าตาลทราย โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีการลด
ส่วนผสมของนํ้ าตาลทรายในผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ขณะท่ีในบางประเทศนํ้ าตาลทรายก็ถูกคู่แข่งสําคญัคือ 
นํ้าเช่ือมจากขา้วโพดเขา้มาแยง่ตลาด โดยเฉพาะในสหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และจีน เป็นตน้ 
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1.3) การบริโภคนํ้าตาลทรายของประเทศผูบ้ริโภคสาํคญัของโลก 
หน่วย: ลา้นตนั1 

ประเทศผู้บริโภค
ส าคญัของโลก 

ปริมาณการบริโภค (ตุลาคม - กนัยายน) 

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/622 
อินเดีย 27.8 27 26.6 27.2 27.4 
สหภาพยโุรป 19.2 18.6 18.5 18.5 18.5 
จีน 16.6 17.2 16.7 17 17.1 
บราซิล 12 11.7 11.8 12 12.1 
สหรัฐอเมริกา 10.9 10.9 11.1 11.1 11.2 
อินโดนีเซีย 6.6 7 7.4 7.4 7.7 

ท่ีมา: 1. World Sugar Balances 2009/10 - 2018/19 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 20.12.2018 
2. สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทราย

หมายเหตุ  1. ตนันํ้าตาลทรายดิบ (metric ton raw value) 
2. คาดการณ์

อินเดียและสหภาพยุโรปยงัครองตาํแหน่งประเทศผูบ้ริโภคอนัดบัหน่ึงและสองของโลกตามลาํดบั 
ขณะท่ีการบริโภคของทั้งโลกเติบโตตํ่ากว่าร้อยละ 2 ต่อปี จากปกติท่ีเติบโตในระดบัร้อยละ 2 ติดต่อกนั
หลายปี ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลมากก็คือการรณรงค์ให้ลดการบริโภคนํ้ าตาลทรายในหลายประเทศ โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมและอาหาร ขณะท่ีการบริโภคในครัวเรือนยงัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงมากนกั 
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1.4) การส่งออกนํ้าตาลทรายของประเทศผูส่้งออกสาํคญั 
หน่วย: ลา้นตนั1 

ประเทศผู้ส่งออกส าคญั ปริมาณการส่งออก (ตุลาคม - กนัยายน) 

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/622 

บราซิล 23.7 29.7 29.5 23.2 18.6 
ไทย 8.0 7.8 7.0 9.8 11.4 
ออสเตรเลีย 3.7 4.0 3.9 3.8 3.8 
กวัเตมาลา 2.4 2.1 2.0 1.7 1.9 
อินเดีย 2.6 4.1 2.2 2.3 4.5 
ประเทศอ่ืน ๆ 24.7 27.0 27.2 28.4 28.7 

ท่ีมา: 1. World Sugar Balances 2009/10 - 2018/19 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 20.12.2018 
หมายเหตุ  1. ตนันํ้าตาลทรายดิบ (metric ton raw value) 

2. คาดการณ์

การส่งออกน า้ตาลทรายของประเทศส าคัญ 

ช่วงปีท่ีผา่นมาบราซิลและไทยยงัครองตาํแหน่งผูส่้งออกนํ้ าตาลทรายมากท่ีสุดของโลกอนัดบัหน่ึง
และสองตามลาํดบั ตลาดส่วนใหญ่ของไทยอยูใ่นทวีปเอเชียซ่ึงไทยยงัมีความไดเ้ปรียบเร่ืองท่ีตั้ง อยา่งไรก็ตาม 
ปัจจยัท่ีกดดนัตลาดส่งออกในปีท่ีผา่นมาคือ ผลผลิตส่วนเกินของโลกท่ีมีมากกวา่ 10 ลา้นตนั ซ่ึงมีผลกดดนั
ราคา และส่งผลต่อระยะเวลาของการส่งออกท่ียดืออกไปตลอดทั้งปี จากปกติท่ีมกัจะส่งออกมากในช่วงคร่ึง
แรกของปี  

ยอดส่งออกนํ้ าตาลทรายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ของไทยอยู่ท่ี 10.7 ลา้นตนั 
โดยตลาดท่ีสาํคญัประกอบดว้ย อินโดนีเซีย พม่า กมัพชูา เกาหลีใต ้ไตห้วนั และมาเลเซีย 
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1.5) ตารางแสดงการนาํเขา้นํ้าตาลทรายของประเทศผูน้าํเขา้สาํคญัของโลก 
หน่วย: ลา้นตนั1 

ประเทศผู้น าเข้าส าคญั 
ปริมาณการน าเข้า (ตุลาคม - กนัยายน) 

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/622 
จีน 5.0 6.1 3.6 5.5 5.5 
อินโดนีเซีย 3.1 4.0 5.1 4.6 4.9 

สหรัฐอเมริกา 3.3 3.0 2.8 3.1 2.6 
สหรัฐอาหรับเอมิเรต 1.9 2.2 2.5 2.4 2.3 
มาเลเซีย 2.0 2.0 1.9 2.0 1.9 
ประเทศอ่ืน ๆ 47.7 51.3 54.1 51.6 51.2 

ท่ีมา: 1. World Sugar Balances 2009/10 - 2018/19 F.O. Licth’s International Sugar and Sweetener Report, 20.12.2018 
2. สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ  1. ตนันํ้าตาลทรายดิบ (metric ton raw value) 
2. คาดการณ์

สําหรับปี 2561 จีนยงัเป็นประเทศผูน้าํเขา้ท่ีสําคญัจากความตอ้งการบริโภคนํ้ าตาลทรายท่ีค่อนขา้ง
คงท่ีราว 16 ลา้นตนั ขณะท่ีมีผลผลิต 11.5 ลา้นตนั อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัท่ีน่ากงัวลในส่วนของประเทศจีนคือ 
การขยายตวัของการใช้นํ้ าเช่ือมจากขา้วโพดท่ีมีการเติบโตมากข้ึนทาํให้การใช้นํ้ าตาลทรายค่อนขา้งคงท่ี 
ส่วนอินโดนีเซียก็ยงัคงมีความตอ้งการนาํเขา้มากถึง 4.9 ลา้นตนั เพื่อสนองความตอ้งการบริโภคปีละ 6 ลา้นตนั 
ทั้งน้ี ในช่วงฤดูการผลิต 2560/61 ไทยส่งออกนํ้ าตาลทรายไปอินโดนีเซียมากถึง 4.1 ลา้นตนั เทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนท่ีส่งออกไปเพียง 2.5 ลา้นตนั เหตุผลสําคญัก็คือ ออสเตรเลียเพิ่งการส่งออกไปญ่ีปุ่น
ขณะท่ีบราซิลลดการผลิตนํ้าตาลทรายเพื่อมาผลิตเอทานอลทาํใหอิ้นโดนีเซียนาํเขา้จากไทยเป็นหลกั 

0

20

40

60

80

2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62* 

ปริมาณการน าเข้าน า้ตาลทรายของประเทศผู้น าเข้าส าคญัของโลก (ต.ค. - ก.ย.) 

ประเทศอ่ืน ๆ  

มาเลเซีย 

สหรัฐอาหรับเอมิเรต 

สหรัฐอเมริกา 

อินโดนีเซีย 

จีน 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

56 

บทวเิคราะห์ 
1) ฤดูการผลิตปี 2560/61 เป็นอีกปีท่ีมีความผนัผวนดา้นราคาและสถานการณ์การผลิตและจาํหน่าย

นํ้ าตาลทรายค่อนขา้งสูง เป็นปีท่ีราคานํ้ าตาลทรายดิบตกตํ่าสุดในรอบ 10 ปี โดยราคาในเดือนกนัยายน 
ลดตํ่าลงถึง 9.83 เซนต/์ปอนด์ ก่อนท่ีจะปรับข้ึนมาปิดท่ี 10 เซนต์/ปอนด์ในช่วงปลายปี ปัจจยักดดนัต่อตวั
ราคามาจากสภาพเศรษฐกิจระดบัมหภาคของโลก การผนัผวนของราคานํ้ ามนั สงครามการคา้ระหว่าง
สหรัฐอเมริกา และจีน โดยปัจจยัมหภาพเหล่าน้ีก่อให้เกิดความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 
ซ่ึงส่งผลไปถึงความไม่แน่นอนต่อความตอ้งการสินคา้โภคภณัฑ ์

การเคลือ่นไหวของราคาน า้ตาลทรายดิบ NY No. 11 (มีนาคม 2561 - กุมภาพนัธ์ 2562) 

ท่ีมา: https://www.barchart.com/futures/quotes/SBH19/interactive-chart 

2) สาํหรับปัจจยัพื้นฐานหลกัท่ีมีส่วนกดดนัราคานํ้าตาลทรายประกอบดว้ยผลผลิตส่วนเกินของโลก
กวา่ 10 ลา้นตนั อนัมีท่ีมาจากประเทศผูผ้ลิตต่าง ๆ มีการเพิ่มผลผลิตนํ้ าตาลทรายทั้งอินเดีย ปากีสถาน ไทย 
และสหภาพยโุรป นอกจากน้ี ยงัมีการอุดหนุนการส่งออกของอินเดียและปากีสถานท่ีมีส่วนช่วยกดดนัราคา
อีกดว้ย  อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัท่ียงัมีส่วนช่วยเสริมดุลยภาพนํ้ าตาลทรายของโลกในปีท่ีผา่นมาคือบราซิล ท่ีมี
ความยืดหยุ่นในการผลิตนํ้ าตาลทรายและเอทานอล ทาํให้ในเขตภาคกลาง-ใต ้ของเซาเปาโล ซ่ึงเป็นแหล่ง
ปลูกออ้ยท่ีใหญ่ท่ีสุดของบราซิลมีการนาํนํ้ าออ้ยไปผลิตเอทานอลมากถึงร้อยละ 64.4 ขณะท่ีผลิตนํ้ าตาลทราย
เพียงร้อยละ 35.6  เทียบกบัปี 2560/61 ท่ีสัดส่วนเท่ากบั 53:47 ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตนํ้ าตาลทรายในเขตน้ี
ลดลงจาก 35 ลา้นตนั เหลือเพียง 27 ลา้นตนั กล่าวไดว้า่ความยดืหยุน่ดา้นการผลิตของบราซิลช่วยลดอุปทาน
นํ้าตาลทรายของโลกไดก้วา่ 7 ลา้นตนั 

3) นอกเหนือจากเร่ืองปริมาณการผลิตแลว้ ปีท่ีผ่านมายงัปรากฏชดัเจนมากข้ึนว่าการเติบโตของ
การบริโภคนํ้ าตาลทรายเร่ิมตํ่ากว่าระดบัเฉล่ียที่ร้อยละ 2 ต่อปี โดยเติบโตที่ระดบัร้อยละ 1.4 - 1.5 ต่อปี 
จากระดบัเฉล่ียที่ร้อยละ 2 ปริมาณการบริโภคนํ้ าตาลทรายที่ลดลงเป็นผลบางส่วนจากการรณรงค์ลด

https://www.barchart.com/futures/quotes/SBH19/interactive-chart
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การบริโภคหวานเพื่อรักษาสุขภาพ และมาตรการภาษีความหวานท่ีมีการบงัคบัใชแ้ลว้ใน 28 ประเทศทัว่โลก
รวมทั้งไทยดว้ย โดยกลุ่มท่ีมีการปรับลดการใชน้ํ้าตาลทรายเป็นหลกัไดแ้ก่อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ขณะท่ีการบริโภคในระดบัครัวเรือนยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงมากนกั อีกทั้ง การเติบโตของการบริโภคนํ้ าตาลทราย
ยงัถูกกระทบจากการแข่งขนักบันํ้ าเช่ือมขา้วโพด (High-Fructose Corn Syrup – HFCS) ท่ีเขา้มาแยง่ตลาด
นํ้าตาลทรายในหลายประเทศ เช่น สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก อาร์เจนตินา โคลมัเบีย และชิลี 
สําหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลสูงต่อการเติบโตของการบริโภคยงัประกอบด้วยการขยายตวัของประชากรและ
รายไดต่้อหวัคนในประเทศ 

เม่ือมองในระดบัภูมิภาคแลว้ การบริโภคยงัคงมีการเติบโตในเอเชียและแอฟริกาในหลาย ประเทศท่ี
ยงัมีการเติบโตของประชากรและระดบัรายไดต่้อหวัท่ีเพิ่มข้ึน ในเอเชีย คาดวา่ปี 2561/62 การบริโภคจะอยูท่ี่ 
89.3 ลา้นตนั จากปีก่อนท่ี 87.5 ลา้นตนั ส่วนท่ีแอฟริกา คาดวา่อยูท่ี่ 23.0 ลา้นตนั จาก 22.4 ลา้นตนั สําหรับ
การบริโภคในยุโรป อเมริกาเหนือและกลาง อเมริกาใต้ และแถบซี กโลกใต้รวมออสเตรเลีย ไม่ได้
เปล่ียนแปลงมากนกั อยูท่ี่ 31 ลา้นตนั, 21.2 ลา้นตนั, 20.1 ลา้นตนั 1.6 ลา้นตนั และ 1.3 ลา้นตนั ตามลาํดบั 

ปริมาณการบริโภคน า้ตาลทรายของโลก 

ท่ีมา: F.O. Lichts’ International Sugar & Sweetener Report, Vol. 150 No. 36, December 20, 2018 

การเติบโตของการบริโภคนํ้ าตาลทรายยงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง แต่ไม่ไดเ้ติบโตเหมือนในอดีต
จากปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

4) ในส่วนการคา้นํ้ าตาลทรายนั้น อุปสงค์ต่อตวันํ้ าตาลทรายดิบยงัถูกกระทบจากการปรับข้ึนภาษี
นาํเขา้นํ้ าตาลทรายนอกโควตาของจีนเป็นร้อยละ 90 จากเดิมร้อยละ 50 ในช่วงเดือนสิงหาคม ท่ีสําคญั 
ประเทศผูส่้งออกยงัถูกผลกระทบจากการอุดหนุนการส่งออกนํ้ าตาลทรายของอินเดียท่ีเม่ือรวมการอุดหนุน
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ค่าขนส่งเขา้ไปด้วยแล้วเท่ากบัผูผ้ลิตอินเดียไดรั้บเงินอุดหนุนการส่งออกนํ้ าตาลทรายจากภาครัฐมากถึง 
ตนัละ 150 เหรียญสหรัฐ อีกทั้งภาครัฐยงักาํหนดโควตาส่งออกในปี 2561/62 ไวม้ากถึง 5 ลา้นตนั กล่าวไดว้า่ 
การอุดหนุนการส่งออกของอินเดียส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยค่อนข้างมาก เน่ืองจากตลาด
ปลายทางเป็นตลาดเดียวกนั โดยเฉพาะในแถบเอเชียใตแ้ละแอฟริกา 

เปรียบเทยีบปริมาณการส่งออกน า้ตาลทรายของไทย เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 และ 2562 

ประเทศปลายทาง ปี 2561 ปี 2562 

อินโดนีเซีย 4,108,404.875 2,544,934.433 

เมียนมา 923,435.740 602,866.520 

กมัพชูา 735,787.400 815,565.256 

เกาหลีใต ้ 723,118.556 123,922.570 

ไตห้วนั 721,293.810 855,246.610 

มาเลเซีย 642,240.950 174,134.070 

ฟิลิปปินส์ 526,747.086 55,636.000 

จีน 400,387.540 432,454.400 

ญ่ีปุ่น 398,675.850 306,554.100 

อ่ืน ๆ 1,536,275.140 1,037,894.700 

รวม 10,716,366.930 6,949,208.650 

ท่ีมา: บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จาํกดั 
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สาํหรับในปี 2561 อินโดนีเซีย ยงัเป็นตลาดส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดของไทยโดยปริมาณการส่งออกนํ้าตาลทราย
ไทยไปอินโดนีเซีย เพิ่มข้ึนจาก 2.5 ลา้นตนั เป็น 4 ลา้นตนั โดยเฉพาะนํ้ าตาลทรายดิบ สาเหตุสําคญัคือ บราซิล 
มีผลผลิตนอ้ยลงและค่าขนส่งราคาแพงข้ึน ขณะท่ีออสเตรเลียลดการส่งออกในตลาดน้ีและไปเพิ่มการส่งออกท่ี
ตลาดญ่ีปุ่นแทน จากความได้เปรียบเร่ืองขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างญ่ีปุ่นและออสเตรเลีย ตลาดอ่ืน ๆ ท่ีมี 
การส่งออกเพิ่มเติมอย่างมีนัยสําคญัได้แก่ พม่า เกาหลีใต ้มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะเกาหลีใตแ้ละ
มาเลเซีย ท่ีนาํเขา้จากบราซิลและออสเตรเลียลดน้อยลง ขณะท่ีฟิลิปปินส์ประสบปัญหาภยัแลง้ทาํให้ผลิตไม่
เพียงพอต่อการบริโภคและตอ้งนาํเขา้ในปริมาณมาก 

ในส่วนของบริษทันั้ น ยอดส่งออกนํ้ าตาลทรายของปี 2561 อยู่ท่ี 297,285 ตัน เพิ่มข้ึนจากปี 2560 
ท่ีส่งออกรวม 177,353 ตนั ซ่ึงต่างกนัอยู่ท่ี 119,932 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 40 เหตุผลสําคญัคือปริมาณออ้ยท่ี
เพิ่มข้ึนเกือบ 1 ลา้นตนั โดยในปีการผลิต 2559/60 อยูท่ี่ 2.21 ลา้นตนั ขณะท่ีปี 2560/61 อยูท่ี่ 3.15 ลา้นตนั ทาํให้
ได้นํ้ าตาลทรายสําหรับส่งออกเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี ตลาดส่งออกท่ีสําคญัของบริษทั ได้แก่ อินโดนีเซีย แทนซาเนีย 
เกาหลีใต ้ไตห้วนั และเวียดนาม เป็นตน้ สําหรับในฤดูการผลิตปี 2561/62 นั้น คาดวา่จะมีออ้ยเขา้หีบประมาณ 
2.8 ลา้นตนั มีนํ้าตาลทราย 310,000 - 320,000 ตนั 

แนวโน้มตลาดในปี 2561/62 

สาํหรับสถานการณ์ในปีการผลิต 2561/62 นั้น ตวัแปรสาํคญัท่ีขอกล่าวถึงคือ บราซิล อินเดีย จีน และ 
ไทย ส่ีผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดนํ้าตาลทรายของโลก 

 66,220  71,118 

 33,550  

 6,465 

 39,793 

 128,407 

 39,096 

 89,989 

Q1 Q2 Q3 Q4

ปริมาณการส่งออกของบริษัท ปี 2560 และ 2561 

2560 

2561 

*บนัทึกตามปริมาณส่งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

หน่วย: ตนั 
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คาดการณ์ดุลยภาพน า้ตาลทรายโลก 
หน่วย: ลา้นตนั 

สถาบัน 2561/62 2562/63 
Green Pool 2.64 - 1.36
ISO + 2.1 - 2
F.O. Licht - .7 Na 
Marex - 1.05 Na 
Datagro - 2 Na 
Kingsman na - 3.29
Rabobank .5 Na 
INTL FC Stone -.7 Na 

ท่ีมา: บริษทั ออ้ยและนํ้าตาลไทย จาํกดั และบริษทั คา้ผลผลิตนํ้าตาล จาํกดั 

1) บราซิล ในปีท่ีผา่นมา ผลผลิตนํ้ าตาลทรายบราซิลลดลงจากเดิม 35 ลา้นตนั เหลือประมาณ 28 ลา้นตนั
อนัเป็นผลจากการนาํนํ้ าออ้ยไปผลิตเอทานอลซ่ึงให้ผลตอบแทนท่ีดีกวา่ ส่งผลให้อุปทานนํ้ าตาลทรายของโลก
ลดลงแมว้า่ผลผลิตของประเทศอ่ืน ๆ จะเติบโตข้ึนมาก สําหรับในปี 2562 นั้น นกัวิเคราะห์คาดวา่ อนัดบัแรก 
ปริมาณออ้ยของบราซิลน่าจะลดลงจาก 596 ลา้นตนั ในปี 2560/61 เหลือประมาณ 575 ลา้นตนั หรือนอ้ยกว่า 
ในปี 2561/62 เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีแห้งกวา่ปกติและออ้ยเร่ิมมีอายุใกล ้4 ปี และเร่ิมมีผลผลิตนอ้ยลง ทั้งน้ี
สถานการณ์จะข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศดว้ย ประการถดัมา ถา้ยงัมีการนาํนํ้ าออ้ยไปทาํเอทานอลในปริมาณมาก
กว่าเดิมก็จะทาํให้ผลผลิตนํ้ าตาลทรายลดลงอีก 1-2 ลา้นตนั อยา่งไรก็ตาม บราซิลมีระบบการผลิตท่ียืดหยุ่น
กรณีท่ีราคาสินคา้ชนิดใดดีกวา่ก็สามารถหนัไปผลิตสินคา้นั้น ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2) อินเดีย เป็นตวัแปรท่ีสาํคญัเน่ืองจากสมาคมโรงงานนํ้าตาลทรายอินเดีย (ISMA) ยงัคาดวา่ผลผลิตนํ้าตาลทราย
ในปี 2561/62 อยูใ่นระดบัสูงกวา่ 30 ลา้นตนัเทียบกบั 32.5 ลา้นตนั ในปีก่อน ส่วนการบริโภคมีเพียง 26 ลา้นตนั 
ทาํให้มีนํ้ าตาลทรายเหลือควบคู่กบัสต๊อกของปีก่อนหน้ายงัอยู่ในปริมาณมาก ประกอบกบัการกาํหนดโควตา
ส่งออก 5 ลา้นตนั และการอุดหนุนการส่งออกอีกตนัละ 150 เหรียญสหรัฐ ควบคู่กบัมาตรการอ่ืน ๆ ของรัฐบาล
อินเดียน่าจะยงัมีผลกดดนัตลาดนํ้ าตาลทรายโลก แมว้่าอินเดียจะยงัไม่สามารถส่งออกได้มากตามท่ีรัฐบาล
กาํหนดโควตาไวก้็ตามจากราคานํ้าตาลทรายในตลาดโลกท่ียงัตํ่า 

3) หลงัจากท่ีรัฐบาลจีน (หน่ึงในตลาดนาํเขา้นํ้าตาลทรายท่ีสาํคญัของโลก) ประกาศเก็บภาษีนาํเขา้นํ้าตาลทราย
นอกโควตาท่ีร้อยละ 90 เม่ือช่วงกลางปีท่ีผ่านมาจากเดิมท่ีร้อยละ 50 ทาํให้ปริมาณการนาํเขา้นํ้ าตาลทรายดิบ
ลดลงจาก 2.79 ลา้นตนั ในปี 2558/59 เหลือ 1.8 ลา้นตนัในปี 2559/60 และในปีท่ีผา่นมาเหลือเพียง 1.4 ลา้นตนั 
ส่วนในฤดูการผลิตปี 2561/62 การนาํเขา้นํ้าตาลทรายดิบน่าจะมีไม่เกิน 2 ลา้นตนั ดงันั้น ในปีน้ีจีนน่าจะไม่ไดมี้
บทบาทกบัราคานํ้าตาลทรายดิบมากนกัเม่ือพิจารณาจากปริมาณการนาํเขา้ อยา่งไรก็ตาม สาํหรับนํ้าตาลทรายขาวนั้น 
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นกัวิเคราะห์ยงัคาดว่าน่าจะยงันาํเขา้มากถึง 500,000 ตนั ในช่วงปลายปี 2561 และน่าจะยงัมีการนาํเขา้
อย่างต่อเน่ืองในปี 2562 ถึงกระนั้น การเติบโตของตลาดนํ้าตาลทรายในจีนก็ยงัไม่ไดเ้ติบโตมากนกั เน่ืองจากยงั
ถูกแข่งขนัจากนํ้าเช่ือมขา้วโพดท่ีราคาถูกกวา่ 

ท่ีมา: F.O. Lichts’ International Sugar & Sweetener Report, Vol. 150 No. 36, December 20, 2018 

4) สําหรับประเทศไทยในฤดูการผลิตปี 2561/62 จากการประเมินเบ้ืองตน้คาดวา่จะมีออ้ยเขา้หีบรวม 120 -
127 ล้านตนั มีผลผลิตนํ้ าตาลทราย 13 ล้านตนัเศษ เทียบกับปีการผลิตท่ีผ่านมามีออ้ยเขา้หีบ 134.9 ล้านตนั 
ผลผลิตนํ้าตาลทราย 14.6 ลา้นตนั โดยผลผลิตออ้ยท่ีลดลงมีท่ีมาจากสาเหตุสําคญัคือ สภาพอากาศแลง้และการลด
พื้นท่ีปลูกออ้ยจากราคาออ้ยท่ีปรับตวัลดลงตามการเคล่ือนไหวของราคานํ้ าตาลทรายในตลาดโลกหลงัการปรับ
โครงสร้างระบบโควตาและราคา 

5) ในภาพรวมของสถานการณ์การผลิตและการบริโภคของโลก นกัวิเคราะห์หลายสถาบนัเห็นว่าตลาด
นํ้ าตาลทรายโลกในปี 2561/62 กาํลงัเขา้สู่ภาวะสมดุลจนถึงขาดแคลนบา้งเล็กนอ้ย และจะอยูใ่นภาวะท่ีอุปสงค์
ต่อตวันํ้ าตาลทรายสูงกวา่อุปทาน 2 ปี ก่อนท่ีจะกลบัมาสู่ภาวะนํ้ าตาลทรายลน้ตลาด วงจรลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึน
ในทุก ๆ 2-3 ปี 

ท่ีมา:  1) F.O. Licht’s International Sugar & Sweetener Report, Vol. 150 No. 29, October 19, 2018 
2) F.O. Licht’s International Sugar & Sweetener Report, Vol. 150 No. 36, December 20, 2018
3) S&P Global Platts’ Kingsman Sugar Editorial, January 4, 2019

ภาคผนวก 
ในฤดูการผลิตปี 2559/60 ไทยมีโรงงานนํ้าตาลทรายรวม 55 โรงงาน มีกาํลงัหีบออ้ยราว 120 ลา้นตนั/ปี 

ผลิตนํ้ าตาลทรายได้ 14.6 ลา้นตนั มีระยะเวลาการหีบออ้ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของปี
ถดัไป (ยกเวน้ในปี 2559/60 ท่ีปริมาณฝนดีมากควบคู่กบัการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกทาํให้มีการหีบออ้ยจนถึง
ตน้เดือนมิถุนายน)   
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กลุ่มบริษัทน า้ตาลของไทย ณ ส้ินสุดฤดูการผลติปี 2560/61 

กลุ่ม จ านวนโรงงาน ผลผลติน า้ตาลทราย (ตนั) ส่วนแบ่งตลาด (%) 

มิตรผล 6 2,722,840 18.55 

ไทยรุ่งเรือง 9 2,500,704 17.04 

เคเอสแอล 5 1,196,657 8.15 

ไทยเอกลกัษณ์ 3 1,181,641 8.05 

นํ้าตาลโคราช 2 906,470 6.18 

วงัขนาย 4 785,036 5.35 

นํ้าตาลชลบุรี 4 674,088 4.59 

นํ้าตาลบา้นโป่ง 2 521,704 3.55 

นํ้าตาลกมุภวาปี 2 409,576 2.79 

โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ 1 378,185 2.58 

นํ้าตาลไทยกาญจนบุรี 2 347,263 2.37 

อุตสาหกรรมมิตรเกษตร 2 320,014 2.18 

นํ้าตาลราชบุรี 2 225,105 1.53 

นํ้าตาลระยอง 2 220,050 1.50 

อ่ืน ๆ 9 2,290,218 15.6 

รวม 55 14,679,558 100 

ท่ีมา: บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จาํกดั  

(3) ธุรกจิผลพลอยได้

3.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ด าเนินการโดยบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (“BEC”), บริษัท บุรีรัมย์
เพาเวอร์ จ ากัด (“BPC”) และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ ากัด (“BPP”) โดยมีแนวคิด “พลังงานไฟฟ้า 
เพื่อชุมชนและสังคม” ซ่ึงยึดถือมาโดยตลอด ทั้งน้ี นอกจากการผลิตไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ การรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม และการคาํนึงถึงชุมชนและสังคม รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยงัเป็นพนัธกิจสําคญัในการดาํเนินงาน
ของกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มนํ้ าตาลบุรีรัมย ์โดยเห็นไดจ้ากรางวลัหรือการรับรองคุณภาพท่ีกลุ่มบริษทั
โรงไฟฟ้าไดรั้บ อาทิ รางวลัธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดบัจงัหวดั ประจาํปี 2559 การรับรองอุตสาหกรรม   
สีเขียวระดบั 2 (ปฏิบติัการสีเขียว Green Activity) และระดบั 3 (ระบบสีเขียว Green System) สําหรับในปี 
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2561 นั้น กระทรวงพลงังาน โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) ไดจ้ดัการประกวด 
Thailand Energy Awards 2018 ซ่ึง BPC ไดรั้บรางวลัดีเด่น ดา้นพลงังานทดแทน ประเภทโครงการผลิต
ไฟฟ้าและความร้อนร่วม พร้อมกนัน้ียงัไดเ้ขา้ร่วมประกวด 36th ASEAN Ministers on Energy Meeting  (36 
AMEM) ท่ีประเทศสิงคโปร์ และ BPC ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ ประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 

           ได้รับรางวัลดเีด่น   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
งาน Thailand Energy Awards 2018 งาน 36 AMEM 2018 

3.1.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทโรงงานไฟฟ้าชีวมวล โดยมีกาํลงัการผลิตติดตั้งสูงสุด 9.9 

เมกะวตัต ์ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ Very Small Power Producer (“VSPP”) โดยใช้กากออ้ย ซ่ึงได้
จากกระบวนการผลิตนํ้ าตาลเป็นเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า นอกจากน้ี ยงัสามารถใช้ใบอ้อย ไม้สับ 
และแกลบเป็นวตัถุดิบไดอี้กดว้ย ทั้งน้ี ธุรกิจผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินงานภายใต ้3 บริษทัในเครือ ไดแ้ก่ 

1. บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั (“BEC”)
2. บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จาํกดั (“BPC”)
3. บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จาํกดั (“BPP”)

1. บริษัท บุรีรัมย์พลงังาน จ ากดั (“BEC”)
BEC เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของกลุ่มบริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต์ โดยผลิตและ

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) จาํนวน 8 เมกะวตัต ์และใชภ้ายในโรงงาน 1.9 
เมกะวตัต์ ทั้งน้ี BEC ไดท้าํสัญญาเปล่ียนแปลงการจาํหน่ายไฟฟ้ากบั กฟภ. จากระบบ Adder เป็นระบบ 
Feed-in-Tariff (“FiT”) เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 ซ่ึงส่งผลใหร้าคาจาํหน่ายไฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึนประมาณ ร้อยละ 23 

2. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั (“BPC”)
BPC จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2554 ปัจจุบนัถือหุ้นโดย BEC ร้อยละ 99.99 ซ่ึงถือเป็นโรงไฟฟ้า

แห่งท่ี 2 ของกลุ่มบริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตติดตั้งขนาด 9.9 เมกะวตัต ์ซ่ึงผลิตไฟฟ้าเพื่อจาํหน่ายให้แก่ กฟภ. 
จาํนวน 8 เมกะวตัต ์ในระบบ FiT โดยเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ.ในเดือนเมษายน ปี 2558 และไฟฟ้าอีก 
1.9 เมกะวตัต ์ใชภ้ายในโรงงาน  
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ทั้งน้ี BEC และ BPC ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษัท บริษัท บุรีรัมย์พลงังาน จ ากดั บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั 

สญัญาเลขท่ี VSPP-PEA 044/2554 VSPP-PEA 008/2556 

วนัท่ีทาํสญัญา 30 ธนัวาคม 2554 4 เมษายน 2556 

วนัจ่ายไฟฟ้า 
เขา้ระบบ 
เชิงพาณิชย ์(COD) 

11 พฤษภาคม 2555 7 เมษายน 2558 

กาํลงัการผลิต ปริมาณพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวตัต ์ท่ีระดบัแรงดนั 22,000 โวลต ์

ระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติั 

(อายสุญัญาคงเหลือในแบบ FiT 10 ปี/ 
สญัญาส้ินสุด 10 สิงหาคม 2571) 

20 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมจาํหน่ายเชิงพาณิชย ์

(อายสุญัญาคงเหลือในแบบ FiT 17 ปี/ 
สญัญาส้ินสุด 6 เมษายน 2578) 

ราคารับซ้ือไฟฟ้าระบบ FiT 4.54 บาท/หน่วย 4.54 บาท/หน่วย 

3. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลสั จ ากดั (“BPP”)
จดทะเบียนจดัตั้ งในปี 2558 หลังจากการเปล่ียนโครงสร้างภายในกลุ่มบริษทัฯ ปัจจุบนัถือหุ้น

โดย BRR ร้อยละ 99.99 BPP จดัเป็นโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 3 ของกลุ่มบริษทัฯ เร่ิมผลิตไฟฟ้าเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 
2559 ทั้งน้ี จดัตั้งข้ึนเพื่อรองรับกาํลงัการผลิตของโรงงานนํ้ าตาลท่ีเพิ่มข้ึน และหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) เปิดรอบการเจรจารับซ้ือไฟฟ้า บริษทัคาดวา่จะเขา้เจรจาจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. ต่อไป  

สําหรับท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงงานนํ้ าตาลของกลุ่มบริษทั
นํ้ าตาลบุรีรัมย ์ซ่ึงทาํให้สะดวกในการขนส่งกากออ้ยท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตนํ้ าตาลมาใช้เป็นเช้ือเพลิง 
และเป็นการลดตน้ทุนค่าขนส่งวตัถุดิบ ทั้งยงัสะดวกในการจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าใหแ้ก่โรงงานนํ้ าตาลอีกดว้ย 

3.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

ต้นทุนการผลติทีต่ ่าและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
BEC, BPC และ BPP ผลิตไฟฟ้าชีวมวลจากกากออ้ย ซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิต

นํ้ าตาลของ BSF โดยไฟฟ้าท่ีผลิตได้ส่วนหน่ึง รวมถึงไอดีและไอเสียท่ีได้จากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า 
และความร้อนร่วม (Cogeneration) จะส่งกลบัไปใชใ้นโรงงานนํ้ าตาล และไฟฟ้าอีกส่วนหน่ึงจะขายให้แก่ 
กฟภ. ทั้งน้ี การใชก้ากออ้ยซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตนํ้ าตาลของ BSF และการใช้ระบบผลิต
ไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) เพื่อเพิ่มมูลค่าของพลงังานเหลือใช้จากการผลิตไฟฟ้าถือเป็น 
การบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
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นอกจากนั้น โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงงานนํ้ าตาลของกลุ่มบริษทัฯ 
ซ่ึงเป็นแหล่งจาํหน่ายวตัถุดิบ จึงใชร้ะบบสายพานลาํเลียงกากออ้ยจากลานกองเช้ือเพลิงของโรงงานนํ้ าตาล 
มาเก็บไวใ้นอาคารเก็บเช้ือเพลิง (Fuel Storage Building) ของโรงไฟฟ้า ทั้งน้ี จึงทาํให้สะดวกในการขนส่ง 
กากออ้ย และลดตน้ทุนค่าขนส่งวตัถุดิบ 

ความใส่ใจชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ดว้ยความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าให้สามารถอยูร่่วมกบัชุมชนและสังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

ตลอดจนสามารถดาํเนินธุรกิจได้อย่างราบร่ืน กลุ่มโรงไฟฟ้าจึงให้ความสําคญัในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  
โดยในปี 2559 โรงไฟฟ้า BEC ผา่นการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซ่ึงเป็นการรับรองวา่เป็นองคก์รท่ีมี
ความตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดการพฒันาส่ิงแวดลอ้มควบคู่กบัการพฒันา
ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการป้องกนัมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี 
โรงไฟฟ้าอีก 2 แห่ง อยูร่ะหวา่งการพฒันาเพื่อให้ไดรั้บรองมาตรฐาน ISO ดงักล่าว นอกจากนั้น ยงัไดรั้บรางวลั
อ่ืน ๆ ตามรายละเอียดในรายงานประจาํปีฉบบัน้ี ในเอกสารแนบ 11 หัวขอ้ “รางวลัและการรับรองคุณภาพ”    
โดยรางวลัต่าง ๆ ท่ีไดรั้บนั้น เพื่อเป็นการยนืยนัวา่กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัและใส่ใจในการดาํเนินงานดา้นดงักล่าว
อยา่งแทจ้ริง  

 ลกัษณะลูกค้า ช่องทางการจ าหน่าย
BEC และ BPC ดาํเนินการผลิต และจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าชีวมวล มีกาํลงัการผลิตติดตั้ง

รวมกนัทั้งส้ิน 19.8 เมกะวตัต ์โดยกระแสไฟฟ้า ขนาด 16 เมกะวตัต ์จะจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้ภายนอกเพียง 
รายเดียวคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 และ 4 เมษายน 2556 
โดยกระแสไฟฟ้าส่วนท่ีเหลืออีก 3.8 เมกะวตัต์ จะใชเ้พื่อดาํเนินงานภายในกลุ่มบริษทัฯ ส่วน BPP จะผลิต
และจาํหน่ายไฟฟ้าเพื่อสนบัสนุนกระบวนการผลิตของโรงงานนํ้ าตาล โดยมีกาํลงัการผลิตสูงสุด 9.9 เมกะวตัต ์
และจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ BSF 8 เมกะวตัต ์นอกจากนั้น โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ยงัจาํหน่ายไอดีและไอเสียให้แก่ 
BSF อีกดว้ย 

 นโยบายราคา
ราคาขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการกาํหนดไวใ้นนโยบายของโครงการ

โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ตามหวัขอ้ราคาขายไฟฟ้า โดย BEC และ BPC จาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. 
ตามราคารับซ้ือไฟฟ้าระบบ FiT ซ่ึงมีราคาประมาณ 4.54 บาทต่อหน่วย (กิโลวตัต์ต่อชัว่โมง) และ BPP 
จาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่โรงงานนํ้าตาลโดยใชร้าคาอา้งอิงราคารับซ้ือไฟฟ้าในระบบ FiT ของ กฟภ. 

3.1.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ภาครัฐและฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ความสําคญักบัการพฒันาพลงังานทดแทนอยา่งจริงจงัมากข้ึน 

และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน 
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เน่ืองจากเป็นพลงังานท่ีสะอาดและสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งวตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้ามีตน้ทุนตํ่า 
การสนบัสนุนดา้นพลงังานหมุนเวียน สามารถลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานเชิงพาณิชย์  ซ่ึงเป็น
การลดค่าใช้จ่ายในการนาํเขา้เช้ือเพลิงจากต่างประเทศ และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และช่วยแบ่งเบา
ภาระดา้นการลงทุนของรัฐในระบบการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า  

โดยในปี 2561 โรงไฟฟ้าชีวมวลประเภท VSPP ในประเทศไทยมีทั้งหมด 2,050 โครงการ โดยเป็น
โครงการในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 620 โครงการ ซ่ึงจ่ายไฟเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) แลว้ 952 โครงการ    
มีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 11,035.93 เมกะวตัต ์และมีปริมาณขายตามสัญญารวม 8,789.30 เมกะวตัต ์

ตารางแสดงสถานะและจ านวนโรงไฟฟ้าชีวมวลประเภท VSPP ในประเทศไทย ปี 2561 

สถานะ 

โรงไฟฟ้าชีวมวลประเภท VSPP 

โครงการ 
ก าลงัการผลติติดตั้ง 

(MW) 
ปริมาณขาย 

ตามสัญญา (MW) 

ยืน่คาํขอแต่ยงัไม่ไดต้อบรับซ้ือ 0 0 0 

ตอบรับซ้ือแลว้ ยงัไมล่งนาม PPA 0 0 0 

ลงนาม PPA แลว้ ยงัไม่ COD 43 235.21 210.66 

COD แลว้ 952 5,102.18 3,876.45 

ยกเลิกตอบรับซ้ือ 134 422.7 375.14 

ยกเลิกแบบคาํขอ 265 1,357.75 1,113.33 

ยกเลิกสัญญา 656 3,918.09 3,213.73 

โครงการอยูร่ะหวา่งพิจารณาคดี 0 0 0 
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์ 0 0 0 

รวม 2,050 11,035.93 8,789.30 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.)     http://www.erc.or.th/ERCSPP/ 

นอกจากนั้น กระทรวงพลงังานร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดจ้ดัทาํแผนพฒันากาํลงั
การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (แผน PDP2015) โดยเน้นการเสริมความมัน่คงระบบ
ไฟฟ้า ดว้ยการกระจายเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า การลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ การเพิ่มสัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยสีะอาด การจดัหาไฟฟ้าจากต่างประเทศเพิ่มข้ึน การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวียน รวมทั้งการพฒันาระบบส่งไฟฟ้า และระบบจาํหน่ายไฟฟ้า เพื่อรองรับการพฒันา
พลงังานทดแทน และการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

http://www.erc.or.th/ERCSPP/ListDetail.aspx?TypeID=1&RbsID=0&PowerPlantType=&EGAT=3&MEA=2&PEA=1&ZoneID=0&RbsID=0&Province=0&DistrictID=0&SubDistrictID=0&PlantTypeID=0&RbsPeaID=0&SubStationID=0&FeederID=0&Link=Y&Company_Personel=&FuelType=&FuelTypeCat=&FuelDetail=&UtilizationID=&TypeContract=
http://www.erc.or.th/ERCSPP/ListDetail.aspx?TypeID=2&RbsID=0&PowerPlantType=&EGAT=3&MEA=2&PEA=1&ZoneID=0&RbsID=0&Province=0&DistrictID=0&SubDistrictID=0&PlantTypeID=0&RbsPeaID=0&SubStationID=0&FeederID=0&Link=Y&Company_Personel=&FuelType=&FuelTypeCat=&FuelDetail=&UtilizationID=&TypeContract=
http://www.erc.or.th/ERCSPP/ListDetail.aspx?TypeID=3&RbsID=0&PowerPlantType=&EGAT=3&MEA=2&PEA=1&ZoneID=0&RbsID=0&Province=0&DistrictID=0&SubDistrictID=0&PlantTypeID=0&RbsPeaID=0&SubStationID=0&FeederID=0&Link=Y&Company_Personel=&FuelType=&FuelTypeCat=&FuelDetail=&UtilizationID=&TypeContract=
http://www.erc.or.th/ERCSPP/ListDetail.aspx?TypeID=4&RbsID=0&PowerPlantType=&EGAT=3&MEA=2&PEA=1&ZoneID=0&RbsID=0&Province=0&DistrictID=0&SubDistrictID=0&PlantTypeID=0&RbsPeaID=0&SubStationID=0&FeederID=0&Link=Y&Company_Personel=&FuelType=&FuelTypeCat=&FuelDetail=&UtilizationID=&TypeContract=
http://www.erc.or.th/ERCSPP/ListDetail.aspx?TypeID=5&RbsID=0&PowerPlantType=&EGAT=3&MEA=2&PEA=1&ZoneID=0&RbsID=0&Province=0&DistrictID=0&SubDistrictID=0&PlantTypeID=0&RbsPeaID=0&SubStationID=0&FeederID=0&Link=Y&Company_Personel=&FuelType=&FuelTypeCat=&FuelDetail=&UtilizationID=&TypeContract=
http://www.erc.or.th/ERCSPP/ListDetail.aspx?TypeID=6&RbsID=0&PowerPlantType=&EGAT=3&MEA=2&PEA=1&ZoneID=0&RbsID=0&Province=0&DistrictID=0&SubDistrictID=0&PlantTypeID=0&RbsPeaID=0&SubStationID=0&FeederID=0&Link=Y&Company_Personel=&FuelType=&FuelTypeCat=&FuelDetail=&UtilizationID=&TypeContract=
http://www.erc.or.th/ERCSPP/ListDetail.aspx?TypeID=7&RbsID=0&PowerPlantType=&EGAT=3&MEA=2&PEA=1&ZoneID=0&RbsID=0&Province=0&DistrictID=0&SubDistrictID=0&PlantTypeID=0&RbsPeaID=0&SubStationID=0&FeederID=0&Link=Y&Company_Personel=&FuelType=&FuelTypeCat=&FuelDetail=&UtilizationID=&TypeContract=
http://www.erc.or.th/ERCSPP/ListDetail.aspx?TypeID=8&RbsID=0&PowerPlantType=&EGAT=3&MEA=2&PEA=1&ZoneID=0&RbsID=0&Province=0&DistrictID=0&SubDistrictID=0&PlantTypeID=0&RbsPeaID=0&SubStationID=0&FeederID=0&Link=Y&Company_Personel=&FuelType=&FuelTypeCat=&FuelDetail=&UtilizationID=&TypeContract=
http://www.erc.or.th/ERCSPP/ListDetail.aspx?TypeID=9&RbsID=0&PowerPlantType=&EGAT=3&MEA=2&PEA=1&ZoneID=0&RbsID=0&Province=0&DistrictID=0&SubDistrictID=0&PlantTypeID=0&RbsPeaID=0&SubStationID=0&FeederID=0&Link=Y&Company_Personel=&FuelType=&FuelTypeCat=&FuelDetail=&UtilizationID=&TypeContract=
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ทั้งน้ี สาํหรับขอ้มูลการผลิตและการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในประเทศไทยของแผนพฒันากาํลงัการผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 - 2579 (PDP2015) สรุปไดโ้ดยสังเขปดงัน้ี  

- กาํลงัการผลิตไฟฟ้า ณ ธนัวาคม 2557 37,612 เมกะวตัต ์
- กาํลงัการผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579 57,459 เมกะวตัต ์
- กาํลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2558 - 2579 -24,736 เมกะวตัต์
- รวมกาํลงัการผลิตไฟฟ้าทั้งส้ิน ณ ส้ินปี 2579 70,335 เมกะวตัต์

เป้าหมายการใช้พลงังานทดแทนในการผลติไฟฟ้า 

พลงังานทดแทน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
เป้าหมายปี

2579 

แสงอาทิตย ์ 376.72 823.46 1,298.51 1,419.58 6,000.00 
พลงังานลม 111.73 222.71 224.47 233.90 3,002.00 
ชีวมวล 1,959.95 2,320.78 2,451.82 2,726.60 5,570.00 
ขยะ 42.72 47.48 65.72 131.68 500.00 
พลงันํ้าขนาดเล็ก 101.75 108.80 142.01 172.12 376.00 
พลงันํ้าขนาดใหญ่ - - - 2,906.40 2,906.40 

รวม 2,592.87 3,523.23 4,182.53 7,590.28 18,354.40 

  ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.)

การพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า 
การจดัทาํค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ โดยสํานักงานคณะกรรมการพฒันา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไดจ้ดัทาํประมาณการแนวโนม้การขยายตวัทางเศรษฐกิจระยะยาว 
(GDP) ปี 2557 - 2579 มีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.94 ต่อปี โดยใชอ้ตัราการเพิ่มของประชากรเฉล่ียร้อยละ 0.03 ต่อปี 
และมีการประยุกต์ใช้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP)โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ณ ปี 2579 
เท่ากบั 89,672 ลา้นหน่วย รวมทั้งไดพ้ิจารณากรอบของแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 
(AEDP) สําหรับภาคการผลิตไฟฟ้าในปี 2579 ซ่ึงจะมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนเขา้ระบบ
จาํนวน 19,634.40 เมกะวตัต ์

ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าท่ีใช้ในการจดัทาํแผน PDP 2015 เม่ือรวมผลของแผนอนุรักษ์
พลงังานและแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกแลว้ ในช่วงปี 2557 - 2579 ความตอ้งการ
พลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 2.67 ต่อปี ในปี 2579 ค่าพยากรณ์ 
ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ารวมสุทธิ (Energy) และพลงัไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ (Peak) ของประเทศมีค่าประมาณ 
326,119 ลา้นหน่วย และ 49,655 เมกะวตัต ์
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ท่ีมา : กองส่ือสารภายนอก ฝ่ายส่ือสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ทั้งน้ี ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนมกราคมระบบเกิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 
2562 เวลา 19.00 น. มีค่าเท่ากบั 25,898.30 เมกะวตัต ์ลดลงจากเดือนท่ีผ่านมา 773.90 เมกะวตัต์ หรือลดลง
ร้อยละ 2.90 ส่วนความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. 
มีค่าเท่ากบั 29,618.80 เมกะวตัต ์

3.1.4 การจัดหาวตัถุดิบ 

โรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มบริษทัฯ ใชก้ากออ้ยเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้า โดยกากออ้ยเป็น
ผลพลอยไดจ้ากการผลิตนํ้ าตาลของโรงงานนํ้ าตาล นอกจากนั้น โรงไฟฟ้าชีวมวลไดอ้อกแบบเพื่อรองรับ
วตัถุดิบชนิดอ่ืน ๆ เช่น ใบอ้อย ไม้สับ และแกลบ ทั้งน้ี จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 
เพื่อรองรับการขยายกาํลงัการผลิตนํ้ าตาล ทาํให้มีความตอ้งการวตัถุดิบในปริมาณมากข้ึน โดยในปีการผลิต
ท่ีผา่นมา กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บซ้ือใบออ้ยจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ยมากกวา่ 20,000 ครอบครัว เพื่อน าใบออ้ย 
มาใช้เป็นเช้ือเพลิง เน่ืองจากใบอ้อยมีค่าความช้ืนต ่ากว่ากากอ้อย จึงท าให้น ามาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้าไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหส้ามารถควบคุมความเส่ียงในการขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าได ้ 
สาํหรับปีการผลิต 2561/62 บริษทัคาดวา่จะใชไ้มส้ับเป็นวตัถุดิบสํารอง และจากประมาณการท่ีกลุ่มบริษทัฯ 
จะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบจาํนวน 3.1 ลา้นตนัในปีการผลิต 2562/63 นั้น จะทาํให้มีปริมาณกากออ้ยเพียงพอ 
เพื่อเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าไดเ้ตม็กาํลงัการผลิตสาํหรับโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง   
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3.1.5 แผนงานในอนาคต 
ภายหลงัจากท่ีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนํ้ าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) ของกลุ่ม

บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัให้จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 จากสํานักงาน ก.ล.ต. และเสนอขาย
หน่วยลงทุนไดท้ั้งหมดแลว้นั้น บริษทัไดน้าํเงินจากการระดมทุนดงักล่าวมาใช้เพื่อขยายกิจการโรงไฟฟ้า 
โครงการนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ และโครงการบรรจุภณัฑ์ชานออ้ย รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเติบโตให้กบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
นอกจากนั้น สําหรับโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 3 (BPP) ท่ีเร่ิมดาํเนินการผลิตแลว้ ยงัคงมีแผนเขา้เจรจาการจาํหน่าย
ไฟฟ้าหาก กฟภ. เปิดรอบการเจรจารับซ้ือไฟฟ้าต่อไป 

3.2 ธุรกจิผลติปุ๋ยอนิทรีย์ ด าเนินการโดยบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากัด (“KBF”) 

3.2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ  

บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จาํกดั หรือ KBF จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2554 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน
ชาํระแล้ว 15 ล้านบาท KBF ได้เร่ิมดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยอินทรีย ์เม่ือเดือนธันวาคม 2555 
โดยใช้กากหมอ้กรองซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ผลพลอยได้จากการผลิตนํ้ าตาลของกลุ่มบริษทัฯ มาเป็นวตัถุดิบ       
ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์และไดเ้ร่ิมผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยเคมีในปีต่อมา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชาวไร่ออ้ย
อยา่งครบถว้น เพื่อการบาํรุงออ้ยใหมี้ประสิทธิภาพ 

โรงงานของ KBF ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงโรงงานนํ้ าตาล เพื่ออาํนวยความสะดวกในการขนส่ง
กากหมอ้กรอง ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตปุ๋ย  ทั้งยงัสามารถประหยดัค่าขนส่งวตัถุดิบให้แก่บริษทั 
ไดอี้กดว้ย โดย KBF ผลิตและจดัจาํหน่ายปุ๋ยซ่ึงแบ่งตามชนิดของปุ๋ยได ้3 ประเภท คือ ปุ๋ยอินทรียช์นิดเม็ด 
ปุ๋ยอินทรียช์นิดผง และปุ๋ยเคมีชนิดเมด็ 

เปรียบเทยีบสัดส่วนการผลติและจัดจ าหน่ายปุ๋ยแต่ละประเภทให้แก่ BRD 

73% 

1% 

11% 

13% 2% 

สดัสว่นการผลติและจ าหนา่ย 

ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดเทกอง ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ปุ๋ ยเคมี 18-8-18TE ปุ๋ ยเคมี 22-8-18 ปุ๋ ยเคมี 10-0-10 
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เปรียบเทยีบสัดส่วนการผลติและจัดจ าหน่ายปุ๋ยแต่ละประเภทให้กบัตลาดภายนอก 

3.2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ในการแข่งขัน
KBF มีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจโดยเนน้ให้ชาวไร่ออ้ยไดใ้ชปุ๋้ยคุณภาพดี ราคาถูก เพื่อช่วย

ลดตน้ทุนใหแ้ก่ชาวไร่ออ้ย และเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ทาํใหช้าวไร่ออ้ยมีรายไดม้ากข้ึน 

 ผลติภัณฑ์ทีม่ีคุณภาพและมีความเหมาะสมกบัพืน้ทีแ่ต่ละแปลง
KBF มุ่งเน้นการปลูกออ้ยให้ไดคุ้ณภาพและการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในอตัราสูง จึงไดว้ิจยัและ

พฒันาสูตรปุ๋ยร่วมกบั BRD เพื่อใหไ้ดสู้ตรท่ีเหมาะกบัสภาพดินและผลผลิตในแต่ละแปลง 

จากการมุ่งเน้นส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรียช์นิดผงในปี 2559 ส่งผลให้ค่าอินทรียวตัถุในดิน   
เพิ่มสูงข้ึน อีกทั้งปุ๋ยอินทรียช์นิดผงได้รับการยอมรับจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ย ทาํให้มียอดการสั่งผลิต
เพิ่มข้ึน และมีแนวโนม้การใชสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2561-2562 KBF อยูร่ะหวา่งพฒันาสูตรปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดผงใหม ่เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพท่ีดีข้ึน อยา่งไรก็ตาม จะตอ้งทดลองและผา่นการพิจารณาอีกคร้ัง 

ในปี 2560 KBF ไดติ้ดตั้งเคร่ืองจกัรสําหรับปุ๋ยเคมีใหม่ เพื่อพฒันาศกัยภาพและความสามารถในการ
ควบคุมคุณภาพการผลิตปุ๋ยให้ได้ทุกกระสอบ โดยปุ๋ยท่ีผลิตสามารถนาํไปใช้กบัพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน ๆ ได ้
ซ่ึงก่อนนาํผลิตภณัฑไ์ปจาํหน่าย KBF ไดว้จิยัและทดลองการใชง้านกบัแปลงสาธิต เพื่อศึกษาถึงการตอบสนอง
อตัราการเติบโตของออ้ย เม่ือพบว่ามีประสิทธิภาพจึงแนะนาํให้ชาวไร่ออ้ยนาํไปใช ้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา
จนถึงปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์ของ KBF ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของออ้ยเป็นอยา่งดี และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
พระราชบญัญติัปุ๋ย พุทธศกัราช 2518 รวมทั้งมีตน้ทุนตํ่า จนเป็นท่ียอมรับของชาวไร่ออ้ย 

 มีศูนย์กระจายสินค้าทัว่ถึงทุกเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย

KBF ได้ร่วมกบั BRD จดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ทัว่ทุกเขตส่งเสริมการปลูกออ้ยของ BRD 
เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ชาวไร่ออ้ยในการรับปุ๋ย และความสะดวกในการเดินทางมาซ้ือและรับปุ๋ยนั้น 
จะทาํให้ชาวไร่ออ้ยสามารถปรับปรุงดินไดต้รงเวลาและเหมาะสมกบัสภาพดิน ซ่ึงจะส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่

สดัสว่นการผลติและจ าหนา่ย 

ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดเทกอง ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดผง ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ปุ๋ ยอินทรีย์เคมี 

86% 

8% 2%   4%
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เพิ่มสูงข้ึนและมีคุณภาพท่ีดี ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ในด้านการมี
ปริมาณวตัถุดิบท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ 

3.2.3 ลกัษณะลูกค้า ช่องทางการจ าหน่าย 

 ชาวไร่อ้อยของบริษัท บุรีรัมย์วจัิยและพฒันาอ้อย จ ากดั (“BRD”)

ปัจจุบนั KBF จาํหน่ายปุ๋ยอินทรียช์นิดผง และปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด คิดเป็นร้อยละ 100 ให้แก่ BRD
เพื่อให้ BRD นาํไปจาํหน่ายต่อให้แก่ชาวไร่ออ้ย ในรูปแบบการส่งเสริมดา้นปัจจยัการผลิต หรือการปล่อย
สินเช่ือสนบัสนุนการปลูกออ้ย (“เงินเก๊ียว”) เพื่อให้ชาวไร่ออ้ยสามารถลดตน้ทุนในการปลูกออ้ย ไดผ้ลผลิต
ต่อไร่สูงและมีคุณภาพดี รวมทั้งทาํให้ชาวไร่ออ้ยสามารถนาํผลผลิตส่งโรงงาน เพื่อหกัชาํระเงินเก๊ียวท่ีได้
จ่ายล่วงหนา้ไวแ้ลว้ ซ่ึงส่งผลดีทั้งต่อชาวไร่ออ้ยและบริษทั  

ผลิตภณัฑ์ของ KBF ร้อยละ 99 ไดจ้าํหน่ายให้กบั BRD เพื่อนาํไปจาํหน่ายต่อให้แก่ชาวไร่ออ้ย 
ทั้งน้ี เพื่ออาํนวยความสะดวกและทาํให้ชาวไร่ออ้ยไดรั้บปุ๋ยอย่างทัว่ถึง KBF จึงจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้    
ในเขตพื้นท่ีส่งเสริมการปลูกออ้ยของ BRD โดยแบ่งเป็น 11 ศูนยก์ระจายสินคา้ตามพื้นท่ีส่งเสริมการปลูกออ้ย
ในจงัหวดับุรีรัมย ์ดงัน้ี 

เขตส่งเสริม ศูนย์กระจายสินค้า 
1 บา้นสาวเอ ้อาํเภอคูเมือง 
2 บา้นหนองเครือ อาํเภอเมือง 
3 บา้นโนนเขวา และบา้นหนองจาน อาํเภอสตึก 
4 บา้นละกอ อาํเภอสตึก 
5 บา้นลาํทะเมนชยั อาํเภอลาํปลายมาศ 
6 บา้นนาศรีนวล และบา้นลุงม่วง อาํเภอลาํปลายมาศ 
7 บา้นหนองไผ ่และบา้นสวายตางาน อาํเภอสตึก 
8 บา้นเสมด็ และบา้นทุ่งวงั อาํเภอสตึก 
9 บา้นชายแดน และบา้นกระเด่ือง อาํเภอนางรอง 

10 บา้นปลดัปุ๊ก และบา้นด่าน อาํเภอบา้นด่าน 
11 บา้นจอมพระ อาํเภอสตึก 

 ตลาดภายนอก
KBF ไดข้ยายตลาดสู่ภายนอกโดยเร่ิมจากจงัหวดัใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีตั้งของโรงงานเป็นอบัดบัแรก 

โดยในปีท่ีผ่านมา KBF ไดเ้ร่ิมดาํเนินแผนการตลาดในการจาํหน่ายปุ๋ยอินทรียช์นิดผง ปุ๋ยอินทรียช์นิดเม็ด 
ปุ๋ยอินทรียเ์คมี ผา่นร้านคา้การเกษตรหลายแห่งและผา่นช่องทางผูใ้ชโ้ดยตรง เพื่อให้เกษตรกรทัว่ไปไดล้องใช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและราคาย่อมเยา อีกทั้งเป็นการสร้างตราสินคา้ให้เป็นที่รู้จกัในหมู่เกษตรกรทัว่ไป 
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โดยในปี 2561 พื้นท่ีจงัหวดัท่ีมีการส่งเสริมการขายมีทั้งหมด 7 อาํเภอ ไดแ้ก่ อ.คูเมือง  อ.แคนดง อ.บา้นใหม่
ไชยพจน์ อ.พุทไธสง อ.หนองหงส์ อ.ปะคาํ และอ.เมือง (จงัหวดัสุรินทร์) ซ่ึงแบ่งเป็นเขตพื้นท่ี 2 จงัหวดั 
ได้แก่ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวมทั้งมีการออกบูธจาํหน่ายสินค้า การประชุมนอกสถานท่ีกับหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และการลงพื้นท่ีเยี่ยมเกษตรกร ซ่ึงพืชหลกัท่ีเกษตรกรใชปุ๋้ยอินทรียข์อง KBF ไดแ้ก่ยางพารา 
มนัสาํปะหลงั เมล่อน และพืชผกัสวนครัว เช่น มะนาว ถัว่ และกลว้ย เป็นตน้ 

3.2.4 นโยบายราคา 

เน่ืองด้วยปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ี BRD ให้การส่งเสริมแก่ชาวไร่ออ้ย ดงันั้น 
การกาํหนดราคาปุ๋ยจึงแบ่งเป็น 2 กรณี โดยปุ๋ยเคมีสําเร็จรูปท่ีซ้ือมาเพื่อจาํหน่ายจะกาํหนดราคาตามปุ๋ยเคมีท่ี
จาํหน่ายในทอ้งตลาด ในขณะท่ีราคาปุ๋ยอินทรียท่ี์ผลิตข้ึนเองจะกาํหนดราคาโดยคิดเป็นส่วนเพิ่มจากตน้ทุน
การผลิต (Cost Plus Method) ทั้งน้ี เพื่อให้ชาวไร่ออ้ยไดใ้ช้ปุ๋ยคุณภาพดี ราคาถูก และเป็นสูตรท่ีตรงตาม
ความตอ้งการในการเจริญเติบโตของออ้ย 

3.2.5 แผนส่งเสริมการขาย 

ในปี 2561 KBF ไดมี้การส่งเสริมกิจกรรมระหวา่งบริษทักบัลูกคา้คือ BRD และร้านคา้ โดยกาํหนด
แผนงานร่วมกนัและส่งเสริมการขายในพื้นท่ีมากข้ึน ทีมส่งเสริมการขายของ KBF จะทาํงานร่วมกบัลูกคา้
ในแต่ละพื้นท่ี เพื่อศึกษาพื้นท่ีเพาะปลูก วิเคราะห์ปัญหาและร่วมกนัแกไ้ขปัญหา รวมทั้งการปรับเปล่ียน
แผนงานใหส้อดคลอ้งกบัแต่ละพื้นท่ี และการตรวจติดตามแปลงเพาะปลูกของลูกคา้อยา่งเป็นระยะ  

นอกจากน้ี KBF ยงัมีแผนการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ผา่นช่องทางต่าง ๆ อาทิ เวบ็ไซตข์อง KBF 
และของ BRR รวมทั้งช่องทีวีทอ้งถ่ิน วิทยุชุมชน และส่ิงพิมพ์ (นิตยสารเทคโนโลยีชาวบา้น) เป็นต้น 
เพื่อสร้างการรับรู้และจดจาํในตราสินคา้ รวมถึงความน่าเช่ือถือของสินคา้ ตลอดจนการตอกย ํ้าให้ชาวไร่ออ้ย
มีความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้มากข้ึน 

3.2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญต่อประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศ

เกษตรกรรม เน่ืองจากมีบทบาทสําคญัต่อการเพิ่มผลผลิตในภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ในขณะท่ี
ประเทศไทยกลบัไม่สามารถผลิตปุ๋ยเคมีไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการ เพราะตน้ทุนการผลิตสูง จึงตอ้งพึ่งพา
การนาํเขา้จากต่างประเทศ 

จากการท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาํเนินการให้องคค์วามรู้แก่เกษตรกรในเร่ืองการใชปุ๋้ยเคมี 
และปุ๋ยอินทรียใ์หเ้กิดความสมดุลถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสภาพดิน และสนบัสนุนให้เกษตรกรผสมปุ๋ยเคมี 
ใช้เอง และให้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวสัดุเหลือใช้ในไร่นาให้มากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ย 
แบบผสมผสาน คือใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรียห์รือปุ๋ยชีวภาพในอตัราท่ีเหมาะสมกบัการผลิตพืชแต่ละชนิด 
ซ่ึงการใชปุ๋้ยแบบผสมผสานจะช่วยลดการใชปุ๋้ยเคมีไดส่้วนหน่ึง และยงัเป็นการช่วยเพิ่มอินทรียวตัถุในดิน 
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ทาํให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นอีกหน่ึงมาตรการในการช่วยลดตน้ทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกรไดท้างหน่ึง เพราะปุ๋ยเคมีเป็นหน่ึงปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญัท่ีส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน 

ตามท่ีเกษตรกรทั้งประเทศประสบปัญหาจากสภาวะภยัแลง้ท่ียาวนาน และราคาพืชผลท่ีตกตํ่าทาํให้
ภาครัฐหันมาส่งเสริมการเพาะปลูกพืชอินทรีย์ เพื่อจาํหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าท่ีมีความต้องการบริโภค 
เพื่อสุขภาพ นอกจากน้ี ยงัสามารถจําหน่ายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงกว่าผลผลิตพืชทั่วไป ซ่ึงส่งผลดี 
ต่อการประกอบธุรกิจในตลาดปุ๋ยอินทรียข์อง KBF โดยตรง 

ดา้นราคาปุ๋ย เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่สามารถผลิตแม่ปุ๋ยเคมีไดเ้องภายในประเทศจึงจาํเป็นตอ้ง
นาํเขา้จากประเทศผูผ้ลิตปุ๋ยเคมี แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดมี้การติดตามสถานการณ์
ราคาปุ๋ย เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกร 

3.2.7 การจัดหาวตัถุดิบ 

KBF ใชก้ากหมอ้กรองซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตนํ้ าตาลของ BSF เพื่อนาํมาเป็นวตัถุดิบผสม
ในการผลิตปุ๋ยเพื่อจาํหน่าย กากหมอ้กรองท่ีไดน้ั้นจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของปริมาณออ้ยเขา้หีบของ 
ปีการผลิตนั้น ๆ 

3.2.8 แผนงานในอนาคต 

ปัจจุบนัแผนการผลิตและจดัจาํหน่ายปุ๋ยของ KBF เป็นไปตามความต้องการของชาวไร่อ้อย 
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการปลูกออ้ยจาก BRD โดยใช้วตัถุดิบซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตนํ้ าตาล
เพื่อนํามาผลิตปุ๋ย เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภณัฑ์ อย่างไรก็ดี KBF 
มีเป้าหมายในการพฒันาองคก์รและยกระดบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์อยา่งต่อเน่ือง โดยไดว้างแผนขยายตลาด 
เพื่อเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมทั้งการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ทางการเกษตร 
อนัเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัมากข้ึน ทั้งน้ี แผนการขยายตลาดมีประเด็นสาํคญั ดงัน้ี 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและจัดจ าหน่ายปุ๋ยให้แก่ตลาดภายใน โดยการผลิตสูตรปุ๋ย
ทีม่ีความหลากหลายให้เหมาะสมกบัสภาพดินในแต่ละพืน้ทีเ่พาะปลูก
เพื่อตอบโจทย์การเพาะปลูกอ้อยท่ีมีสภาพดินและปัจจัยแวดล้อมในแต่ละแปลงปลูก
ท่ีแตกต่างกันให้เจริญเติบโตและมีคุณภาพท่ีดี KBF จึงได้ร่วมวิจัยและพฒันากับ BRD
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกและคุณภาพของออ้ย โดยปัจจุบนัได้ผลิตปุ๋ยสั่งตดั
รายแปลงตามสภาพพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ย เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยในแต่ละเขตมีสภาพดิน
ท่ีแตกต่างกัน การใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกนัอาจไม่สามารถทาํให้อ้อยเจริญเติบโตและมีคุณภาพดี
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ดว้ยเหตุน้ี KBF จึงมุ่งมัน่ท่ีจะสนองนโยบายการส่งเสริมการเพาะปลูกออ้ยเชิงลึก
โดยผลิตปุ๋ยสูตรใหม่และมีความหลากหลายตามความตอ้งการของชาวไร่ออ้ย
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2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจ าหน่ายสู่ตลาดภายนอก โดยการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
อย่างครบวงจร
KBF ไดพ้ฒันาการผลิตปุ๋ยอินทรียช์นิดเม็ดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง และจะ
พฒันาคุณภาพของปุ๋ยใหดี้ยิง่ข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเกษตรกรให้ไดม้ากท่ีสุด โดยในปี
2562 KBF จะเพิ่มผลิตภณัฑคื์อ ปุ๋ยเคมี ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาดภายนอก คาดวา่จะออกจาํหน่ายสู่ตลาดภายนอกช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2562 นอกจากน้ี
ยงัไดว้างแผนจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์และเคร่ืองจกัรทางการเกษตรอย่างครบวงจร อาทิ ปุ๋ยนํ้ า
จุลินทรียน์ํ้ า และเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร เป็นตน้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์
ทางการเกษตร ซ่ึงจะช่วยอาํนวยความสะดวกและเพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้แก่เกษตรกร
ในการเพาะปลูก รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางธุรกิจในการจาํหน่ายสู่ตลาดภายนอก อนัจะเป็น
การสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทัเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย โดย KBF ไดจ้ดทะเบียนตราสินคา้เพื่อจาํหน่าย
สู่ตลาดภายนอกในนามตราสินคา้ “ปลาบิน”

กจิกรรมส่งเสริมการขายของ KBF 

 กิจกรรมออกบูทตามร้านคา้ กิจกรรมออกบูทงานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561 
 (โดยสมาคมชาวไร่ออ้ยบุรีรัมย ์และ BRR) 

กจิกรรมเยี่ยมชมกจิการโดยบริษัท น า้ตาลและอ้อยตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
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กจิกรรมเยี่ยมชมกจิการโดยหัวหน้ากลุ่มนักธุรกจิชาวไร่อ้อย จังหวดับุรีรัมย์ จ านวนกว่า 200 คน 

กจิกรรมเยี่ยมชมกจิการโดยกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ (ประเทศญีปุ่่ น และประเทศเวียดนาม) 

กจิกรรมเยี่ยมลูกค้าทีใ่ช้ผลติภัณฑ์ตราปลาบิน 

กจิกรรมเสวนาเร่ืองประโยชน์ของปุ๋ ยอนิทรีย์กบักลุ่มส่งเสริมอาชีพปุ๋ ยหมักอินททรีย์ 
ชุมชนโนนเต่าทอง จังหวดับุรีรัมย์ 
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3.3 ธุรกจิบรรจุภัณฑ์เพือ่ส่ิงแวดล้อม ด าเนินการโดยบริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากัด (“SEW”) 

3.3.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ  

บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จาํกดั หรือ “SEW” จดทะเบียนจดัตั้งในปี 2561 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 
75,000,000 บาท เรียกชาํระแลว้เต็มจาํนวน โดยดาํเนินธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ประเภทต่าง ๆ 
ทั้งบรรจุภณัฑ์สําหรับบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงจาํหน่ายให้กบัร้านคา้ปลีก
สมยัใหม่ และร้านคา้ส่ง รวมถึงร้านอาหาร โรงแรม สายเดินเรือ สายการบิน และอ่ืน ๆ ซ่ึงใชช้านออ้ยเป็น
วตัถุดิบหลกัในการผลิต และจากเยื่อพืชธรรมชาติชนิดอ่ืน โดยมีกาํลงัการผลิตอยูท่ี่ประมาณ 300 ลา้นช้ินต่อปี 
ทั้งน้ี คาดวา่จะเร่ิมดาํเนินธุรกิจเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562  

ปัจจุบนัโครงการไดด้าํเนินการไปแลว้มากกว่าร้อยละ 60 ในการก่อสร้างโรงงาน ซ่ึงส่วนสําคญัท่ี 
ทาํให้บริษทัได้เปรียบคู่แข่งขนัคือการผลิตเยื่อเพื่อนาํไปข้ึนรูปเป็นบรรจุภณัฑ์ประเภทต่าง ๆ โดยบริษทั
ไดรั้บองคค์วามรู้ในการผลิตเยือ่จากบุคลากรผูมี้ความเช่ียวชาญในการผลิตเยื่อกระดาษจากเยื่อพืชธรรมชาติ 
ทาํให้มีตน้ทุนในการผลิตตํ่ากวา่โรงงานอ่ืนถึงร้อยละ 60 ทั้งน้ี เม่ือโรงงานสร้างเสร็จ บริษทัมีแผนการขาย
สินคา้ไปยงัต่างประเทศมากกวา่ร้อยละ 75 

คุณลกัษณะเด่นของบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ยมีดงัน้ี 

- มีแบบใหเ้ลือกมากมาย สามารถข้ึนแบบไดต้ามตอ้งการ
- เขา้เตาอบและไมโครเวฟได้
- ยอ่ยสลายในธรรมชาติได ้100% ใน 45 วนั
- เก็บรักษาไดน้าน
- ไม่มีสารเคมีอนัตรายในขั้นตอนการผลิต
- ใชพ้ลงังานนอ้ยในขั้นตอนการผลิต
- ไม่มีกาก นํ้าเสีย และของเสียจากการผลิต
- ทนในอุณหภูมิตั้งแต่  -40 ºC  ถึง 250 ºC
- ใส่นํ้าร้อนและนํ้ามนัไดถึ้ง 150 ºC
- ไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม
- ราคาถูก
- ไม่มีสารปนเป้ือนก่อมะเร็งในบรรจุภณัฑ์
- เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์รท่ีใชบ้รรจุภณัฑช์นิดน้ี
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3.3.2     การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ปัจจุบนัความตอ้งการบรรจุภณัฑ์ท่ียอ่ยสลายทางชีวภาพ มีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจาก
ปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึนและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอยูใ่นแนวโนม้
ความตอ้งการของโลกท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงการใช้ผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ดงันั้น ผลิตภณัฑ ์
เพื่อส่ิงแวดลอ้มจะเขา้มาแทนท่ีโฟมและพลาสติกในสัดส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึน 

 กลยุทธ์ทางการตลาด

1. ลกัษณะลูกค้า ช่องทางการจ าหน่าย

ระยะส้ัน บริษทัจะเจาะตลาดในกลุ่มร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ร้านคา้ส่ง ตลอดจนร้านคา้ทัว่ไป
รวมถึงร้านอาหาร โรงแรม สายเดินเรือ สายการบิน และอ่ืน ๆ ท่ีทาํธุรกิจเก่ียวกบัอาหาร ซ่ึงในตลาด
กลุ่มน้ีมีการจาํหน่ายและใชบ้รรจุภณัฑป์ระเภทพลาสติกและโฟมเป็นจาํนวนมาก 

ระยะยาว การเขา้สู่ตลาดล่างเพื่อใชท้ดแทนบรรจุภณัฑท่ี์ทาํจากโฟมและพลาสติก ซ่ึงเป็นตลาด
ท่ีมียอดการบริโภคสูงท่ีสุด โดยมีปัจจยัพื้นฐานคือ 

 ผูบ้ริโภคต้องมีความรู้และความเข้าใจในประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งโทษของบรรจุภณัฑท่ี์ทาํจากโฟมและพลาสติก

 ราคาของผลิตภณัฑจ์ะตอ้งสามารถแข่งขนักบับรรจุภณัฑท่ี์ทาํจากโฟมและพลาสติกได้
 แบบของผลิตภณัฑต์อ้งมีใหเ้ลือกหลากหลายตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค

2. นโยบายราคา

แม้ว่าราคาของบรรจุภัณฑ์ท่ีทาํจากเยื่อธรรมชาตินั้ นจะมีราคาท่ีถูกกว่าพลาสติก แต่เม่ือ
เปรียบเทียบกบัโฟมก็ยงัมีราคาท่ีสูงกว่ามาก ซ่ึงทาํให้ยงัไม่สามารถเขา้ถึงตลาดล่างได ้อย่างไรก็ตาม 
การตั้งราคาในช่วงแรกควรเป็นราคาท่ีตํ่ากว่าบรรจุภณัฑ์พลาสติกและสูงกว่าบรรจุภณัฑ์ท่ีทาํจากโฟม 
และต่อมาการตั้ งราคาจะถูกปรับให้ตํ่าลงเพื่อให้สามารถแข่งขันกับบรรจุภัณฑ์ท่ีทาํจากโฟมท่ีมี
แนวโนม้ราคาท่ีสูงข้ึน โดยส่วนต่างกาํไรต่อหน่วยท่ีลดลงจะถูกทดแทนดว้ยจาํนวนการบริโภคท่ีสูงข้ึน 
ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคหันมาใช้บรรจุภณัฑ์จากชานออ้ยเพื่อทดแทนบรรจุภณัฑ์ท่ีทาํจากโฟม ราคาของโฟม
และพลาสติกท่ีสูงข้ึนจะช่วยลดช่องวา่งดา้นราคาในอนาคต 

3. แผนส่งเสริมการขาย

การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ท่ีจะส่ือสารถึงผูใ้ช้สินคา้โดยตรง โดยเน้นขอ้ความบนฉลาก
ของบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผู ้บริโภคสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้ งด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
โดยปราศจากสารพิษปนเป้ือน ความปลอดภยัต่อส่ิงแวดล้อม และความสามารถในการย่อยสลาย 
ในธรรมชาติไดห้มดภายใน 45 วนั 
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4. การจัดหาวตัถุดิบ

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตนํ้ าตาล ทาํให้มีปริมาณชานอ้อยมากถึง 900,000 ตนัต่อปี
ซ่ึงบริษทัมีความตอ้งการใชช้านออ้ยในการผลิตเยือ่และนาํไปข้ึนรูปเพียง 18,000 ตนัต่อปี ดงันั้น บริษทั
จึงมีวตัถุดิบเพียงพอต่อการผลิต 

5. ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์

ปัจจุบนัพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคมีการปรับเปล่ียน โดยความตอ้งการใช้บรรจุภณัฑ์
ประเภทใช้คร้ังเดียวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดังนั้นการพฒันาบรรจุภณัฑ์ประเภทใช้คร้ังเดียวจึงเป็น
แนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ซ่ึงความใส่ใจทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคคาํนึงถึง โดยเฉพาะบรรจุภณัฑ์อาหารประเภทใชค้ร้ังเดียวท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ด้วยเหตุน้ี จึงทาํให้มีการคิดค้นบรรจุภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ขา้งตน้ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการคิดคน้วตัถุดิบและกรรมวิธีการผลิต เพื่อให้เกิดบรรจุภณัฑ์
ชนิดใหม่ ๆ ซ่ึงถือเป็นนวตักรรมของบรรจุภณัฑใ์นอนาคต โดยคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ใหม่น้ีสามารถ
บรรจุอาหารไดเ้ทียบเท่ากบัโฟม พลาสติก และกระดาษ นอกจากน้ี ยงัสามารถประยุกตเ์ป็นบรรจุภณัฑ์
ของสินคา้อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหารได้อีกด้วย นอกจากนั้น บริษทัมีแผนที่จะจดัตั้งหน่วยงานวิจยัข้ึน 
เพื่อคิดคน้และวจิยัเก่ียวกบับรรจุภณัฑ์จากเยือ่ชานออ้ย 

3.3.3     ภาพรวมของอุตสาหกรรม 

ปัจจุบนัความตอ้งการใช้บรรจุภณัฑ์ประเภทใช้คร้ังเดียวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีการพฒันา
วตัถุดิบและกรรมวิธีการผลิตในหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งานทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต ส่วนใหญ่บรรจุภัณฑ์ประเภทดังกล่าวผลิตจากโฟมและพลาสติก แต่เน่ืองจากผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน โดยขอ้มูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุวา่ ในช่วง 5 ปี ท่ีผา่นมา 
ตั้งแต่ปี 2555-2559 พบวา่ปริมาณขยะประเภทโฟมเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก 56 ลา้นใบต่อวนัเป็น 61 ลา้นใบ
ต่อวนั โดยในปี 2559 มีปริมาณขยะประเภทโฟมเกิดข้ึนประมาณ 1.3 ลา้นตนัต่อปี เฉล่ียวนัละ 3,704 ตนัต่อวนั 
รวมประมาณ 61 ลา้นใบต่อวนั โดยคนไทยสร้างขยะประเภทโฟม 1 ใบต่อคนต่อวนั 

โฟมใช้เวลาย่อยสลายหลายร้อยปีเม่ือเทียบกบัวสัดุอ่ืน ซ่ึงโฟมส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นปัจจุบนัจะใชเ้ป็น
ภาชนะบรรจุอาหาร โดยเม่ือผ่านการใช้งานแล้วจะนาํมารีไซเคิลจะตอ้งผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
ส่งผลใหมี้ตน้ทุนสูง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงพยายามแกปั้ญหาเร่ืองน้ี โดยสํานกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคร่วมกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดห้ารือถึงมาตรการลดการใชโ้ฟม ทั้งน้ี คาดวา่ภายในไม่ก่ีปีขา้งหนา้จะเร่ิม
มีการบงัคบัใช ้นอกจากน้ี ปัญหาสารพิษปนเป้ือนท่ีพบไดจ้ากบรรจุภณัฑป์ระเภทพลาสติกและโฟมท่ีใชเ้ป็น
ภาชนะบรรจุอาหารยงัส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ทั้งทางดา้นสุขภาพและอนามยัของผูบ้ริโภคในระยะยาวอีกดว้ย 

ท่ีมา: http://www.tnnthailand.com/v1/news_detail.php?id=132980&t=news_special 

http://www.tnnthailand.com/v1/news_detail.php?id=132980&t=news_special


แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

79 

แนวโน้มของตลาดในประเทศ ปัจจุบนัรัฐบาลได้เห็นความสําคญัต่อส่ิงแวดล้อม จึงมีนโยบาย
สนับสนุนผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการยงัคงต้องการ
การสนับสนุนและผลักดันจากภาครัฐอย่างต่อเน่ืองในการกระตุ้นให้เกิดการต่ืนตัวและปลูกจิตสํานึก 
ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้กบัผูบ้ริโภค ให้ตระหนกัถึงความสําคญัของการใช้บรรจุภณัฑ์
ย่อยสลายได ้เพื่อใหผ้ลิตภณัฑด์งักล่าวเป็นท่ียอมรับ  

ส่วนแนวโน้มของตลาดโลก หลายประเทศในทวีปยุโรปและเอเชียมีมาตรการลดการใช้พลาสติก
และโฟม ซ่ึงมาตรการดงักล่าว ทาํให้ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกตอ้งรับภาระค่ากาํจดัขยะเพิ่มมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ี
จึงส่งผลให้ราคาบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มสูงข้ึน ขณะเดียวกันความต้องการของผู ้ใช้บรรจุภัณฑ ์
เพื่อส่ิงแวดล้อมมีมากข้ึน แต่มีผูผ้ลิตเพียงน้อยรายที่จะสามารถผลิตสินคา้ดงักล่าวเพื่อตอบสนอง
ความต้องการท่ีเพิ่มข้ึนได้อย่างเพียงพอ จึงเห็นได้ว่าประเทศท่ีพฒันาแล้วส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อยกระดบัความเป็นอยูข่องประชากรในประเทศ บริษทัจึงมุ่งเนน้ทาํตลาดไปยงัประเทศท่ีให้
ความสําคญักบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีออกกฎหมายห้ามไม่ให้ใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีทาํ
จากโฟม หรือประเทศท่ีกาํลงัจะออกกฎหมายบงัคบัใช ้เช่น จีน ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และทวปียโุรป เป็นตน้ 

จากแนวโนม้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นแนวโนม้ท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งในและต่างประเทศ ดงันั้นจึงมีการคิดคน้
และพฒันาทั้งวตัถุดิบและกรรมวธีิการผลิต ก่อใหเ้กิดนวตักรรมใหม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 
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3. ปัจจยัความเส่ียง

ความเส่ียงอนัเกี่ยวกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิของกลุ่มธุรกจิ 

กลุ่มธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
1. ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยดิบ และน ้ำตำลทรำยขำวสีร ำ ซ่ึงด ำเนินกำรโดยบริษทั โรงงำน

น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (“BSF”)

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

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

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

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

ความเส่ียงเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิของบริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (“BSF”) 

1.1 ความเส่ียงจากการจัดหาวตัถุดิบ 

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

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

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

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

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

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

จ. ปัจจยัเส่ียงดำ้นกำรแย่งออ้ยในพื้นท่ี หำกโรงงำนน ้ ำตำลบริเวณใกลเ้คียงเสนอรำคำรับซ้ือออ้ย
จำกชำวไร่ท่ีรำคำสูงกว่ำท่ี BSF เสนอให้ ชำวไร่ออ้ยอำจน ำออ้ยไปขำยให้แก่โรงงำนนั้น ๆ แทน ท ำให้ BSF 
มีจ ำนวนออ้ยเขำ้หีบลดลง BRD มีกำรบริหำรจดักำรเร่ืองกำรจดัหำออ้ย โดยกำรส่งเสริมแบบมีสัญญำระหว่ำง
บริษัทและชำวไร่ ทั้ งในรูปเงินและปัจจัยอ่ืน ๆ อำทิ ปุ๋ย สำรเคมี พันธ์ุอ้อย และเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ 
ทำงกำรเกษตรในพื้นท่ีส่งเสริมซ่ึงมีรัศมีครอบคลุมระยะ 40 กิโลเมตรรอบโรงงำน เพื่อให้ชำวไร่ยกกรรมสิทธ์ิออ้ย
ให้แก่โรงงำนล่วงหน้ำก่อนถึงฤดูหีบอ้อย มีกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกับชำวไร่อ้อย โดยส่งนักส่งเสริม
เกษตรกร ซ่ึงประกอบดว้ย 17 โซน กระจำยลงพื้นท่ีแบบรำยแปลง เพื่อแนะน ำพนัธ์ุออ้ยให้มีควำมเหมำะสมกบั

81



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

พื้นท่ีปลูก บริหำรจดักำรตรวจสอบสภำพดินและน ้ ำ และช่วยดูแลในแต่ละช่วงเวลำตั้งแต่กำรปลูกจนกระทัง่ถึง
กำรเก็บเก่ียวและขำยใหแ้ก่ BSF ณ แปลงออ้ย ดว้ยระบบออนไลน์และระบบดำวเทียมส ำรวจพิกดัพื้นท่ีปลูกออ้ย
เพื่อให้แปลงปลูกออ้ยทุกแปลงไดรั้บกำรตรวจติดตำม และให้กำรสนับสนุนตำมควำมเป็นจริง ท ำให้ชำวไร่ 
ไดอ้อ้ยท่ีมีคุณภำพ มีผลผลิตเฉล่ียต่อหน่วยพื้นท่ีของชำวไร่สูง มีรำยไดท่ี้มัน่คง และเป็นพนัธมิตรท่ีดีของบริษทั 
จำกกำรบริหำรจดักำรดงักล่ำวท ำใหท่ี้ผำ่นมำ BSF ไม่เคยมีปัญหำในกำรจดัหำออ้ยใหไ้ดเ้พียงพอในฤดูกำรหีบออ้ย 

นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีกำรจดัตั้งแนวเขตกำรแบ่งพื้นท่ีหรือกำรสร้ำงโซนน่ิง ระหว่ำงพื้นท่ีปลูกออ้ย 
และโรงงำนน ้ำตำลดว้ยกนั ซ่ึงอยูใ่นเขตจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์ และนครรำชสีมำ เพื่อป้องกนัปัญหำกำรแยง่ออ้ย
ระหวำ่งโรงงำนน ้ำตำล 

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

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

1.2  ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาน า้ตาลในตลาดโลก 

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

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

ราคาเฉลีย่น า้ตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 

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

ราคาเฉลีย่ 
(เซนต์/ปอนด์) 

11.37 18.08 22.14 27.09 21.55 17.47 16.32 13.12 18.18 15.78 12.24 

 

ราคาเฉลีย่น า้ตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 

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

(เหรียญสหรัฐ/
เมตริกตนั)  

351.38 487.86 614.79 706.39 587.68 489.71 440.04 373.40 500.39 433.25 343.79 

ท่ีมำ: Investing.com 

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

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

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

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

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

(หน่วย:ลำ้นบำท) 

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

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

84



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

1.4  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น  

เน่ืองจำกบริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรส่งออกน ้ ำตำลเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกำเป็นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 70 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทั้งหมด ดงันั้น รำยไดข้องบริษทัจะผนัผวนตำมอตัรำ
แลกเปล่ียนบำทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

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

นอกจำกน้ี บริษทัมีกำรติดตำมควำมเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรไดท้นัต่อสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป อยำ่งไรก็ตำม กำรป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว อำจไม่สำมำรถ
ป้องกนัควำมเส่ียงได ้หำกค่ำเงินบำทมีแนวโนม้ท่ีจะแขง็ค่ำข้ึนติดต่อกนัเป็นระยะเวลำนำน 

1.5  ความเส่ียงจากการควบคุมจากภาครัฐ 

1.5.1  ความเส่ียงจากนโยบายภาครัฐ 

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

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

1.5.2  ความเส่ียงจากการผนัผวนของรายได้จากการขายน า้ตาล 

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

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

1.6   ความเส่ียงจากราคาต้นทุนวตัถุดิบ 

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

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

 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิผลพลอยได้ของบริษัท 

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

1.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบทีใ่ช้เป็นเช้ือเพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า  

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

1.2 ความเส่ียงจากผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

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

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

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

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

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

ธุรกจิผลติและจ าหน่ายปุ๋ยอนิทรีย์ ด าเนินการโดยบริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากดั (KBF) 

1.1 ความเส่ียงอนัเกดิจากพฤติกรรมการบริโภคทีม่ีอยู่เดิม  

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

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

อยำ่งไรก็ตำม ทำงบริษทัยงัมีกำรให้ควำมรู้เก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย ์และพำชมแปลงตวัอยำ่งท่ีใชปุ๋้ยอินทรีย ์
รวมทั้งให้ขอ้มูลสนบัสนุนทำงวิชำกำร ซ่ึงส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกำรบริโภคของชำวไร่ในกำร
น ำไปใชม้ำกข้ึน 

1.2 ความเส่ียงเร่ืองผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม 

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

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

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

1.1   ความเส่ียงจากการมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูง 

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

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

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

Infrastructure Fund เท่ำกบั 1.49 เท่ำ 

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

ส ำหรับมำตรกำรลดควำมเส่ียงของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูจ้ำกธนำคำรพำณิชย ์ทำงบริษทัได้
มีขอ้ตกลงกนัเร่ืองอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไม่มี
ขอ้ก ำหนดในกำรรักษำอตัรำส่วนทำงกำรเงินอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

1.2  ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

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

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

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีมูลค่าสุทธิ
หลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทัรวมทั้งหมดเท่ากบั 
5,432,152,570 บาทโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายการ 
มูลค่าสุทธิหลงัหัก 
ค่าเส่ือม (บาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

งบการเงินรวม 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 412,396,841 เป็นเจา้ของ/ เช่าระยะยาว เป็นหลกัประกนัการกูย้มื1 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 959,091,934 เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัการกูย้มื1 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่ง 
อุปกรณ์ และยานพาหนะ 3,507,505,783 เป็นเจา้ของ เป็นหลกัประกนัการกูย้มื1 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 553,158,012 เป็นเจา้ของ - 
รวมทั้งหมด 5,432,152,570 

หมายเหตุ: 1 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไวก้บัสถาบนัการเงิน เพื่อเป็นหลกัทรัพย ์
 ค  ้าประกนัวงเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ทั้งน้ี รายละเอียดท่ีตั้งพื้นท่ีใช้งาน และวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท่ี์ส าคญัในการด าเนิน
กิจการของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
4.1.1  ทีด่ิน 

สินทรัพย์ ที่ตั้ง พืน้ที่ 
วตัถุประสงค์ 

การถือครอง 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน - ต.หินเหลก็ไฟ
อ.คูเมือง
จ.บุรีรัมย ์

- 1,240 ไร่  3 งาน
47 ตารางวา

ใชเ้ป็นท่ีตั้งโรงงาน
ส าหรับการผลิต 
น ้าตาล 

เป็นเจา้ของ บางส่วนเป็น
หลกัประกนั 
ในการกูย้ืม1 

ท่ีดิน - ต.หินเหลก็ไฟ
อ.คูเมือง
จ.บุรีรัมย ์

- 636ไร่  1 งาน
26 ตารางวา

ใชเ้ป็นท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล และ
โรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์

เป็นเจา้ของ 
และบางส่วน
ท าสญัญาเช่า 
ระยะยาว 

บางส่วนเป็น
หลกัประกนั 
ในการกูย้ืม1 

ท่ีดิน - ต.หนองปล่อง
อ.ช านิ
จ.บุรีรัมย์

- 660 ไร่ 2 งาน
74 ตารางวา

ใชเ้ป็นท่ีตั้งโรงงาน
ส าหรับการผลิต 
น ้าตาล 

เป็นเจา้ของ -
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สินทรัพย์ ที่ตั้ง พืน้ที่ 
วตัถุประสงค์ 

การถือครอง 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน - ต.ไทยเจริญ
อ.ละหาน
ทราย
จ.บุรีรัมย์

- 51 ไร่ 3 งาน
93 ตารางวา

ใชเ้ป็นพ้ืนท่ีปลูกออ้ย
ส าหรับเป็นแปลง
ทดลอง เพ่ือใชใ้น 
การวิจยัและพฒันา 

เป็นเจา้ของ - 

ท่ีดิน - ต.นานวน
อ. สนม
จ.สุรินทร์

- 188 ไร่ 2 งาน
94 ตารางวา

ใชเ้ป็นท่ีตั้งโรงงาน
ส าหรับการผลิต 
น ้าตาล 

เป็นเจา้ของ - 

รวม 
2,724 ไร่ 8 งาน 241 

ตารางวา 

หมายเหตุ: 1  บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินบางส่วนไวก้บัสถาบนัการเงิน เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูร้ะยะยาว 
     จากสถาบนัการเงิน 

ส าหรับสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว เป็นสัญญาเช่าระหวา่งบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั และนายอดิศกัด์ิ 
ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 12 รายการ
ระหวา่งกนั) ทั้งน้ี สัญญาเช่ามีระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2579  

4.1.2  อาคารและส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท 

สินทรัพย์ สถานที่ตั้ง 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั1 

โรงงานน ้าตาล BSF 
- อาคารโรงงานน ้าตาล พ้ืนท่ีรวม 11,967
ตารางเมตร

- โกดงัเกบ็น ้าตาลและวตัถุดิบ พ้ืนท่ีรวม
24,236 ตารางเมตร

- อาคารส านกังาน อาคารซ่อมบ ารุง
- อาคารท่ีพกัพนกังาน ป้อมยาม อาคารพสัดุ
และอ่ืน ๆ

ต.หินเหลก็ไฟ 
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ์

ใชใ้นการ
ผลิตและ
จดัเกบ็
น ้าตาล 

เป็น
เจา้ของ 

เป็น
หลกัประกนั 
ในการกูย้ืม 

โรงไฟฟ้า BEC 
- อาคารเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า พ้ืนท่ี 1,440
ตารางเมตร

- โรงงานและอาคาร พ้ืนท่ีรวม 50,192
ตารางเมตร

ต.หินเหลก็ไฟ 
อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย ์

ใชใ้นการผลิต 
และจ าหน่าย
ไฟฟ้า 

เป็น
เจา้ของ 

เป็น
หลกัประกนั 
ในการกูย้ืม 
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สินทรัพย์ สถานที่ตั้ง 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั1 

- โกดงัเกบ็กากออ้ย 1โรง พ้ืนท่ี 3,170
ตารางเมตร

- บ่อบ าบดัน ้าเสียพ้ืนท่ี 430 ตารางเมตร
โรงไฟฟ้า BEC (ต่อ)
- อาคารส านกังานสาขา
- อาคารท่ีพกัพนกังาน ป้อมยาม อาคารพสัดุ

โรงไฟฟ้า BPC 
- อาคารเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า พ้ืนท่ี 19,500
ตารางเมตร

- โรงงานและอาคาร พ้ืนท่ีรวม 12,100
ตารางเมตร

- บ่อบ าบดัน ้าเสียพ้ืนท่ี 430 ตารางเมตร
- โกดงัเกบ็กากออ้ย 1 โรง พ้ืนท่ี 3,170

ตารางเมตร

ต.หินเหลก็ไฟ 
อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย ์

ใชใ้นการผลิต 
และจ าหน่าย
ไฟฟ้า 

เป็น
เจา้ของ 

เป็น
หลกัประกนั 
ในการกูย้ืม 

โรงไฟฟ้า BPP 
- อาคารเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า พ้ืนท่ี 19,500
ตารางเมตร

- โรงงานและอาคาร พ้ืนท่ีรวม 12,100
ตารางเมตร

- บ่อบ าบดัน ้าเสียพ้ืนท่ี 430 ตารางเมตร
- โกดงัเกบ็กากออ้ย 1 โรง พ้ืนท่ี 3,170

ตารางเมตร

ต.หินเหลก็ไฟ 
อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย ์

ใชใ้นการผลิต 
และจ าหน่าย
ไฟฟ้า 

เป็น
เจา้ของ 

โรงปุ๋ย KBF 
- ลานพกัหมอ้กรอง พ้ืนท่ี 48,000 ตารางเมตร
- อาคารผลิต พ้ืนท่ี 2,000 ตารางเมตร
- โกดงัเกบ็สินคา้ พ้ืนท่ี 3,000 ตารางเมตร
- อาคารโรงจกัร และส านกังาน พ้ืนท่ี 5,000
ตารางเมตร

- พ้ืนท่ีระบบบ าบดัน ้าเสีย พ้ืนท่ี 60
ตารางเมตร

ต.หินเหลก็ไฟ 
อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย ์

ใชใ้นการ
ผลิตและ
จดัเกบ็ปุ๋ย 

เป็น
เจา้ของ 

เป็น
หลกัประกนั 
ในการกูย้ืม 
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สินทรัพย์ สถานที่ตั้ง 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั1 

ส านกังานเขตส่งเสริม 16 เขต 13 สถานี 
- ส านกังานส่งเสริมเขต 2

- ส านกังานส่งเสริมเขต 3.1 และ 4
- ส านกังานส่งเสริมเขต 9

- ส านกังานส่งเสริมเขต 10.1

- ส านกังานส่งเสริมเขต 10.2

จ.บุรีรัมย ์
บ.หนองเครือ  
อ.เมือง,  
บ.ละกอ อ.สตึก, 
บ.กระเด่ือง  
อ.นางรอง  
บา้นปลดัปุ๊ก  
อ.บา้นด่าน 
บา้นด่าน อ.บา้นด่าน 

เป็นท่ีตั้ง
ส านกังาน
เขตส่งเสริม
ใหบ้ริการ
ชาวไร่

เก่ียวกบัการ
เพาะปลกู 

เช่า 

- 

- ส านกังานส่งเสริมเขต 5 
จ.นครราชสีมา 
บ.หนองบวัวงษ ์
อ. ล าทะเมนชยั  

เช่า 

- ส านกังานส่งเสริมเขต 1.1 และ 1.2
- ส านกังานส่งเสริมเขต 3.2 และ 7.1
- ส านกังานส่งเสริมเขต 6.1

- ส านกังานส่งเสริมเขต 6.2

- ส านกังานส่งเสริมเขต 7.2

- ส านกังานส่งเสริมเขต 8.1
- ส านกังานส่งเสริมเขต 8.2

จ.บุรีรัมย ์
บ.สาวเอ ้อ.คูเมือง 
บ.หนองไผ ่อ.สตึก 
บ.นาศรีนวล  
อ.ล าปลายมาศ 
บ.ตลาดโพธ์ิ  
อ.ล าปลายมาศ 
บ.สวายตางวน  
อ.สตึก 
บ.เสมด็ อ.สตึก 
บ.ทุ่งวงั อ.สตึก 

เป็น
เจา้ของ 

อาคารส านกังานของบริษทั 
- หอ้ง 128/77-78
- หอ้ง 128/80
- หอ้ง 128/75

ชั้น 7 นิติบุคล 
อาคาร พญาไท
พลาซ่า 

ใชเ้ป็นท่ีตั้ง
ส านกังาน 
สาขา
กรุงเทพฯ 

เป็น
เจา้ของ - 

หมายเหตุ:  1 บริษทัไดจ้ดจ านองอาคารไวก้บัสถาบนัการเงิน เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
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4.1.3 เคร่ืองจักรของกลุ่มบริษัท 

สินทรัพย์ ที่ตั้ง 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกผนั 1 

เคร่ืองจกัรหลกัท่ีใชใ้นการผลิตน ้าตาล 
ของ BSF 
- เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการหีบสกดัน ้าออ้ย
ขนาด 17,000 ตนัออ้ยต่อวนั
 เคร่ืองลงออ้ยจ านวน 7 เคร่ือง
 เคร่ืองเตรียมออ้ยจ านวน 2 เคร่ือง
 ชุดหีบออ้ยจ านวน 10 ชุด

- กระบวนการท าน ้าออ้ยใหใ้สขนาด 14,000
ตนัน ้าออ้ยต่อวนั
 หมอ้อุ่นจ านวน 6 หมอ้
 ชุดหมอ้ตม้จ านวน 3 หมอ้
 หมอ้กรองจ านวน 4 หมอ้

- กระบวนการตม้เค่ียวน ้าตาลใหต้กผลึกขนาด
1,680 ตนัน ้าตาลต่อวนั
 หมอ้เค่ียวน ้าเช่ือมใหต้กผลึกจ านวน 6 หมอ้

- กระบวนการป่ันแยกน ้าตาลและท าใหแ้หง้
ขนาด 1,680 ตนัน ้าตาลต่อวนั
 หมอ้ป่ันแยกน ้าเล้ียงออกจากน ้าตาลจ านวน

11 หมอ้
- กระบวนการอบแหง้น ้าตาล 1,680 ตนั
น ้าตาลต่อวนั
 เคร่ืองอบน ้าตาลจ านวน 2 เคร่ือง

- ชุดก าเนิดไฟฟ้า
 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 1 เคร่ือง
 หมอ้แปลงไฟฟ้าจ านวน 9 เคร่ือง
 ป้ันจัน่จ านวน 9 เคร่ือง

ต.หินเหลก็ไฟ 
อ.คูเมือง 
จ.บุรีรัมย ์

ใชใ้นการ
ผลิตน ้าตาล 

เป็น
เจา้ของ 

เป็น
หลกัประกนั
ในการกูย้ืม 

โรงไฟฟ้า BEC 
- ชุดก าเนิดไฟฟ้า
 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 2 เคร่ือง
 หมอ้แปลงไฟฟ้าจ านวน 2 เคร่ือง
 หมอ้ไอน ้า (Boiler)

ต.หินเหลก็ไฟ 
อ.คูเมือง 
จ.บุรีรัมย ์

ใชใ้นการ
ผลิตไฟฟ้า 

เป็น
เจา้ของ 

เป็น
หลกัประกนั
ในการกูย้ืม 
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สินทรัพย์ ที่ตั้ง 
วตัถุประสงค์ 
การถือครอง 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกผนั 1 

โรงไฟฟ้า BPC 
- ชุดก าเนิดไฟฟ้า
 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 2 เคร่ือง
 หมอ้แปลงไฟฟ้าจ านวน 2 เคร่ือง
 หมอ้ไอน ้า (Boiler)

ต.หินเหลก็ไฟ 
อ.คูเมือง 
จ.บุรีรัมย ์

ใชใ้นการ
ผลิตไฟฟ้า 

เป็น
เจา้ของ 

เป็น
หลกัประกนั
ในการกูย้ืม 

โรงไฟฟ้า BPP 
- ชุดก าเนิดไฟฟ้า
 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 2 เคร่ือง
 หมอ้แปลงไฟฟ้าจ านวน 2 เคร่ือง
 หมอ้ไอน ้า (Boiler)

ต.หินเหลก็ไฟ 
อ.คูเมือง 
จ.บุรีรัมย ์

ใชใ้นการ
ผลิตไฟฟ้า 

เป็น
เจา้ของ 

เป็น
หลกัประกนั
ในการกูย้ืม 

โรงปุ๋ย KBF 
- เคร่ืองคดัเมด็ปุ๋ยจ านวน 2 เคร่ือง
- เคร่ืองตีวตัถุดิบป้ันใหม่จ านวน 3 เคร่ือง
- เคร่ืองมือและเคร่ืองใชโ้รงงาน เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์ส านกังานและยานพาหนะ

ต.หินเหลก็ไฟ 
อ.คูเมือง 
จ.บุรีรัมย ์

ใชใ้นการ
ผลิตปุ๋ย 

เป็น
เจา้ของ 

เป็น
หลกัประกนั
ในการกูย้ืม 

หมายเหตุ: 1บริษทัไดจ้ดจ านองเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัไวก้บัสถาบนัการเงิน เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
 วงเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

4.1.4 อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ของ BRD วตัถุประสงค์ในการถือครอง มูลค่าสุทธิ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

รถตดัออ้ย 3 คนั ใชเ้พิ่มบริการรับจา้งตดัออ้ย 
แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย 

9,393,907.30 

4.1.5  สินทรัพย์ทีไ่ม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท 

สินทรัพย์ วตัถุประสงค์ในการถือครอง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นงานทัว่ไป 

ซ่ึงรวมถึงโปรแกรมบญัชี โปรแกรมบนัทึกขอ้มูลฝ่ายไร่ 
และขอ้มูลการผลิตน ้าตาล เป็นตน้ 
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4.1.6 เคร่ืองหมายการค้าของกลุ่มบริษัท 

เคร่ืองหมายการค้า วตัถุประสงค์ในการถือครอง วนัทีไ่ด้รับการจดทะเบียน 
ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้
ส าหรับน ้าตาลทรายสีร า 
และน ้าตาลทรายดิบ 

น า้ตาลทรายขาว 
วนัท่ียืน่ค าขอ : 11 กนัยายน 2556 
วนัท่ีประกาศโฆษณา :  
18 กรกฎาคม 2557 

ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้
ส าหรับปุ๋ยอินทรีย ์

รายการปุ๋ ยอนิทรีย์ 
วนัท่ียืน่ค าขอ : 28 สิงหาคม 2556 
วนัท่ีประกาศโฆษณา :  
26 มิถุนายน 2557 

ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้
ส าหรับปุ๋ยเคมี 

รายการปุ๋ ยเคมี 
วนัท่ียืน่ค าขอ :  
20 พฤษภาคม 2557 
วนัท่ีประกาศโฆษณา : 
20 สิงหาคม 2557 

ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการคา้
ส าหรับปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยเคมี 

รายการปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยเคมี 
ไดรั้บจดทะเบียน ณ วนัท่ี  
3 กนัยายน 2556 
(ทางบริษทัซ้ือเคร่ืองหมายการคา้ 
และไดด้ าเนินการโอนสิทธิบตัร
การคา้เรียบร้อยแลว้) 

หมายเหตุ :   นายทะเบียนจะประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนไวใ้นหนงัสือประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้ ท่ีออกโดยส านักเคร่ืองหมายการคา้ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์เป็นระยะเวลา 90 วนั 
หากไม่มีการคดัคา้น เจา้หนา้ท่ีจะจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ต่อไป 
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4.2  ประกนัภัยธุรกจิและทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

กรมธรรม์ประกนัภยัของกลุ่มบริษทั เป็นประเภทกรมธรรม์ประกนัความเส่ียงภยั และกรมธรรม์
ประกนัอคัคีภยั โดยกลุ่มบริษทัฯ มีจ านวนเงินเอาประกนัตามกรมธรรม์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ทั้งหมดเป็นจ านวน 8,414,410,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

บริษทั รายละเอยีดทรัพย์สิน 
เอาประกนั 

ลกัษณะ
การ

ประกนัภัย 

ผู้รับ
ผลประโยชน์ 

วนัที่เร่ิมท า
ประกนัภัย 

วนัหมดอายุ วงเงนิประกนั 
(บาท) 

BSF - ส่ิงปลูกสร้าง
ตวัอาคารโรงงาน
(ไม่รวมรากฐาน)
อาคารโกดงัเกบ็น ้าตาล

- เคร่ืองจกัรในการผลิต
น ้าตาล

- สต๊อกสินคา้
น ้าตาลทรายขาว
น ้าตาลทรายดิบ
กากน ้าตาล และ
กากออ้ย

ประกนั
อคัคีภยั 

สถาบนั
การเงิน 
แห่งหน่ึง 

31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2562 6,730,000,000 

BEC - ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร
โรงงาน (ไม่รวม
รากฐาน)

- เคร่ืองจกัรในการผลิต
ไฟฟ้า

- อุปกรณ์ส านกังาน
- สต๊อกวตัถุดิบ

ประกนั
เส่ียงภยั
ทรัพยสิ์น 

สถาบนั
การเงิน 
แห่งหน่ึง 

31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2562 914,400,000 

BPC - ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร
โรงงาน (ไม่รวม
รากฐาน)  อุปกรณ์
ส านกังาน

- เคร่ืองจกัรในการผลิต
ไฟฟ้า

- สต๊อกวตัถุดิบ

ประกนั
เส่ียงภยั
ทรัพยสิ์น 

สถาบนั
การเงิน 
แห่งหน่ึง 

31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2562 953,900,000 
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บริษทั รายละเอยีดทรัพย์สิน 
เอาประกนั 

ลกัษณะ
การ

ประกนัภัย 

ผู้รับ
ผลประโยชน์ 

วนัที่เร่ิมท า
ประกนัภัย 

วนัหมดอายุ วงเงนิประกนั 
(บาท) 

BPP - ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร
โรงงาน (ไม่รวม
รากฐาน)  อุปกรณ์
ส านกังาน

- เคร่ืองจกัรในการผลิต
ไฟฟ้า

- สต๊อกวตัถุดิบ

ประกนั
เส่ียงภยั
ทรัพยสิ์น 

สถาบนั
การเงิน 
แห่งหน่ึง 

31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2562 527,010,000 

KBF - ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร
โรงงาน (ไม่รวม
รากฐาน)

- เคร่ืองจกัรในการ
ผลิตปุ๋ย

- สตอ็คสินคา้

ประกนั
อคัคีภยั 

สถาบนั
การเงิน 
แห่งหน่ึง 

10 กนัยายน
2561 

10 กนัยายน 

2562 

85,200,000 

รวมทั้งหมด 8,414,410,000 

ประกันอัคคีภัย บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั มีการท าประกนัภยัเสริมเพิ่มเติมจากการประกนั
อคัคีภยั ดงัต่อไปน้ี 

ความรับผดิ จ านวนเงินจ ากดั 
ความรับผดิแต่ละคร้ัง 

คุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 
พร้อมทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ซ่ึงได้รับความเสียหาย เน่ืองจากหรือเป็น
เพราะการเดินเคร่ืองเกินก าลงั การใช้ความกดดนัเกิดก าหนด การเดินลดัวงจรของ
ไฟฟ้า การเกิดประกายของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การร่ัวของ
กระแสไฟฟ้า หรือการเดินลดัวงจร ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุใดก็ตาม รวมถึงฟ้าผา่ 

สู ง สุ ด  100 ล้ า นบ าท 
ต่ อ ค ร้ั ง  แ ล ะ ต ล อ ด
ระยะเวลา เอาประกนัภยั 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระจกท่ีติดตั้งถาวร และกระจกท่ีไม่ได้
ติดตั้งถาวร เคร่ืองแกว้ เคร่ืองกระเบ้ือง เคร่ืองเคลือบ ดินเผา หินอ่อน หรือวตัถุอ่ืนท่ี
เปราะหรือแตกง่าย อันเน่ืองมาจากการโจรกรรม การปล้นทรัพย์ การชิงทรัพย ์
การลกัทรัพย ์หรืออุบติัเหตุอ่ืน ๆ เช่น การตกหล่น การชน การกระแทก 

สู ง สุ ด  100 ล้ า นบ าท 
ต่ อ ค ร้ั ง  แ ล ะ ต ล อ ด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัอนัเน่ืองมาจาก
การลกัทรัพยท่ี์ท าให้เกิดร่องรอยความเสียหายท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนต่อตวัอาคารหรือ
ต่ออาณาเขตสถานท่ีเอาประกนัภยั 

สู ง สุ ด 100 ล้ า น บ า ท 
ต่ อ ค ร้ั ง  แ ล ะ ต ล อ ด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 
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ความรับผดิ จ านวนเงินจ ากดั 
ความรับผดิแต่ละคร้ัง 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายอนัเน่ืองมาจากลม ฝน ลูกเห็บ น ้าคา้งแข็ง หิมะ 
น ้าท่วม ทรายหรือฝุ่ น ซ่ึงท าใหเ้กิดความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงอยูก่ลางแจง้หรือ
ท่ีเก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคารท่ีมีผนงัดา้นใดดา้นหน่ึงเปิดโล่ง หรือต่อร้ัว หรือ
ประตูร้ัว 

สู ง สุ ด  20 ล้ า น บ า ท 
ต่ อ ค ร้ั ง  แ ล ะ ต ล อ ด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

คุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และ/หรือ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

สู ง สุ ด  25 ล้ า น บ า ท 
ต่ อ ค ร้ั ง  แ ล ะ ต ล อ ด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

คุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อหม้อก าเนิดไอน ้ า และถังอัดความดัน 
อนัเน่ืองมาจากการระเบิด การฟุบแบน จากแรงอดัภายในหรือแรงดนัภายนอก 

สูงสุด  50 ล้านบาท 
ต่ อ ค ร้ั ง  แ ล ะ ต ล อ ด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ประมวลผลขอ้มูล อนัเน่ืองมาจากการลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอย หรือ 
การลักทรัพย์ท่ีไม่ปรากฏร่องรอยต่ออาณาเขตสถานท่ีเอาประกันภัย รวมถึงภัย
เน่ืองจากน ้า และอุบติัเหตุต่าง ๆ เช่น การตกหล่น การชน การกระแทก 

สูงสุด  20 ล้านบาท 
ต่ อ ค ร้ั ง  แ ล ะ ต ล อ ด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ในนามของผู ้เอาประกันภัย ส าหรับจ านวนเงินท่ีผู ้เอาประกันภัยจะต้องรับผิด 
ตามกฎหมาย ท่ีจะต้องชดใช้ค่าเสียหายส าหรับความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือ 
การเสียชีวิต หรือความเสียหาย  หรือสูญเสียต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
อันเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจของผู ้เอาประกันภัย และ/หรือลูกจ้างของผู ้เอา
ประกนัภยั และ/หรือตวัแทนของผูเ้อาประกันภยั และ/หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้
กระท าการใด ๆ 

สูงสุด  5 ล้านบาท 
ต่ อ ค ร้ั ง  แ ล ะ ต ล อ ด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

ประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สินของบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ 
จ  ากดั เป็นกรมธรรม์ประกนัภยั ท่ีคุม้ครองความเสียหายโดยตรงต่อสินทรัพยท่ี์เอาประกนัภยั อนัมีสาเหตุ
โดยตรงจากไฟไหม ้ฟ้าผา่ ภยัลมพายุ ภยัน ้ าท่วม ภยัลูกเห็บ ภยัแผน่ดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคล่ืนใตน้ ้ า 
หรือสึนามิ  ภัยจากยวดยานพาหนะ  ภัยจากควัน  ภัยทางอากาศยาน ภัยระเ บิ ด ภัย เ น่ืองจากน ้ า 
ภยัจากการนดัหยดุงาน การจลาจล หรือการกระท าอนัมีเจตนาร้าย ภยัจากการลุกไหม ้หรือการระอุ หรือการระเบิด
ตามธรรมชาติ และอุบติัเหตุต่าง ๆ ท่ีมิอาจคาดถึงจากปัจจยัภายนอก โดยมีจ านวนเงินจ ากดัความรับผดิดงัน้ี  
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ความรับผดิ 
จ านวนเงินจ ากดั 

ความรับผดิแต่ละคร้ัง 
จ านวนเงินจ ากดั 
ความรับผดิ 

ตลอดระยะเวลาประกนัภัย 
คุ้มครองความสูญเ สี ยหรือความ เ สี ยหาย 
ท่ี เ กิ ด ข้ึนแ ก่ เ ค ร่ื อ ง ไฟ ฟ้ า  อุปก ร ณ์ไฟ ฟ้ า 
พร้อมทั้ งเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ซ่ึง
ได้รับความเสียหายเน่ืองจาก หรือเป็นเพราะ 
การเดินเคร่ืองเกินก าลงั การใช้ความกดดนัเกิน
ก าหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเกิด
ประกายของไฟฟ้า การเผาไหมข้องสายไฟใน
ตวัเอง การร่ัวของกระแสไฟฟ้า หรือการเดิน
ลดัวงจร ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุใดก็ตาม
รวมถึงฟ้าผา่ 

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

คุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ
กระจกท่ีติดตั้งถาวร และกระจกท่ีไม่ได้ติดตั้ง
ถาวร เคร่ืองแก้ว เคร่ืองกระเบ้ือง เคร่ืองเคลือบ
ดินเผา หินอ่อน หรือว ัตถุ อ่ืน ท่ี เปราะหรือ 
แตกง่าย อนัเน่ืองมาจากการโจรกรรม การปลน้
ทรัพย ์การชิงทรัพย ์การลกัทรัพย ์หรืออุบติัเหตุ
อ่ืน ๆ เช่น การตกหล่น การชน การกระแทก 

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

คุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินท่ี เอาประกันภัย  อันเ น่ืองมาจาก 
ก า ร ลั ก ท รั พ ย์ ท่ี ไ ม่ ท า ใ ห้ เ กิ ด ร่ อ ง ร อ ย 
ความเสียหายท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนต่อตวัอาคาร
หรือต่ออาณาเขตสถานท่ีเอาประกนัภยั 

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

คุ้มครองความสูญเ สี ยหรือความ เ สี ยหาย 
อนัเน่ืองมาจากลม ฝน ลูกเห็บ น ้ าคา้งแข็ง หิมะ 
น ้าท่วม ทรายหรือฝุ่ น ซ่ึงท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งอยู่กลางแจง้ หรือท่ีเก็บอยู่
ในอาคารโปร่ง หรืออาคารท่ีมีผนังด้านใด 
ดา้นหน่ึงเปิดโล่ง หรือต่อร้ัว หรือประตูร้ัว 

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
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ความรับผดิ 
จ านวนเงินจ ากดั 

ความรับผดิแต่ละคร้ัง 
จ านวนเงินจ ากดั 
ความรับผดิ 

ตลอดระยะเวลาประกนัภัย 
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อ
เ ค ร่ื อ ง จัก ร อุ ปก ร ณ์  แ ล ะ /ห รื อ  อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และความเสียหายต่อหมอ้
ก าเนิดไอน ้ า และถงัอดัความดนั อนัเน่ืองมาจาก
การระเบิด การฟุบแบน จากแรงอดัภายใน หรือ
แรงดนัภายนอก 

สูงสุดไม่เกิน 100 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล อันเ น่ืองมาจาก 
ก า ร ลั ก ท รั พ ย์ ท่ี ป ร า ก ฏ ร่ อ ง ร อ ย  ห รื อ 
การลกัทรัพยท่ี์ไม่ปรากฏร่องรอยต่ออาณาเขต
สถานท่ีเอาประกันภัย รวมถึงภัยเน่ืองจากน ้ า 
และอุบติัเหตุต่าง ๆ เช่น การตกหล่น การชน 
การกระแทก 

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

การประกันภัยความ รับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนาม
ของผู ้เอาประกันภยั ส าหรับจ านวนเงินท่ีผู ้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายท่ีจะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายส าหรับความบาดเจ็บต่อร่างกาย 
หรือการเสียชีวติ หรือความเสียหายหรือสูญเสียต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเน่ืองมาจาก 
การด าเนินธุรกิจของผูเ้อาประกันภยั และ/หรือ
ลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือตวัแทนของ 
ผูเ้อาประกนัภยั และ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้
กระท าการใด ๆ จากผูเ้อาประกนัภยัภายในบริเวณ
สถานท่ีเอาประกนัภยั 

สูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
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ประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สินของบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั เป็นกรมธรรม์ประกนัภยั 
ท่ีคุม้ครองความเสียหายต่อสินทรัพยท่ี์เอาประกนัภยัอนัมีสาเหตุโดยตรงจากไฟไหม ้ฟ้าผา่ ภยัจากยวดยาน
พาหนะ ภยัจากควนั ภยัทางอากาศยาน ภยัเน่ืองจากน ้ า ภยัจากไฟป่า ภัยระเบิด ภยัลมพายุ ภยัน ้ าท่วม 
ภยัลูกเห็บ ภยัแผน่ดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคล่ืนใตน้ ้า หรือสึนามิ ภยัจากการนดัหยุดงาน การจลาจล 
หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย ภัยจากการลุกไหม้ หรือการระอุ หรือการระเบิดตามธรรมชาติและ    
อุบติัเหตุต่าง ๆ ท่ีมิอาจคาดถึงจากปัจจยัภายนอก โดยมีจ านวนเงินจ ากดัความรับผดิดงัน้ี  

ความรับผดิ 
จ านวนเงนิจ ากดั 

ความรับผดิแต่ละคร้ัง 
จ านวนเงินจ ากดั 
ความรับผดิ 

ตลอดระยะเวลาประกนัภัย 
- ภยัลมพาย ุภยัแผน่ดินไหว ภยัจากลูกเห็บ สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 200 ลา้นบาท 
- ภยัน ้าท่วม สูงสุดไม่เกิน 50 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
- ความเสียหายจากการโจรกรรมท่ีปรากฏ
ร่องรอยงดัแงะ การชิงสินทรัพย ์การปลน้
สินทรัพย์

สูงสุดไม่เกิน 500 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 500 ลา้นบาท 

- ความเสียหายต่อกระจกท่ีติดตั้งอยูก่บั
ตวัอาคาร

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

- ความเสียหายต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
- ความรับผดิชอบต่อชีวิต ร่างกาย และ
สินทรัพยต่์อบุคคลภายนอก
อนัเน่ืองมาจากความบกพร่อง
ความประมาทเลินเล่อของบริษทั

สูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

- ความเสียหายต่อเคร่ืองจกัรอุปกรณ์
และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

สูงสุดไม่เกิน 25 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 25 ลา้นบาท 

- ความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ประมวลผลขอ้มูล

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

- ความเสียหายจากการลกัทรัพยท่ี์ไม่ท าให้
เกิดร่องรอยชดัเจน

สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

- ความเสียหายต่อหมอ้ก าเนิดไอน ้า
และถงัอดัความดนั

สูงสุดไม่เกิน 25 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 25 ลา้นบาท 
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ประกนัอคัคีภัยของบริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั มีเง่ือนไขอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการประกนัอคัคีภยั ดงัน้ี 

ความรับผดิ 
จ านวนเงินจ ากดั 

ความรับผดิแต่ละคร้ัง 
จ านวนเงินจ ากดั 
ความรับผดิ 

ตลอดระยะเวลาประกนัภัย 
- ขอ้ยกเวน้สงครามและการก่อการร้าย - - 

- คุม้ครองความเสียหายอนัเกิดจากลมพายุ สูงสุดไม่เกิน 1 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 1 ลา้นบาท 
- คุม้ครองความเสียหายอนัเกิดจาก
ภยัน ้าท่วม

สูงสุดไม่เกิน 1 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

- คุม้ครองความเสียหายอนัเกิดจาก
ภยัแผน่ดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด
คล่ืนใตน้ ้า หรือสึนามิ

สูงสุดไม่เกิน 1 ลา้นบาท สูงสุดไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

4.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะลงทุนเฉพาะในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักของบริษทัท่ีบริษทัเห็นว่า 

จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม หรือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได ้
และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษทั ทั้งน้ี กรรมการบริษทัในการบริหารงานของบริษทัย่อย
ดงักล่าวเป็นกรรมการบริษทัชุดเดียวกบับริษทั เพื่อก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษทัในภาพรวม ปัจจุบนับริษทัได้ลงทุนใน
บริษทัยอ่ย 9 บริษทั คือ 

บริษัทย่อย สัดส่วนการถือหุ้น  (ร้อยละ) 
บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (“BSF”) 99.90 

บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั (“BEC”) 99.99 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ  ากดั (“BPC”) BEC ถือหุน้ร้อยละ 99.99 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั (“BPP”) 99.99 

บริษทั โรงงานน ้าตาลช านิ จ  ากดั (“CSF”)  
(เดิมช่ือบริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จ  ากดั (“BSP”)) 

99.99 

บริษทั น ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จ  ากดั (“BSC”) 
 (เดิมช่ือบริษทั บุรีรัมยอ์ะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (“BAE”)) 

99.99 

บริษทั บุรีรัมยว์จิยัและพฒันาออ้ย จ ากดั (“BRD”) 99.99 

บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั (“KBF”) 99.99 

บริษทั ชูการ์เคนอีโคแวร์ จ  ากดั (“SEW”) 99.99 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อทรัพยสิ์น 
ของบริษทัท่ีมีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดท่ีมีผลกระทบ
ในเชิงลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนัยส าคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอืน่

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ก. บริษัท 

บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน) 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ :  237 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเออููเมออง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/77-78 ชั้น 7 อำูำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท 

แขังทุ่งพญำไท เขตรำชเทั ีกรุงเทพมหำนูร 10400 
ประเอทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยกำรถออหุ้นในบริษทัออ่น (Holding Company)  

ในธุรกิจท่ีเก่ียักบักำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำล ธุรกิจผลพลอยได้
จำกกำรผลิตน ้ำตำล เช่น ธุรกิจไฟฟ้ำ ธุรกิจปุ๋ย และธุรกิจสนบัสนุน 
อูอ กำรัจิยัและพฒันำ 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107556000523 
โทรศพัท ์ : 0-4465-9020, 0-2216-5820-2
โทรสำร : 0-4465-9020, 0-2216-5823
เับ็ไซต ์ : www.buriramsugar.com 

ข. บริษัทย่อย 

1. บริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (BSF)
ประเอทธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 
ส ำนกังำนใหญ่/โรงงำน : 237 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเออููเมออง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อำูำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขังทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทั ีกรุงเทพมหำนูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-4465-9020, 0-2216-5820-2
โทรสำร : 0-4465-9020, 0-2216-5823

2. บริษัท บุรีรัมย์วจัิยและพฒันาอ้อย จ ากดั (BRD)
ประเอทธุรกิจ : ัจิยัและพฒันำเพอ่อเพิ่มประสิทธิอำพกำรปลูกและบ ำรุงรักษำออ้ย 
ส ำนกังำนใหญ่/โรงงำน : 237 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเออููเมออง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อำูำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขังทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทั ีกรุงเทพมหำนูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-4465-9020, 0-2216-5820-2
โทรสำร : 0-4465-9020, 0-2216-5820-2

http://www.buriramsugar.com/
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3. บริษัท บุรีรัมย์พลงังาน จ ากดั (BEC)
ประเอทธุรกิจ : โรงไฟฟ้ำชีัมัล 
ส ำนกังำนใหญ่/โรงงำน : 289 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเออููเมออง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อำูำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขังทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทัี กรุงเทพมหำนูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-4466-6368, 0-2216-5820-2
โทรสำร : 0-4466-6368, 0-2216-5823

4. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั (BPC)
ประเอทธุรกิจ : โรงไฟฟ้ำชีัมัล 
ส ำนกังำนใหญ่/โรงงำน : 289 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเออููเมออง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อำูำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท  

แขังทุ่งพญำไท เขตรำชเทั ีกรุงเทพมหำนูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-4466-6368, 0-2216-5820-2
โทรสำร : 0-4466-6368, 0-2216-5823

5. บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั (KBF)
ประเอทธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยอินทรียแ์ละเูมี 
ส ำนกังำนใหญ่/โรงงำน : 161 หมู่ท่ี 16 ต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเออููเมออง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อำูำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขังทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทัี กรุงเทพมหำนูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-4465-9020, 0-2216-5820-2
โทรสำร : 0-4465-9020, 0-2216-5823

6. บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลสั จ ากดั (BPP)
ประเอทธุรกิจ : โรงไฟฟ้ำชีัมัล 
ส ำนกังำนใหญ่/โรงงำน : 317 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเออููเมออง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/80 ชั้น 7 อำูำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขังทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทั ีกรุงเทพมหำนูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-4466-6368, 0-2216-5820-2
โทรสำร : 0-4466-6368, 0-2216-5823
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7. บริษัท โรงงานน า้ตาลช านิ จ ากดั (CSF)
[ช่ือเดิม บริษัท บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จ ากดั (BSP)]

ประเอทธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 
ส ำนกังำนใหญ่/โรงงำน : 289 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเออููเมออง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อำูำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขังทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทัี กรุงเทพมหำนูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-4466-6368, 0-2216-5820-2
โทรสำร : 0-4466-6368, 0-2216-5823

8. บริษัท น า้ตาลทุนบุรีรัมย์ จ ากดั (BSC)
[ช่ือเดิม บริษัท บุรีรัมย์อะโกรเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (BAE)]

ประเอทธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 
ส ำนกังำนใหญ่/โรงงำน : 237 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเออููเมออง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 128/77 ชั้น 7 อำูำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขังทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทัี กรุงเทพมหำนูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-4465-9020, 0-2216-5820-2
โทรสำร : 0-4465-9020, 0-2216-5823
9. บริษัท ชูการ์เคน อโีคแวร์ จ ากดั (SEW)
ประเอทธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุอณัฑจ์ำกชำนออ้ยและัสัดุธรรมชำติ 
ส ำนกังำนใหญ่ : 128/77 ชั้น 7 อำูำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท แขังทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทัี กรุงเทพมหำนูร 10400 
ส ำนกังำนบุรีรัมย/์โรงงำน : 237 หมู่ท่ี 2 ต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเออููเมออง จงัหัดับุรีรัมย ์31190 
โทรศพัท ์ : 0-4465-9020, 0-2216-5820-2
โทรสำร : 0-4465-9020, 0-2216-5823

ค. ข้อมูลติดต่อฝ่ายงานในบริษัท 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 
ท่ีอยู ่ : 128/77 -78 ชั้น 7 อำูำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท  

แขังทุ่งพญำไท เขตรำชเทั ีกรุงเทพมหำนูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-2216-5820-2
โทรสำร 
E-mail

: 
: 

0-2216-5823
ir@buriramsugar.com

mailto:ir@buriramsugar.com
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ฝ่ายส านักกรรมการ/เลขานุการบริษัท 
ท่ีอยู ่ : 128/77-78 ชั้น 7 อำูำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท  

แขังทุ่งพญำไท เขตรำชเทั ีกรุงเทพมหำนูร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-2216-5820-2 ต่อ 301, 302 หรออ 303
โทรสำร 
E-mail

: 
: 

0-2216-5823
companysecretary@buriramsugar.com

6.2 บุคคลอ้างองิ 

1. นายทะเบียนหลกัทรัพย์

บริษทั : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : อำูำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

93 ชั้น 14 ถนนรัชดำอิเษก แขังดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ : 0-2009-9999
เับ็ไซต ์ : www.set.or.th/contactcenter 

2. ผู้สอบบัญชี

บริษทั : บริษทั ไพร้ซัอเตอร์เฮำส์ููเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 179/74-80 ชั้น 15 อำูำรบำงกอกซิต้ีทำัเัอร์ ถนนสำทรใต ้

แขังทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์ : 0-2344-1000
โทรสำร : 0-2286-5050

6.3 ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

ส่งถึง : ประธำนกรรมกำรธรรมำอิบำล  หรออ ส ำนกัตรัจสอบอำยใน 
ท่ีอยู ่ : บริษทั น ้ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน) 

128/77 -78 ชั้น 7 อำูำรพญำไทพลำซ่ำ ถนนพญำไท  
แขังทุ่งพญำไท เขตรำชเทั ีกรุงเทพมหำนูร 10400 

โทรศพัท ์ : 0-2216-5820-2
โทรสำร : 0-2216-5823
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“ผูล้งทุนสำมำรถศึกษำขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติมไดจ้ำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 
ของบริษทัท่ีแสดงไัใ้น www.sec.or.th หรออเับ็ไซต์ของบริษทั (ถำ้มี) ทั้งน้ี ในกำรแสดงขอ้มูลขำ้งตน้ บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
สำมำรถพิจำรณำรูปแบบกำรอธิบำยไดต้ำมูัำมเหมำะสม โดยอำจใช้ั ิธีกำรท่ีช่ัยในกำรสอ่อสำรเพอ่อให้ผูล้งทุนเขำ้ใจไดง่้ำยข้ึน
ด้ั ยก็ได้ เช่น กรำฟ อำพประกอบ เป็นตน้ อย่ำงไรก็ดี ขอ้มูลท่ีเปิดเผยไม่ั่ำจะอยู่ในรูปแบบใดจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็น 
กำรแสดงขอู้ัำมอนัเป็นเท็จ ปกปิดขอู้ัำมจริง หรออท ำใหบุูู้ลออ่นส ำูญัผิดในขอ้มูล” 

http://www.sec.or.th/
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1  หลกัทรัพย์ของบริษัท 

- ทุนจดทะเบียน 812,099,845 บาท* - มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  1 บาท
- ทุนท่ีออกและช าระแลว้  812,099,845  บาท - บริษทัไม่มีการออกหุ้นประเภทอ่ืน
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั  812,099,845  หุน้

*ลดทุนจาก  812,100,000 บาท เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 โดยตดัหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

7.2  ผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีโครงสร้างผูถื้อหุน้ ตามท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนหุน้ ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
รายช่ือผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรกของบริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) แบง่เป็นกลุ่มครอบครัว ดงัน้ี 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1. กลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกจิ 

บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ  ากดั 
นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 
นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 
นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นางสุรีวรรณ ตั้งตรงเวชกิจ 

607,688,320 
410,069,000 

33,099,000 
32,939,000 
32,889,000 
32,889,000 
32,889,000 
32,889,000 

25,320 

74.83 
50.49 
4.08 
4.06 
4.05 
4.05 
4.05 
4.05 
0.00 

2. กลุ่มครอบครัวเสรีววิฒันา 
นางสาวพิชญสิ์นี เสรีววิฒันา 
นางสาวพิมพศิ์ริ เสรีววิฒันา 
นางวราณี เสรีววิฒันา 
นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา 

49,914,880 
19,209,600 
18,000,000 
10,100,880 

2,604,400 

6.15 
2.37 
2.22 
1.24 
0.32 

สัญชาติ จ านวนราย จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น(%) 
ผูถื้อหุน้สัญชาติไทย 3,311 807,725,565 99.46 
ผูถื้อหุน้สัญชาติต่างดา้ว 9 4,374,280 0.54 

รวม 3,320 812,099,845 100 
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ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
3. กลุ่มครอบครัวเตชทพิากร 

นายสมศกัด์ิ  เตชทิพากร 
นายกิติศกัด์ิ  เตชทิพากร 
นายปิติ  เตชทิพากร 
นางสาวสุปรียา  เตชทิพากร 
นายปรีชา  เตชทิพากร 
นางสาวอาริยา  เตชทิพากร 

14,645,000 
7,422,200 
3,488,300 
3,478,300 

116,200 
80,000 
60,000 

1.80 
0.91 
0.43 
0.43 
0.01 
0.01 
0.01 

4. กลุ่มครอบครัวคหนุรักษ์ 
นายณฐัพฒัน์ คหนุรักษ ์
นางสาวพรรณนิตา อนนัตกลู 

11,181,720 
8,928,720 
2,253,000 

1.38 
1.10 
0.28 

5. กลุ่มครอบครัวพรหมสาขา ณ สกลนคร 
นางสุลี  พรหมสาขา ณ สกลนคร 
นายศรัณยว์ชิญ ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 

10,448,620 
5,781,340 
4,667,280 

1.29 
0.71 
0.57 

6. กลุ่มครอบครัวชาติภิญโญ 
นางสาวจุติรัตน์ ชาติภิญโญ 
นายอุเทน ชาติภิญโญ 

8,153,900 
6,768,000 
1,385,900 

1.00 
0.83 
0.17 

7. นางสาวเบญจมาศ นนัทวีรวฒัน์ 3,145,500 0.39 

8. กลุ่มครอบครัวเลิศล า้ประเสริฐกุล 
นายณฐัพงษ ์ เลิศล ้าประเสริฐกุล 
นายสมหมาย  เลิศล ้าประเสริฐกุล 

2,235,000 
1,970,000 

265,000 

0.28 
0.24 
0.03 

9. นายชชัวาลย ์ เป่ียมพงศสุ์ข 2,234,760 0.28 

10. นายวรรธนะ  เจริญนวรัตน์ 2,232,000 0.27 

รวม 711,879,700 87.66 

หมายเหตุ: 
 บุคคลในกลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ (ตามรายช่ือในตารางขา้งตน้) เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนัตามนิยาม Acting in Concert 

ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 7/2552 และเป็นกลุ่มเดียวกนัแบบ Acting in Concert ตั้งแต่
ก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นกลุ่มเดียวกนัแบบ Acting in Concert เร่ือยมาจนถึง
ปัจจุบันซ่ึงได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของบริษัทไวใ้นหนังสือช้ีชวนการเสนอขายหลกัทรัพย์คร้ังแรกต่อ
ประชาชน/ (แบบ Filing IPO) แลว้ 

 บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั เป็นบริษทัท่ีด าเนินกิจการโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) มีทุนจดทะเบียน 
339,380,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 3,393,800 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยมีรายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 28
ธนัวาคม 2561 ดงัต่อไปน้ี



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 
_____________________________________________________________________________________________________

114 

รายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นสามญั สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
1. นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 576,945 17.00 
2. นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 563,371 16.60 
3. นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกลุ 563,371 16.60 
4. น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 563,371 16.60 
5. นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 563,371 16.60 
6. นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 563,371 16.60 

รวม 3,393,800 100.00 

7.2.2 ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที ่28 ธันวาคม 2561) 

บริษทัมีผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ย (Free Float) จ  านวน 3,307 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.06 

7.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กลุ่มผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจัดการหรือ 
การด าเนินงานของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั ทั้งน้ี บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
(Shareholding Agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงาน
ของบริษทั 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561) 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย) 
จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

กลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกจิ 
บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ  ากดั 
นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 
นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 
นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นางสุรีวรรณ ตั้งตรงเวชกิจ 

607,688,320 
410,069,000 

33,099,000 
32,939,000 
32,889,000 
32,889,000 
32,889,000 
32,889,000 

25,320 

74.83 
50.49 
4.08 
4.06 
4.05 
4.05 
4.05 
4.05 
0.00 
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7.4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 
บริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั มีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) 10,490,000 99.904 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 1,666 0.016 
3 นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 1,666 0.016 
4 นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกุล 1,666 0.016 
5 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1,666 0.016 
6 นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 1,666 0.016 
7 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1,666 0.016 
8 นางภาคินี  ตั้งตรงเวชกิจ 4 0 

รวม 10,500,000 100 

บริษัท บุรีรัมย์วจัิยและพฒันาอ้อย จ ากดั มีรายช่ือผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) 708,794 100 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
3 นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 1 0 
4 นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกุล 1 0 
5 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
6 นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
7 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 

รวม 708,800 100 

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด มีรายช่ือผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) 1,355,993 100 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
3 นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 1 0 
4 นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกุล 1 0 
5 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
6 นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
7 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
8 นางภาคินี  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 

รวม 1,356,000 100 
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บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั มีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 1,699,994 100 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
3 นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 1 0 
4 นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกุล 1 0 
5 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
6 นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
7 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 

รวม 1,700,000 100 

บริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากดั มีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) 149,994 100 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
3 นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ 1 0 
4 นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกุล 1 0 
5 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
6 นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
7 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 

รวม 150,000 100 

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลสั จ ากดั มีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) 1,599,995 100 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
3 นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกุล 1 0 
4 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
5 นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
6 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 

รวม 1,600,000 100 
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บริษัท โรงงานน า้ตาลช านิ จ ากดั (ช่ือเดิม: บริษทั บุรีรัมยซุ์ปเปอร์เพาเวอร์ จ  ากดั) มีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) 49,995 100 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
3 นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกุล 1 0 
4 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
5 นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
6 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 

รวม 50,000 100 

บริษัท น า้ตาลทุนบุรีรัมย์ จ ากดั (ช่ือเดิม: บริษทั บุรีรัมยอ์ะโกรเอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั) มีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) 99,995 100 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
3 นางจิรวรรณ  พงษพ์ิชิตกุล 1 0 
4 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
5 นายสฤษด์ิ   ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
6 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 

รวม 100,000 100 

บริษัท ชูการ์เคน อโีคแวร์ จ ากดั  มีรายช่ือผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) 749,997 99.99 
2 นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
3 น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 
4 นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ 1 0 

รวม 750,000 100 
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7.5 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

7.5.1   หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) เป็นกองทุนรวมท่ีจดัตั้งข้ึน
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้า ซ่ึงลงทุนในสิทธิในรายได้
สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั (“BEC”) และบริษทั บุรีรัมย์
เพาเวอร์ จ  ากดั (“BPC”) โดยจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 และเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นวนัแรกเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 โดยเสนอขายหน่วยลงทุนไดท้ั้งหมด
จ านวน 350 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายสุดทา้ยและมูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วยลงทุนจ านวน 10.30 บาท 
ซ่ึงจ านวนเงินทุนท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกเท่ากบั 3,605 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัเป็นผูถื้อ
หน่วยลงทุนรายใหญ่ใน BRRGIF สัดส่วนร้อยละ 33.05 (ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561) 

ส าหรับระยะเวลาส้ินสุดของกองทุน BRRGIF จะสอดคล้องกับอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดย BEC มีระยะเวลาของสัญญาคงเหลือ 10 ปี (สัญญาส้ินสุด 10 สิงหาคม 
2571) และ BPC มีระยะเวลาของสัญญาคงเหลือ 17 ปี (สัญญาส้ินสุด 6 เมษายน 2578)  

7.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย  ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัรา 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ จากงบการเงินรวม แต่เน่ืองจากพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลสามารถจ่ายไดจ้ากก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น 
แต่บริษทัเป็นบริษทัท่ีด าเนินกิจการโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) และไม่มีรายไดจ้าก 
การด าเนินธุรกิจของตนเอง ดงันั้น จึงตอ้งรอรับเงินปันผลจากบริษทัย่อย และน ามารับรู้เป็นรายไดข้อง
บริษทัก่อน จึงจะด าเนินการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของ
บริษทัได้ ดงันั้น บริษทัอาจจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ 
จากงบการเงินรวม ตามนโยบายอยา่งเคร่งครัดไดทุ้กปี นอกจากน้ี บริษทัอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมี
อตัรานอ้ยกวา่อตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษทั 
และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงานของบริษทัและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการบริหารกิจการ 

บริษทัยอ่ยของบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไร
สุทธิภายหลงัการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ย
อาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้ โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษทั และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงานของบริษทัและใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวยีนในการบริหารกิจการ 
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อตัราการจ่ายเงินปันผลของปี 2557, 2558, 2559 และ 2560 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ระหว่างกาล ประจ าปี 

1. ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม
(ลา้นบาท)

236.31 272.35 - ก าไรสุทธิ = 113.32*
- ก าไรสะสมก่อนจ่ายปันผล 729.47*

525.41 

2. จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผล
(ลา้นหุน้)

676.75 676.75 676.75 812.09 

3. เงินปันผลท่ีจ่ายต่อหุน้
(บาทต่อหุน้)

0.20 0.22 - อตัราหุน้ปันผล: 0.2000
(5 หุน้เดิม : 1 หุน้ปันผล)

- อตัราปันผลเงินสด:0.02222222222**

0.15 0.30 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน
(ลา้นบาท)

135.35 148.89 150.38 121.81 243.63 

5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อ
ก าไรสุทธิ

57.28% 54.67% 130.71% 70.05% 

6. เป็น / ไม่เป็น ไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
(ระบุสาเหตุ)

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

หมายเหต:ุ * ปี 2559 จ่ายปันผลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมและก าไรสะสมของบริษัท 
  **บริษัทน าเงินปันผลในส่วนท่ีเป็นเงินสดช าระภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด 
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8. โครงสร้างการจัดการ

(1) โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริหาร เพื่อด าเนินการเฉพาะเร่ืองตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้
การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งราบร่ืน และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีกรรมการผูจ้ดัการเป็น
ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั ทั้งน้ี กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัไม่เคยเป็นพนกังาน หรือหุน้ส่วน
ของบริษทัสอบบญัชีภายนอกท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  

 
 
 

 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มบริหารการเงิน 
และบริหารความเส่ียง 

ผูช่้วยกรรมการ 
ผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชี 
(ผูค้วบคุมการท าบญัชี) 

เลขานุการบริษทั
(ส านกักรรมการ)

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

ส านกับริหารความเส่ียง ส านกัตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

นกัลงทุนสมัพนัธ ์

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการ 
รองผูจ้ดัการอาวโุส 
กลุ่มการลงทุน 
ในประเทศ 
ดา้นธุรกิจ
การเกษตร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มการเงิน 
และปฏิบติัการ    

รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการ 

ดา้นต่างประเทศ 
และนโยบาย
อุตสาหกรรม 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล

กรรมการ 
รองผูจ้ดัการอาวโุส 
กลุ่มการลงทุน 
ในประเทศ 
ดา้นพลงังาน 

กรรมการ 
รองผูจ้ดัการอาวโุส 
กลุ่มการลงทุน 
ในประเทศ 
ดา้นพาณิชย ์

กรรมการ 
รองผูจ้ดัการอาวโุส 
กลุ่มการลงทุน
ต่างประเทศ  

(ดา้นธุรกิจเกษตร 
พลงังาน และดา้นอ่ืน ๆ 

กรรมการผูจ้ดัการ
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(2) โครงสร้างการจัดการ

2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการบริษทั จ านวน 11 คน แบ่งเป็นกรรมการบริษทัท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหาร 5 คน หรือร้อยละ 45.45  และกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร 6 คน หรือร้อยละ 54.55 โดยในจ านวนน้ี 
มีกรรมการอิสระ 5 คน หรือร้อยละ 45.45 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด นอกจากนั้น ตามรายช่ือดา้นล่างน้ี 
มีกรรมการบริษทัในล าดบัท่ี 8 และ 9 เป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชี ล าดบัท่ี 9 และ 11 มีความรู้ดา้นการเงิน และล าดบั
ท่ี 10 ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับล าดบัอ่ืน ๆ เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
1. นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
15 ตุลาคม 2555 

2. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และกรรมการผูจ้ดัการ (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม/  
เป็นผูบ้ริหาร) 

13 กนัยายน 2531 
พ้นต าแหน่งตามวาระปี 2562 

3. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม/ เป็นผูบ้ริหาร) 7 กรกฎาคม 2555 
พ้นต าแหน่งตามวาระปี 2562 

4. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง และ
กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส กลุ่มการลงทุนในประเทศ  
ดา้นธุรกิจการเกษตร (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม/ เป็นผูบ้ริหาร) 

11 พฤศจิกายน 2553 

5. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง, 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาล และ
กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส กลุ่มการลงทุนในประเทศ ดา้นพาณิชย ์
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม/ เป็นผูบ้ริหาร) 

12 พฤษภาคม 2538 
พ้นต าแหน่งตามวาระปี 2562 

6. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร,  กรรมการบริหารความเส่ียง และ
กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส กลุ่มการลงทุนต่างประเทศ   
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม/ เป็นผูบ้ริหาร) 

25 มิถุนายน 2547 
พ้นต าแหน่งตามวาระปี 2562 

7. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง, 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาล และ
กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส กลุ่มการลงทุนในประเทศ ดา้นพลงังาน 
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม/ เป็นผูบ้ริหาร) 

25 มิถุนายน 2547 

8. นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

3 ตุลาคม 2557 

9. นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 10 มกราคม 2556 
10. รศ. ดร. ชิต เหล่าวฒันา กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาล 25 เมษายน 2561 
11. นายวเิชฐ ตนัติวานิช กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25 เมษายน 2561 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 

1. นายอนนัต์ ตั้งตรงเวชกิจ 2. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 
3. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 4. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 
5. นายสฤษด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ  6.  นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

      “กรรมการสองในหกคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั” 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 7/2561  
เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมติัการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั เพื่อจดัท าและรวบรวม
องคป์ระกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงวาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จาก
ต าแหน่ง การประชุม การประเมินผลการปฏิบติังาน และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการทบทวนขอบเขตและ
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับ
คณะกรรมการบริษทัต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1 องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 

1.1 คณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอย่างน้อย 5 คน และกรรมการบริษทั 
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการบริษทัทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

1.2 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการบริษทัท่ีไม่ได้
เ ป็นผู ้บ ริหาร ซ่ึงต้องเ ป็นกรรมการอิสระ ท่ี มี คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ก าหนด รวมทั้งตอ้ง
มีกรรมการอิสระมากกวา่ หรือเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด  

1.3 กรรมการบริษทัตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามท่ีแสดง
ถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์และตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนด  

1.4 กรรมการบริษทัตอ้งมาจากผูท้รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับบริหารกิจการ
ของกลุ่มบริษัทน ้ าตาลบุรีรัมย์ (“กลุ่มบริษัทฯ”) ซ่ึงควรประกอบด้วยผูท่ี้มีความรู้หรือมี
ประสบการณ์ในธุรกิจน ้ าตาล พืชเกษตรโดยเฉพาะออ้ย พลงังานชีวมวล ดา้นกฎหมาย ดา้นบญัชี
และการเงิน รวมทั้งการมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

1.5 หา้มไม่ใหก้รรมการบริษทัเขา้ถือหุ้น ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการบริษทัในห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของ 
กลุ่มบริษทัฯ เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
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1.6 การเลือกตั้งกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกระบวนการสรรหาและการแต่งตั้งท่ีบริษทัก าหนด 
ซ่ึงตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจน อย่างไรก็ตาม ในการสรรหากรรมการบริษทัก าหนดให้ใช้
บริษทัท่ีปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานขอ้มูล Director Pool ของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เพื่อประกอบการพิจารณาสรรหาดว้ย ทั้งน้ี การแต่งตั้งและ
ถอดถอนกรรมการบริษทัต้องเป็นไปโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 14 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการบริษทัโดยใช้
เสียงขา้งมาก และการลงคะแนนให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทั
เป็นรายบุคคล โดยให้ผู ้ท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู ้ได้รับเลือกเป็น
กรรมการบริษทั และในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ซ่ึงเกินกว่าจ านวนกรรมการบริษทัท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธาน 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

1.7 ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั หรือ
เห็นสมควรจะเลือกกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษทัก็ได ้

2. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง

2.1 กรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 15 ซ่ึงก าหนดให้ในการประชุม
สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัคนท่ีอยู่ในต าเหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
จ านวน 1 ใน 3 ถา้จ  านวนกรรมการบริษทัท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษทัท่ีออกตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ 

2.2 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริษทัจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ  
- ตาย - ลาออก
- ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย - ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อก
- ศาลมีค าสั่งใหอ้อก

2.3 กรรมการบริษทัท่ีลาออกจากต าแหน่งจะตอ้งยื่นใบลาออก ซ่ึงการลาออกจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีใบลาออก
ถึงบริษทั 

2.4 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น
กรรมการบริษทัแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการบริษทั
ท่ีแทนนั้นเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน ทั้งน้ี บุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่ง
กรรมการบริษทัไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการบริษทัท่ีตนแทน โดยการลงมติในวาระน้ี
ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการบริษทัท่ียงัคงเหลืออยู ่ 

2.5 ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ  
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 

3. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย
การก ากบัดูแลการด าเนินงานเชิงนโยบายในภาพรวม และการบริหารงานออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยปัจจุบนั 
ประธานกรรมการบริษทัไม่ได้เป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนไม่มีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั  
และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้งไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ าวนั แต่ให้
การสนบัสนุน และให้ค  าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผา่นทางผูบ้ริหารอย่างสม ่าเสมอ ในขณะท่ี
กรรมการผูจ้ดัการรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจดัการบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้กรอบอ านาจท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษทั มีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการบริษทัในการก ากบั ติดตาม ดูแลการปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย
2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธาน

กรรมการบริษทัออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน
4. เป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั

ว่าด้วยการประชุม ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

5. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย

ส าหรับคณะกรรมการบริษทั มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารกิจการบริษทั ใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูถื้อหุน้ โดยในการด าเนินกิจการของบริษทั
คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบติัตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมติของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั

2. พิจารณาและอนุมติัในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั เช่น วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย
กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทั
บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม
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3. ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไป
ตามวิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทาง
การเงิน และงบประมาณของบริษทั

4. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกนัการทุจริต รวมถึงก าหนดให้มี
มาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีเหมาะสมให้มี
ประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ

5. จดัให้มีรายงานประจ าปีของบริษทั และ/หรือของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง

6. ก ากบัดูแล และจดัให้มีกลไกในการก ากับดูแล ไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม

7. พิจารณาและอนุมติั และ/หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้พิจารณา
และอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมท่ีมีนัยส าคัญต่อบริษัท และการเข้าท ารายการท่ี เก่ียวโยงกัน
ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือขอ้บงัคบับริษทั
ของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม

8. แต่งตั้ งกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั และแต่งตั้งกรรมการบริษัท
ตามจ านวนท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการบริษทั

9. ก าหนด และ/หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการบริษทัผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั
10. สรรหาและแต่งตั้ งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทั
วา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

11. สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั

12. การแต่งตั้งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม
อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ทั้งน้ี กรรมการบริษทั
หรือผูบ้ริหารตามวรรคขา้งตน้ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือหรือแต่งตั้งนั้น ตอ้งมีคุณสมบติับทบาท หน้าท่ี
และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทั

13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม
14. พิจารณาและก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และ

ผูบ้ริหารระดบัสูง
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15. พิจารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนด เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาและอนุมติั

16. ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ และพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ
ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด

17. แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรรหาและแต่งตั้ งกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร เขา้ด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย

18. แต่งตั้งกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารเป็นกรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้ง
ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ

19. แต่งตั้งกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นเลขานุการบริษทั

20. ก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการ โดยทบทวนแผนดงักล่าวเป็น
ประจ าทุกปี

21. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอ านาจให้กรรมการบริษทั หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน มีอ านาจ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีอยู่ภายในขอบเขตอ านาจของกรรมการบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรโดยท่ีคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได้

22. ก ากบัดูแลใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั
23. ก ากบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั และบริษทัย่อย อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น

และโปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนั และน่าเช่ือถือ
24. ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบ และขอ้บงัคบัภายในของบริษทัในเร่ืองต่าง ๆ
25. มีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

ขอ้บงัคบับริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้
26. ก าหนดนโยบาย ทบทวน และสนบัสนุนให้มีระบบป้องกนัการคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

ควบคุมดูแลผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการใหป้ฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัและคู่มือการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนัและปลูกฝังจน
เป็นวฒันธรรมองคก์ร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีหลกัฐานวา่กรรมการบริษทัมีการกระท าอนัเป็นการด าเนินการ
หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนให้มีการคอร์รัปชันเกิดข้ึน บริษัทจะด าเนินการทางวินัย
เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน ซ่ึงมีโทษสูงสุดคือเลิกจา้ง หรือยกเลิกสัญญา
ทั้งน้ี หากกรณีท่ีเก่ียวขอ้งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย อาจถูก
ด าเนินการตามกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ๆ
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27. ก าหนดนโยบาย และทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผูน้ าในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนมี
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการจดัท าแผนพฒันาดา้นการก ากบัดูแลกิจการใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจ

ทั้ ง น้ี  ในการด า เนินการเ ร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือผู ้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษทั มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/
หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัท หรือผู ้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษทัไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการ
ท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่
กรณี) พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั 

4. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

4.1 คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี และรายไตรมาส รวมทั้งเร่ืองส าคญัอ่ืน ๆ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น
และเหมาะสม รวมทั้งมีการก าหนดวาระประจ าของแต่ละคร้ังไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น การพิจารณา
อนุมติังบการเงินท่ีผา่นการสอบทาน หรือตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

4.2 ก าหนดปฏิทินการประชุมประจ าปีของปีถัดไปล่วงหน้าทุกส้ินปี ส าหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ตลอดจนผูบ้ริหารสามารถก าหนดตารางการท างาน และสามารถเขา้ร่วม
ประชุม เพื่อใหค้วามเห็นหรือพิจารณาอนุมติัในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ไดทุ้กคราว 

4.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ประธานกรรมการบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
ส่งหนงัสือเชิญประชุมกรรมการบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีมีความจ าเป็น
เร่งด่วน หรือเพื่อรักษาสิทธ์ิและประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ อาจนดัประชุมดว้ยวิธีการอ่ืนหรือ
ก าหนดวนัประชุมเร็วกกว่านั้นได้ ทั้งน้ี กรรมการบริษทั 2 คนข้ึนไป อาจร้องขอประธาน
กรรมการบริษทัให้เรียกประชุมได ้โดยก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการร้องขอ 

4.4 คณะกรรมการบริษทัไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ ครบถว้น และทนัเวลา โดยเลขานุการบริษทัจะดูแล
ให้กรรมการบริษทัได้รับวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อน 
การประชุมเป็นเวลาท่ีเพียงพอส าหรับการศึกษาและพิจารณาเร่ืองท่ีต้องให้ความเห็นและ  
การออกเสียงลงคะแนน 

4.5 มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่าน 
การรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริษทั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถ
ตรวจสอบได ้

4.6 ตอ้งมีกรรมการบริษทัมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมดจึงจะ
ครบเป็นองคป์ระชุม หากประธานกรรมการบริษทัไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองประธาน
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กรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม และหากรองประธานกรรการบริษทัไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดใ้ห้กรรมการบริษทัซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงท่ีมาประชุมเป็น
ประธานท่ีประชุม 

4.7 การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้จ  านวนองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ี
คณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุม จะตอ้งมีจ านวนกรรมการบริษทัอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด  

4.8 ในการลงคะแนนให้กรรมการบริษทั 1 คน มี 1 เสียง กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น และการวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือ
เสียงขา้งมาก ทั้งน้ี หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียง 
เป็นเสียงช้ีขาด  

4.9 ใหเ้ลขานุการบริษทัซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุมเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

5. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท

5.1 คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย
ในรูปแบบรายงานประจ าปี ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ 

5.2 คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงาน
ทางการเงิน และแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี   

5.3 คณะกรรมการบริษัทต้องด าเนินการให้กรรมการบริษทัทุกรายเปิดเผยประวติัของตนเอง 
อย่างครบถ้วน และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีทจ.38/2559 
เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผล 
การด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8) เพื่อประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และ
สาธารณะชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี และใน 
Website ของบริษทั 

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกส้ินปี
โดยแบ่งเป็นการประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะ (As a Whole) และแบบประเมินตนเองของกรรมการบริษทั
รายบุคคล (Self-assessment) ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อทบทวนการท างาน ปัญหาและอุปสรรค 
ท่ีพบ และเพื่อประเมินผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน
ของคณะกรรมการบริษทัในปีต่อ ๆ ไป  

โดยหลกัเกณฑ์ในแบบการประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะ และการประเมินตนเองของกรรมการบริษทั
รายบุคคล ได้อ้างอิงมาจากตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 โดยน ามาปรับใช้ให้เขา้กบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงมีรายละเอียดหวัขอ้ใน
การประเมินดงัน้ี 

- แบบประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะ แบ่งดา้นการประเมิน ดงัน้ี
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั
3. การประชุมคณะกรรมการบริษทั
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการบริษทั
5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ
6. การพฒันาตนเองของกรรมการบริษทัและการพฒันาผูบ้ริหาร

- แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษทัรายบุคคล แบ่งดา้นการประเมิน ดงัน้ี
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั
2. การประชุมคณะกรรมการบริษทั
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั

ส าหรับกระบวนการประเมินนั้น ส านกักรรมการ/เลขานุการบริษทั จะด าเนินการจดัส่งแบบประเมิน 
ทั้ง 2 แบบ พร้อมค าอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละขอ้แก่กรรมการบริษทัรายบุคคลในช่วงตน้เดือน
ธันวาคมของทุกปี และก าหนดให้น าส่งคืนภายในกลางเดือนธันวาคมของปีนั้น ๆ จากนั้นส านักกรรมการ/
เลขานุการบริษทั จะสรุปผลการประเมิน โดยจะสรุปผลคะแนนออกเป็นรายบุคคลและแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ 
ส าหรับการประเมินทั้ง 2 แบบ และรายงานผลใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบในการประชุม เพื่อวิเคราะห์
สาเหตุและหาแนวทางพฒันาแต่ละดา้นต่อไป โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 
1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเล็กนอ้ย 
2 = เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัจะจดัให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม โดยเร่ิม 
ในปี 2560 เป็นตน้ไป ซ่ึงมีแบบการประเมิน รวมถึงหลกัเกณฑ์และกระบวนการประเมินเช่นเดียวกนักบั 
การประเมินคณะกรรมการบริษทั 

ส าหรับการประเมินกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้มีการประเมินเป็นประจ าทุกปี 
โดยใชแ้บบประเมินผลงานประจ าปี ซ่ึงอา้งอิงมาจากศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนปี 2554
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือศึกษาเพิ่มเติมแบบประเมินขององคก์รอ่ืน ๆ ท่ีใชไ้ดผ้ลดีมาแลว้ 
และจะพิจารณาจากผลประกอบการรวมของบริษทัเป็นหลกัเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งน้ี จะจดัส่งแบบประเมินให้แก่
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กรรมการบริษทัทุกท่าน เพื่อท าการประเมินในช่วงตน้เดือนมกราคมของปีถดัไป เพื่อน าผลประกอบการรวมของ
บริษทัมาประกอบการประเมิน และก าหนดให้ส่งคืนแก่ส านักกรรมการ/เลขานุการบริษทั ในช่วงกลางเดือน
มกราคมของปีนั้น ๆ เพื่อสรุปผลการประเมิน และน าเสนอแก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เพื่อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน ก่อนน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษทัต่อไป 

7. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการ
ชุดย่อย และผูบ้ริหาร อย่างเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยให้สอดคล้องกับผลประกอบการรวม 
ของบริษทั ด้วยความโปร่งใส ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัได้มีมติแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าท่ีในการก าหนดและทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ และรูปแบบการพิจารณาการจ่าย
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู ้บริหาร ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัตามล าดบัต่อไป 

โดยการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลประกอบการรวมของบริษัท การปฏิบัติงาน 
และความรับผิดชอบ ซ่ึงจะน าผลการประเมินการปฏิบติังาน และน าขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนเปรียบเทียบกบั
การจ่ายค่าตอบแทนของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกนักบับริษทัหรือใกลเ้คียงกบับริษทั และอา้งอิง
ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนตามเอกสารสรุปผลส ารวจขอ้มูลกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนปี 2558 ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ทั้งน้ี การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยจะตอ้งผา่นการพิจารณาอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และส าหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้ซ่ึงจะพิจารณาจากภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ รวมถึงผลการปฏิบติังาน
ของผู ้บริหารแต่ละท่าน และผลการด าเนินงานของบริษัท โดยกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย 
และผูบ้ริหารระดบัสูง จะได้รับค่าตอบแทนในอตัราที่เหมาะสมตามหน้าที่ และความรับผิดชอบใน
การด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

8. การพฒันากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้
ความรู้แก่กรรมการบริษทั และผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของกลุ่มบริษทัฯ อาทิ กรรมการบริษทั 
กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพื่อให้มีการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและ
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงกรรมการบริษทัของบริษทัตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการบริษทั ได้แก่ 
Director Accreditation Program (DAP) และ/หรือ Director Certification Program (DCP) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)  

นอกจากนั้น ส านกักรรมการ/เลขานุการบริษทั จะจดัท าแผนการอบรมประจ าปีของปีถดัไปล่วงหนา้
ทุกส้ินปีร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติัหลักสูตร 
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การอบรมท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีก่อนการน าใชใ้นปีถดัไป โดยแบ่งเป็นหลกัสูตรการอบรมภาคบงัคบั
ท่ีกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย ตอ้งเขา้อบรมในปีนั้น ๆ และหลกัสูตรการอบรมท่ีเป็นตวัเลือก 
ตามความสนใจ ซ่ึงในแต่ละปีจะสนบัสนุนให้มีกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 1 คน รวมถึงกรรมการชุดย่อย 
และผูบ้ริหารเข้าอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบติังาน 

9. การปฐมนิเทศกรรมการบริษัททีไ่ด้รับการแต่งตั้งใหม่

คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ ภายหลงั
การคดัเลือกผูท่ี้จะเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัของบริษทั โดยจดัให้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูแ้นะน า
ให้กรรมการบริษทัท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่รู้จกักบัฝ่ายจดัการ และกรรมการบริษทัท่านอ่ืน ๆ พร้อมทั้ง
น าเสนอข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มบริษทัฯ อาทิ โครงสร้างองค์กร และลกัษณะการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 
ตลอดจนขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 
เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั จรรยาบรรณในการด า เนินงาน 
และการใช้ข้อมูลภายใน เป็นตน้ โดยจะจดัท าเป็นคู่มือส าหรับกรรมการบริษทัท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
เพื่อประกอบการปฐมนิเทศและการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป   

นอกจากน้ี หากกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ ยงัไม่ไดอ้บรมหลกัสูตรเก่ียวกบัการปฏิบติั
หน้าท่ีของกรรมการบริษทั จะจดัให้กรรมการบริษทัท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ดงักล่าวเขา้อบรมหลกัสูตร 
ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทั อนัไดแ้ก่ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
หรือ Director Certification Program (DCP) และหลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) (กรณีเป็น
กรรมการตรวจสอบ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors 
Association: IOD) รวมถึงหลกัสูตรการอบรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

10. ความเป็นอสิระของคณะกรรมการบริษัทและค านิยามกรรมการอสิระ

10.1คณะกรรมการบริษทัตอ้งท าหน้าท่ีโดยวางตวัเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร
หรือฝ่ายจดัการ หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุม เน่ืองจากกรรมการบริษทั
เป็นเสมือนตวัแทนของผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บเลือกเขา้มาเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกราย  

10.2คณะกรรมการบริษัทควรมีภาวะผู ้น า วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นทุกราย โดยประธานกรรมการบริษทัตอ้ง
สามารถควบคุมการด าเนินงานของผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

10.3คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน 
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10.4ตอ้งมีการถ่วงดุลอ านาจภายในคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้กรรมการบริษทัทุกคนสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ดังนั้ นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทต้อง
ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นผูบ้ริหาร 

10.5กรรมการอิสระจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทางธุรกิจอยา่งเพียงพอ เพื่อให้ความเห็น
ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกราย รวมทั้งประโยชน์ของบริษทั 

10.6กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนด โดยองคป์ระกอบและการแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัพิจารณาเบ้ืองตน้ถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมา
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงจะพิจารณาจากคุณสมบติัและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการบริษทั ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระ 
จากผูท้รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมดา้นอ่ืน ๆ ประกอบกนั จากนั้น 
จะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป ทั้งน้ี บริษทัมี
นโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด
และตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ดงัน้ี 

 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวม
การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
ล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต.
ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา
ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั

 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตรของ
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย
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 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจดงักล่าวรวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ
การเช่า หรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย ์หรือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค ้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญา
มีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั
หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการ
พิจารณาภาระหน้ีดังกล่าวให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต.

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัและ
ไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาต
ต่อส านกังานก.ล.ต.

 ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทัของบริษทั
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษทัท่ีมี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย
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 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบริษทั

 ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั

11. การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนทีก่รรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไปด ารงต าแหน่ง

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัในการอุทิศตนและเวลาเพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพของกรรมการบริษัทและกรรมการผู ้จ ัดการ ทั้ งน้ี  เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด 
จากความสามารถของกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการดังกล่าว คณะกรรมการบริษทัจึงได้มีนโยบาย
ก าหนดจ านวนบริษทัจดทะเบียนและบริษทัจ ากดัอ่ืน ๆ ท่ีกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ สามารถไป
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไดโ้ดยก าหนดใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี  

11.1ก าหนดให้กรรมการบริษทัสามารถด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง 
โดยธุรกิจนั้นตอ้งไม่เป็นประเภทธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบักลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งตอ้งสามารถ
อุทิศตน เวลา และก าลงัความคิดในการท างานให้แก่บริษทัไดอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
ทั้งน้ี การเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน จะตอ้งน าเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัรับทราบดว้ย 

11.2กรรมการผูจ้ดัการ จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารในบริษทัจ ากดั หรือ
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน ท่ีไม่ใช่บริษทัย่อยในกลุ่มบริษัทน ้ าตาลบุรีรัมย์ จะต้องน าเสนอให ้
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ 
ซ่ึงตอ้งไม่เป็นประเภทธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบักลุ่มบริษทัฯ รวมถึงความสามารถในการอุทิศตน 
เวลา และก าลงัความคิดในการท างานใหแ้ก่บริษทันั้นมีเพียงพอหรือไม่   

12. การจัดตั้งคณะกรรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อด าเนินการเฉพาะเร่ืองตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืน และสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ทั้ ง น้ี 
ได้ก าหนดให้มีการจดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าว เพื่อก าหนดองค์ประกอบและหน้าท่ี
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย และใหมี้การทบทวนกฎบตัรเป็นประจ าทุกปี  
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2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ :  นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ และนายศิริชยั สมบติัศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ 

ท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ 

โดยมี นางสาวณฐัชยา ย ัง่ยนืรัตน์ ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ
มีรายละเอียดกฎบตัร ซ่ึงได้ผ่านการอนุมติัทบทวนจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีให้ความเห็นและ

ขอ้เสนอแนะอย่างเป็นอิสระด้านการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยมุ่งเน้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน การสอบทาน
ความถูกตอ้งเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน  การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การตรวจสอบ
ภายใน การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ว่า การด าเนินงาน
ของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส 

องค์ประกอบ 
1.1 คณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ตรวจสอบ ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
1.2  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 ท่าน โดยตอ้งประกอบดว้ยผูมี้ความรู้

และประสบการณ์เพียงพอในการท าหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ท่าน 
1.3  ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัต ิ
เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อบงัคบัท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก าหนดและสามารถให้ความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างอิสระ 
รวมทั้งสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเพียงพอในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. วาระการด ารงต าแหน่ง
2.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งเพื่อปฏิบัติงานตามวาระการด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษทั 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

136 

2.2 กรณีมีเหตุให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่ง อันส่งผลให้จ  านวนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนดในกฎบตัรฉบบัน้ี คณะกรรมการบริษทัตอ้งแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบรายใหม่ เพื่อให้ครบตามจ านวนภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วนัท่ีมีจ  านวน
กรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น 

3. การประชุม
3.1  ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง ทั้งน้ีอาจมีการจดั

การประชุมเพิ่มเติม จากท่ีก าหนดไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยมีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ัง 
ระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบกบัส านกัตรวจสอบภายใน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
พิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลังพลของส านักตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งสอบทานผลการปฏิบติังาน และการประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบของ
ส านกัตรวจสอบภายใน 

3.2  องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละคร้ัง 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้ งน้ี กรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
คร้ังท่ีมีการประชุมในปีนั้น ๆ  

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือ
จดัส่งเอกสารตามความจ าเป็นได ้

3.4 กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด กรรมการตรวจสอบท่านนั้นจะไม่เขา้ร่วมประชุม
หรืองดการแสดงความเห็นในเร่ืองดงักล่าว 

4. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ
4.1 การควบคุมภายใน

1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเก่ียวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับ
ขอ้ร้องเรียน รวมทั้งสอบทานนโยบายและการควบคุมภายในของกระบวนการประเมิน
ความเส่ียงเก่ียวกบัการคอร์รัปชนั เพื่อให้มัน่ใจวา่มีแนวทางสามารถป้องกนัการคอร์รัปชนั
สอดคลอ้งตามท่ีส านกัตรวจสอบภายในไดต้รวจสอบและประเมินแลว้ และรายงานไวใ้น
แบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมทั้งดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) สอบทานใหบ้ริษทัมีกระบวนการท างาน การบริหารความเส่ียง การควบคุม การก ากบัดูแล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของข้อมูล และระบบ
เครือข่ายส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล

4) สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปี
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4.2 การตรวจสอบภายใน 
1) พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงส านักตรวจสอบ

ภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายใน
ท่ีเพียงพอ และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา

2) พิจารณาความเป็นอิสระของส านกัตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีและ
รายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบงัคบับญัชา ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานส านกัตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน

4.3 รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 
1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ โดยการประสานงาน

กบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบการจดัท ารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส
และประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู ้สอบบัญชีสอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็น และเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชี
ของบริษทัก็ได้

2) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งหรือเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ท่ีเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบั
ผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง

3) ให้ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบติังาน หรือระบบงานเพื่อลดความเส่ียงในเร่ืองต่าง ๆ ท าให้ไดร้ายงานทางการเงิน
ท่ีถูกตอ้ง และใชป้ระโยชน์ไดดี้ เพื่อใหบ้ริษทัมีระบบการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ

4.4 การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
1) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั
2) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิด
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้น

3) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั
ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วย
ขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี
- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
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- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
- จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามกฎบตัร (Charter)
- รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ

ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
4) ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการ หรือ

การกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน
ของบริษทัให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู ้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา 
ตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท าตามวรรคหน่ึง 
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4.5 หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
1) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด

เม่ือเห็นวา่จ าเป็นโดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย
2) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

เพื่อพิจารณาอนุมติั
3) ปฏิบัติการ อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

การรายงาน 
1. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัภายในเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข กรณีท่ีมี

การกระท าท่ีอาจมีผลกระทบต่อองคก์รอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งในเร่ืองฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์การทุจริต ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน 
การปฏิบติัท่ีขดัต่อกฎหมาย หรือต่อขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ 

2. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือความเห็นต่าง ๆ
ต่อการด าเนินงานตามท่ีได้รับรายงาน โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

3. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบริษทัซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทั มีจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 โดย มีนางสาว นิภา รัตน์  เ วชพัน ธ์  ผู ้จ ัดก ารส านักบ ริหารความ เ ส่ี ยง  เ ป็น เลขา นุการ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีรายละเอียดกฎบตัร โดยได้ผ่านการอนุมติัทบทวนจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไม่ไดมี้มติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม ดงัน้ี   

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2560 

วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงนั้น เพื่อก าหนดนโยบายดา้นการบริหาร

ความเส่ียงให้ครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร รวมทั้งก ากบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง 
เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนดองค์ประกอบหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิผล ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียงโดยคดัจากกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ริหาร และ/หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้
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ความช านาญดา้นการบริหารความเส่ียง หรือความรู้ความช านาญในอุตสาหกรรมท่ีบริษทัด าเนิน
ธุรกิจอยู ่ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการบริหารอยา่งนอ้ย 3 ท่าน 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยอาจ
เป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดท่ีดูแลส านักบริหารความเส่ียง หรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบั
การนดัประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารการประชุมและการบนัทึกการประชุม

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษทั

และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ได้ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม

2. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
ไดอี้ก หากไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั

3. นอกจากน้ีการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริหารความเส่ียงพน้จากต าแหน่งเม่ือ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535

และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม)

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัลงมติใหอ้อก
- ศาลมีค าสั่งใหอ้อก

ขอบเขตหน้าที ่
1. น าเสนอและให้การสนบัสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง

และระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได้
2. น าเสนอภาพรวมความเส่ียงของบริษัท วิธีการจัดการ และผลการติดตามความเส่ียงต่อ

คณะกรรมการบริษทั
3. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง และด าเนินการเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่การจดัการความเส่ียง

มีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้
4. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแลกเปล่ียนความรู้และขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียง

และการควบคุมภายในท่ีมีผลหรืออาจกระทบต่อบริษทั
5. ตดัสินใจและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริหารความเส่ียง
6. สนบัสนุนใหเ้กิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงในองคก์ร
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7. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รายงานผลการประเมินประจ าปีต่อ
คณะกรรมการบริษทั

8. สอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้มัน่ใจว่า
เน้ือหาในกฎบตัรมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงของบริษทั

9. พิจารณาสอบทานความเส่ียง และแนวทางการจดัการความเส่ียงของบริษทั ตามท่ีหน่วยงาน
เจา้ของความเส่ียงไดป้ระเมินไวร้วมทั้งให้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ข

10. ก ากบัดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัโดยการติดตามและ
ตอบทานอยา่งต่อเน่ือง

11. ใหต้ั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงไดต้ามท่ีเห็นสมควร
12. ให้การสนบัสนุนเก่ียวกบักระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นคอร์รัปชนั  และนโยบายการต่อตา้น

คอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy)

ความรับผดิชอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง ตามหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษทัยงัคงตอ้งมีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

การประชุม 
1. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผูบ้ริหารหรือ

พนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร
ขอ้มูลตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น

2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกคร้ัง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย
กรรมการบริหารความเส่ียง เป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนกรรมการบริหารความเส่ียง
ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นต าแหน่งขณะนั้น จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม

3. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้เขา้ร่วมพิจารณา
หรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ

4. ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเส่ียง ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใช้
คะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ในกรณีท่ีการลงมติมีเสียงเท่ากนั ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการช้ีขาด

การรายงาน 
รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

และจดัท ารายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั และลงนาม
โดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะท าการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 

2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั มีจ านวน 4 คน ซ่ึงมีสัดส่วน
กรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 50 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ) 
2. รศ.ดร. ชิต เหล่าวฒันา กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ) 

*ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 

3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการธรรมาภิบาล 
4. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการธรรมาภิบาล 

โดยมีนางสาวพชัรี โคสนาม ผู ้จ ัดการส านักกรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล และมีรายละเอียดกฎบัตร โดยได้ผ่านการอนุมัติทบทวนจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไม่ไดมี้มติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม ดงัน้ี   

องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 

1. องคป์ระกอบ และการแต่งตั้ง
1.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี

หากองค์กรยงัมีขนาดเล็กและจ านวนบุคลากรกรรมการอิสระไม่เพียงพอ ก าหนดให้ต้องมี
กรรมการอิสระ อยา่งนอ้ย 1 คน ในคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
ตอ้งพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลเท่านั้น 

1.2 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทั เพื่อท าหน้าท่ีคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล ทั้งน้ี หากคณะกรรมการธรรมาภิบาลพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับ 
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

1.3 ให้บริษทัคดัเลือกและเสนอช่ือพนกังานบริษทั เพื่อท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

2. คุณสมบติั
2.1 ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั มีความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระตามหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี 
2.2 มีความรู้ความสามารถในการท าหน้าท่ีดา้นธรรมาภิบาล การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การให้

ค  าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนก ากบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั 
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ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
รวมถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงความรู้ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท 
ตลอดจนประสบการณ์การท างาน และเขา้ใจถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลอยา่งแทจ้ริง 

2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ 
การด าเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

1. วาระการด ารงต าแหน่ง
1.1 กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งเพื่อปฏิบติังานตามวาระการด ารงต าเหน่ง

กรรมการบริษทั 
1.2 กรณีมีเหตุใหก้รรมการธรรมาภิบาลพน้จากต าแหน่ง อนัส่งผลให้จ  านวนของคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลไม่ครบถ้วนตามท่ีก าหนดในกฎบตัรฉบบัน้ี คณะกรรมการบริษทัต้องแต่งตั้ ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลรายใหม่ เพื่อให้ครบตามจ านวน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัแต่
วนัท่ีมีจ  านวนกรรมการธรรมาภิบาลไม่ครบถว้น 

2. การพน้จากต าแหน่ง
2.1 กรรมการธรรมาภิบาลจะพน้จากต าแหน่ง เม่ือเกิดกรณี ดงัน้ี

- เสียชีวติ
- ลาออก
- พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั
- คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการธรรมาภิบาล หรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ี

กฎหมายก าหนด
2.2 ในกรณีลาออก กรรมการธรรมาภิบาลจะต้องยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั 

และมีผลตั้งแต่วนัท่ีประธานกรรมการบริษทัลงนามพิจารณาอนุมติัการลาออกเป็นตน้ไป 

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่
1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และแนวทางดา้นจรรยาบรรณธุรกิจ และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

เพื่อเป็นมาตรฐานในการก าหนดระเบียบปฏิบติัของบริษทั และการปฏิบติัตนของกรรมการบริษทั
ผูบ้ริหาร และพนกังาน

2. ให้ค  าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนทบทวนจรรยาบรรณ และหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
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3. ดูแลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

4. ก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั
5. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการ และผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั และเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือ บริษทัย่อย 
และ/หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
ไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 
โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั 

การประชุม 

1. การจดัประชุม
1.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง หรืออาจจดัให้มีการประชุม

เพิ่มเติมตามท่ีประธานกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยตอ้งเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลทั้งหมด 

1.2 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได ้หากกรรมการธรรมาภิบาล 
หรือประธานกรรมการบริษทั มีวาระจ าเป็นท่ีตอ้งหารือร่วมกนั 

2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
2.1 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องมีกรรมการธรรมาภิบาล เข้าร่วมประชุม

ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการดงักล่าวทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล เป็นประธานท่ีประชุม 

2.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการธรรมาภิบาล ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้
ใหก้รรมการธรรมาภิบาล ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

2.3 กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีเหตุให้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัตอ้ง
มอบหมายบุคคลเขา้ร่วมประชุมแทน 

3. การลงคะแนนเสียง
3.1 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการธรรมาภิบาลท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียง
เป็นเสียงช้ีขาด 

3.2 กรรมการธรรมาภิบาล ท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะตอ้งงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 
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4. บนัทึกรายงานการประชุม
ใหเ้ลขานุการกรรมการธรรมาภิบาล หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายท าหนา้ท่ีบนัทึกรายงานการประชุม 

การรายงาน 

1. คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะต้องเสนอและรายงานผลการพิจารณานโยบายต่าง ๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นจรรยาบรรณธุรกิจ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั
ตลอดจนการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาล แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา
อนุมัติ และ/หรือ การน าเสนอวาระอ่ืน ๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบต่อไป

2. ประธานกรรมการธรรมาภิบาลตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่ผูถื้อหุ้นรับทราบไว้
ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) โดยเปิดเผย
รายละเอียด ดงัน้ี
2.1 จ านวนคร้ังการประชุม
2.2 จ านวนคร้ังท่ีกรรมการธรรมาภิบาลเขา้ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล
2.3 ผลการปฏิบติังานตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ี

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและของคณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาล และรายงานผลการปฏิบติังาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี (ถา้มี) ให้กบั
คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะได้รับค่าตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

ในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.5 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั มีจ านวน 
4 คน ซ่ึงมีสัดส่วนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 50 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
2. นายวเิชฐ ตนัติวานิช กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(กรรมการอิสระ) *ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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โดยมีนางสาวพชัรี โคสนาม ผู ้จ ัดการส านักกรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีรายละเอียดกฎบตัร โดยไดผ้า่นการอนุมติัทบทวนจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไม่ไดมี้มติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม ดงัน้ี  

1. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ
1.1 องคป์ระกอบ และการแต่งตั้ง

1.1.1 ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอย่างนอ้ย 3 คน โดยส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
ทั้ งน้ี หากองค์กรยงัมีขนาดเล็กและจ านวนบุคลากรกรรมการอิสระไม่เพียงพอ 
ก าหนดให้ต้องมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน ในคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งพิจารณา
คดัเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเท่านั้น 

1.1.2 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัเพื่อท าหนา้ท่ีคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งน้ี หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

1.1.3 ให้บริษทัคดัเลือกและเสนอช่ือพนกังานบริษทัเพื่อท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

1.2 คุณสมบติั 

1.2.1 ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั มีความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

1.2.2 มีความรู้ความสามารถในการท าหน้าท่ีสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงและ
พิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงความรู้ในธุรกิจท่ี เ ก่ียวข้องกับบริษัท ตลอดจน
ประสบการณ์การท างาน และเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งแทจ้ริง 

1.2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ 
การด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง
2.1 วาระการด ารงต าแหน่ง

2.1.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งเพื่อปฏิบติังาน 
ตามวาระการด ารงต าเหน่งกรรมการบริษทั 

2.1.2 กรณีมีเหตุให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่ง อนัส่งผลให้
จ  านวนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนด
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ในกฎบัตรฉบับน้ี คณะกรรมการบริษทัต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนรายใหม่ เพื่อให้ครบตามจ านวน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีมี
จ  านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบถว้น 

2.2 การพน้จากต าแหน่ง 

2.2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพน้จากต าแหน่ง เม่ือเกิดกรณี ดงัน้ี 

- เสียชีวติ - ลาออก

- พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั - คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง

- ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือมีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด

2.2.2 ในกรณีลาออก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องยื่นใบลาออกต่อ
ประธานกรรมการบริษทั และมีผลตั้งแต่วนัท่ีประธานกรรมการบริษทัลงนามพิจารณา
อนุมติัการลาออกเป็นตน้ไป 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าที่
3.1 ดา้นการสรรหา

3.1.1 ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการในการคดัเลือกและสรรหา
กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งการคดัเลือกกรรมการชุดย่อยเพื่อให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณสมบติั การศึกษา ความรู้
ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์การท างานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั ตลอดจนความเป็นอิสระของกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทั 
ก าหนด เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางประกอบการพิจารณาสรรหา เพื่อให้
การด าเนินงานของบริษทั บรรลุไดต้ามเป้าหมาย และวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีตั้งไว ้
นอกจากนั้น หลกัเกณฑ์ รูปแบบและกระบวนการในการคดัเลือกและสรรหาจะตอ้ง
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3.1.2 พิจารณาคัดเลือกและสรรหากรรมการบริษัท และผู ้บริหารระดับสูง รวมถึง  
การคดัเลือกกรรมการชุดย่อยท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามล าดบั  

3.1.3 พิจารณาและเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
ให้มีความเหมาะสมกบับริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของ
ธุรกิจ และสถานการณ์ภายในประเทศและสังคมโลก 

3.1.4 ก าหนดแผนและจดัให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
รวมไปถึงการจดัท าแผนพฒันาความรู้ความสามารถของกรรมการบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
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3.1.5 จดัท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ของกรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้ง
ผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารและ
การด าเนินงานของบริษทั เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยให้เสนอแผน
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาต่อไป  

3.1.6 สนบัสนุนใหบ้ริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยมีส่วนร่วมในการเสนอรายช่ือบุคคล 
เพื่อเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษทั 

3.1.7 เปิดเผยขอ้มูลในการพิจารณาสรรหาและการคดัเลือกกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ยและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

3.2 ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 
3.2.1 ก าหนดและทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ ์และรูปแบบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน 

หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูง 
ให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยให้สอดคลอ้งกบัผลประกอบการโดยรวม
ของบริษทัดว้ยความโปร่งใส  

3.2.2 เสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และ/หรือ ผลประโยชน์อ่ืนใดของกรรมการบริษัท 
กรรมการชุดย่อยและผูบ้ริหารระดับสูง เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการท่ีมี
ความสามารถและศักยภาพ โดยให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทและ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั ต่อคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมติัตามล าดบั 

3.2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั 
กรรมการชุดยอ่ยและผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจ าปี 

3.2.4 เปิดเผยหลกัเกณฑ์และรูปแบบการพิจารณาค่าตอบแทน และขอ้มูลค่าตอบแทน และ/หรือ 
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดับสูง 
รวมทั้งจดัท ารายงานการก าหนดค่าตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

3.2.5 ทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และรูปแบบการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู ้บริหารระดับสูง          
เป็นประจ าทุกปี 

3.2.6 รับผดิชอบต่อการอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะไม่รวมถึงอ านาจ 
ในการอนุมติัรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีส่วนไดเ้สียหรือไดผ้ลประโยชน์
ในลักษณะอ่ืนใด อนัเป็นการขดัแยง้กับบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น เวน้แต่เป็นการอนุมติั
รายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทัว่ไปของบริษทัท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดกรอบ
การพิจารณาไวช้ดัเจน 

4. การประชุม
4.1 การจดัประชุม

4.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง หรือ
อาจจดัใหมี้การประชุมเพิ่มเติมตามท่ีประธานกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยตอ้งเขา้
ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด 

4.1.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได ้
หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือประธานกรรมการบริษทัมีวาระ
จ าเป็นท่ีตอ้งหารือร่วมกนั 

4.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

4.2.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งมีกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการดงักล่าว
ทั้ งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นประธานท่ีประชุม 

4.2.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

4.2.3 กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีเหตุให้ไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัตอ้งมอบหมายบุคคลเขา้ร่วมประชุมแทน 

4.3 การลงคะแนนเสียง 

4.3.1 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

4.3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะตอ้งงดออกเสียง
ในวาระนั้น ๆ 
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4.4 บนัทึกรายงานการประชุม 

4.4.1 ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
ท าหนา้ท่ีบนัทึกรายงานการประชุม 

5. การรายงาน
5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเสนอและรายงานผลการพิจารณา

การสรรหากรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง และกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนแก่ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนการน าเสนอวาระอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบต่อไป  

5.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีในการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รับทราบไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) โดยเปิดเผยรายละเอียด ดงัน้ี 
5.2.1 จ านวนคร้ังการประชุม 
5.2.2 จ านวนคร้ังท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล 
5.2.3 ผลการปฏิบติังานตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ี 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองและของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบติังาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี (ถา้มี) ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 

7. ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมตามหนา้ท่ี

และความรับผดิชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.6 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษทั มีจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล กรรมการบริหาร 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 
4. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 
5. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 
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โดยมีนางสาวพัชรี โคสนาม ผู ้จ ัดการส านักกรรมการ และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหาร และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 มีมติ
อนุมติัทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงไม่ไดมี้มติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ
1.1 องคป์ระกอบ และการแต่งตั้ง

1.1.1 คณะกรรมการบริหารจะตอ้งเป็นกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงไดรั้บ
การแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ริหาร อย่างน้อย 3 คน 
และใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

1.1.2 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ริหาร เพื่อท า
หน้าท่ีคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี หากคณะกรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
อาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัไดอี้ก 

1.1.3  ให้บ ริษัทคัด เ ลือกและ เสนอช่ือพนักง านบ ริษัท  เพื่ อท าหน้า ท่ี เลขา นุการ  
คณะกรรมการบริหาร โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

1.2 คุณสมบติั 

1.2.1 มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมทั้งปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและ
ค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้และองคก์รเป็นส าคญั 

1.2.2 มีความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในการท าหน้าท่ีของกรรมการบริหาร 
ตลอดจนมีความรู้และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งด้านการบริหาร การเงิน การบญัชี 
หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์(“กลุ่มบริษทัฯ”) รวมทั้งเขา้ใจถึง
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารอยา่งแทจ้ริง 

1.2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของบริษทั 

2. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง
2.1 วาระการด ารงต าแหน่ง

2.1.1 กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งเพื่อปฏิบติังานตามวาระการด ารงต าเหน่ง
ของกรรมการบริษทั หรือการด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  

2.1.2 กรณี มี เห ตุ ให้กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่ง  อัน ส่งผลให้จ  านวนของ 
คณะกรรมการบริหารไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนดในกฎบตัรฉบบัน้ี คณะกรรมการบริษทั
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ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายใหม่ เพื่อให้ครบตามจ านวน ภายในระยะเวลา 
3 เดือน นบัแต่วนัท่ีมีจ  านวนกรรมการบริหารไม่ครบถว้น 

2.2  การพน้จากต าแหน่ง 

2.2.1 กรรมการบริหารจะพน้จากต าแหน่ง เม่ือเกิดกรณี ดงัน้ี 

- พน้จากการเป็นกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร - เสียชีวติ

- คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง - ลาออก

-ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการบริหาร หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด

2.2.2 ในกรณีลาออก กรรมการบริหารจะต้องยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท 
และมีผลตั้งแต่วนัท่ีประธานกรรมการบริษทัลงนามพิจารณาอนุมติัการลาออกเป็นตน้ไป 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าที่
3.1 พิจารณา ก าหนด และให้ความเห็นเก่ียวกับ วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ

เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทั เพื่อเสนอ
และขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั  

3.2 ก ากบัดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตาม วิสัยทศัน์ ภารกิจ 
นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและ
งบประมาณของบริษทั ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  

3.3 ก าหนดโครงสร้างองค์กร และนโยบายเก่ียวกับการบริหารจดัการบริษทั รวมถึงนโยบาย
เก่ียวกบัการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลิกจา้งพนักงานท่ีมีต าแหน่งสูงกว่า
ผูจ้ดัการฝ่ายของบริษทั โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั และ/หรือ ผูจ้ดัการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นผูมี้อ านาจแทนบริษทัในการลงนามในสัญญาจา้งแรงงาน  

3.4 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมติั
ใหบ้ริษทัลงทุน หรือเขา้ร่วมลงทุนกบับุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รทางธุรกิจอ่ืนใด ในรูปแบบ
ท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อด าเนินกิจการตามวตัถุประสงคข์องบริษทั ตลอดจน
การพิจารณาและอนุมติัการใชจ่้ายเงินเพื่อการลงทุนดงักล่าว การเขา้ท านิติกรรมสัญญา และ/หรือ
การด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ ในจ านวนเงินในแต่ละรายการ
ตั้งแต่ 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งน้ี ต้องไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

3.5 พิจารณาและอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กู้ยืม 
ขอสินเช่ือ จ าน า จ  านอง ค ้าประกนั และการอ่ืน รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินใด ๆ ตามวตัถุประสงค์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ ในการด าเนินกิจการของบริษัท 
ตลอดจนการเขา้ท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว
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จนเสร็จการ ในจ านวนเงินในแต่ละรายการตั้งแต่ 20 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี 
ตอ้งไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

3.6 พิจารณาและอนุมติัการเขา้ท าสัญญาหรือตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิท่ีจะซ้ือหรือขาย
น ้ าตาลทรายล่วงหน้า สัญญาซ้ือขายต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น เพื่อป้องกันความเส่ียง 
ทางการเงินของบริษทั  

3.7 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับโครงการ 
ขอ้เสนอ หรือการเขา้ท าธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของบริษทั ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่
จ านวนเงินท่ีได้ก าหนดไว ้และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือขอ้บงัคบับริษทั 
ท่ีไดก้  าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติั  

3.8 พิจารณาและอนุมัติแนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินกิจการของบริษัทหรือ 
การด าเนินการใด ๆ อนัอาจมีผลผกูพนับริษทั  

3.9 มอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ดัการ ด าเนินกิจการของบริษทั ตามขอบเขตอ านาจ หน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหาร  

3.10 แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายคน 
มีอ านาจด า เ นินการใด ๆ ท่ีอยู่ภายในขอบอ านาจของคณะกรรมการบริหาร ตามท่ี
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ข
เปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

3.11 พิจารณาและอนุมติัคู่มืออ านาจด าเนินการ เพื่อใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง และ/หรือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบ
อ านาจทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ และอ านาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือใน
การปฏิบติังาน โดยมีเอกสารอา้งอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอยา่งมีระบบ  

3.12 มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบใด ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือตามนโยบายท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

3.13 มีหนา้ท่ีส่งเสริมและจดัท าให้มีระบบป้องกนัการคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่ือสาร
เร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชันไปยงัพนักงานและควบคุมดูแลให้พนกังานปฏิบติัตามนโยบาย
ต่อตา้นคอร์รัปชนัและคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นผูน้ า
และเป็นแบบอย่างแก่พนักงานในด้านการต่อตา้นคอร์รัปชัน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีหลกัฐานว่า
กรรมการบริหารมีการกระท าอนัเป็นการด าเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนบัสนุนให้มี
การคอร์รัปชนัเกิดข้ึน บริษทัจะด าเนินการทางวินยัเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบั
ในการท างาน ซ่ึงมีโทษสูงสุดคือเลิกจา้ง หรือยกเลิกสัญญา ทั้งน้ี หากกรณีท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผู ้ท่ี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาจถูกด าเนินการตาม
กระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ๆ 
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3.14 ศึกษาและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั รวมทั้ง
กฎหมาย และกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจ จากคณะกรรมการบริหาร 
มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทั
ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร ไม่มีอ านาจอนุมัติ 
การด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั 

4. การประชุม
4.1 การจดัประชุม

4.1.1 กรรมการบริหารตอ้งเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม
คณะกรรมการบริหารทั้งหมด 

4.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
4.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 

ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการดงักล่าวทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธาน
กรรมการบริหาร เป็นประธานท่ีประชุม 

4.2.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหาร ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได้
ใหก้รรมการบริหารท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

4.2.3 กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร มีเหตุให้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทั
ตอ้งมอบหมายบุคคลเขา้ร่วมประชุมแทน 

4.3 การลงคะแนนเสียง 
4.3.1 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

4.3.2 กรรมการบริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะตอ้งงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

4.4 บนัทึกรายงานการประชุม 
4.4.1 ใหเ้ลขานุการกรรมการบริหาร หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายท าหนา้ท่ีบนัทึกรายงานการประชุม 

5. การรายงาน
5.1 คณะกรรมการบริหารจะตอ้งเสนอและรายงานผลการพิจารณานโยบาย หรือการด าเนินงาน

ในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัและมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ตามขอบเขตอ านาจ
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หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารท่ีพึงรายงาน หรือขอการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
โดยน าเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั และ/หรือเพื่อรับทราบต่อไป  

5.2 คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการตอ้งจดัท าบทวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
(MD&A) ส าหรับผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา และเปิดเผยให้ผูถื้อหุ้นรับทราบไวใ้น
รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริหารจะตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองและของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งคณะและรายงานผลการปฏิบติังาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ี (ถ้ามี) ให้กับ
คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 

7. ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร จะไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบ

ในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.7 ผู้บริหาร 

ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี  ทจ. 23/2551 ซ่ึงหมายถึง “ผูจ้ ัดการ 
หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารง
ต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี
หรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า” ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษทั 
ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนดงักล่าว มีจ านวน 7 ท่าน ซ่ึงมีรายนามดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส กลุ่มการลงทุนในประเทศ ดา้นธุรกิจการเกษตร 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส กลุ่มการลงทุนในประเทศ ดา้นพาณิชย ์
4. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส กลุ่มการลงทุนในประเทศ ดา้นพลงังาน 
5. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส กลุ่มการลงทุนต่างประเทศ 
6. นายพิทกัษ ์ชาวสวน รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ (CFO) 
7. นายภทัรพงศ ์พงศส์วสัด์ิ รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ ดา้นต่างประเทศและนโยบาย

อุตสาหกรรม 
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ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการ (CEO) มีองคป์ระกอบและการแต่งตั้ง รวมทั้งขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ (CEO) 
ในการสรรหากรรมการผูจ้ดัการ (CEO) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็น 

ผูพ้ิจารณาเบ้ืองตน้ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท 
เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด ้
รวมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ (CEO) 

1. รับผิดชอบดูแลเร่ืองการด าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ าวนั (Day To Day
Operation)  ของบริษัท รวมถึงการก ากับดูแลการด า เ นินงานโดยรวม เพื่อให้เ ป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ และข้อบังคบัของบริษทั ตลอดจนวิสัยทศัน์  ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ
เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทัท่ีไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทั

2. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ
ท่ี เ ก่ียวข้องกับการด า เ นินงาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ าว ันของบริษัท
ในจ านวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั

3. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานตามปกติประจ าวนัของบริษทั ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า
จ านวนเงินท่ีได้ก าหนดไว ้รวมถึงให้ความเห็น และเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณากลัน่กรอง และหาขอ้สรุปต่อไป

4. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมติัให้
บริษทัลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอ่ืนใด ในรูปแบบท่ี
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจน
การพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าท านิติกรรมสัญญา
และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ ในจ านวนเงินในแต่ละ
รายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท

5. พิจารณาและอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม
ขอสินเช่ือ จ าน า จ  านอง ค ้าประกนั และการอ่ืน รวมถึงการซ้ือขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
ใด ๆ ตามวตัถุประสงค์ของบริษทั เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษทั ตลอดจนการเขา้ท า
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นิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ ในจ านวนเงิน 
ในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท  

6. ก าหนดเง่ือนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการช าระเงิน การท าสัญญาซ้ือขาย
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการค้า เป็นต้น ในจ านวนเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท
แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั

7. พิจารณาจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และผลประโยชน์ตอบแทน
ท่ีเหมาะสมของพนักงานของบริษัท ท่ีมีต าแหน่งผูจ้ ัดการฝ่ายหรือต ่ากว่า ตามแนวนโยบาย
ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริหาร

8. แต่งตั้ งท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานตามปกติ
ประจ าวนัของบริษทั

9. แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ท่ีอยู่
ภ ายในขอบ เขตอ านาจของกรรมการผู ้จ ัดก าร  ตาม ท่ีกรรมการผู ้จ ัดก าร เ ห็นสมควร
โดยท่ีกรรมการผูจ้ดัการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได้

10. มีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบใด ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือตามนโยบายท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

11. จดัท าให้มีระบบป้องกนัการคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพ และควบคุมไม่ให้มีการคอร์รัปชนัภายใน
องค์กร ตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชันและคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
ตลอดจนเป็นผูน้ าและแบบอยา่งแก่พนกังานในดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนั

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการผูจ้ดัการหรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการมีส่วนไดเ้สีย
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการ ไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว 
เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมาย วตัถุประสงค์และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั 

2.8 เลขานุการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษทั 

ไดมี้มติแต่งตั้งนางสาวพชัรี โคสนาม ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยนางสาวพชัรี 
โคสนาม เป็นผูผ้่านการอบรมหลกัสูตรด้านการท างานของเลขานุการบริษทั จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) และหลกัสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
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 หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 50/2013
 หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นท่ี 25/2013
 หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นท่ี 10/2013
 หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นท่ี 5/2013
 หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั (Advances for Corporate Secretaries) รุ่นท่ี 2/2559

ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดการแต่งตั้ง หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทัดงัน้ี 

 การแต่งตั้ง หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ ง เลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้า ท่ีสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการบริษทัในดา้นต่าง ๆ อาทิ การจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุม
ผู ้ถือหุ้น การจัดท ารายงานการประชุม การจัดเก็บเอกสารส าคัญ ตามท่ีกฎหมายก าหนด
และการจดัท ารายงานประจ าปี รวมทั้งงานด้านการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการให้ค  าแนะน า
เบ้ืองตน้ในขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษทั โดยเลขานุการบริษทั
จะด ารงต าแหน่งเป็นผู ้จ ัดการส านักกรรมการ ทั้ ง น้ี บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติและหน้าท่ี
ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั ดงัน้ี

1. การศึกษาและการอบรม
- ต้องจบการศึ กษาระดับปริญญาตรีหรื อปริญญาโทด้ านกฎหมาย บัญชี  การเ งิ น

และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
- ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัท โดยเฉพาะ

หลักสูตรพื้นฐานจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อาทิ หลักสูตร
Company Secretary Program (CSP), หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT), หลกัสูตร
Board Reporting Program (BRP) และหลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) เป็นตน้

2. หนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั

- ให้ค  าแนะน าเบ้ืองต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหารในข้อกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทท่ีบริษัทต้องปฏิบัติตาม ดูแลให้การด าเนินกิจการของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฎหมาย
และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

- รับผิดชอบในการจัดการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั

- บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
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- จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการบริษทั รายงานประจ าปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุม
ผูถื้อหุ้น หนงัสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั

- เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร พร้อมทั้งจดัส่ง
ส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียให้ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น

- ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด

- ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย
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(3) รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย
รายช่ือกรรมการในแต่ละบริษทัยอ่ย นบัเฉพาะบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญั โดยมีรายไดร้วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด 

ไดแ้ก่ บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (BSF) โดยรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั มีดงัน้ี  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส สายงานการตลาด
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายผลิต 
ผูจ้ดัการฝ่าย

ควบคุมคุณภาพ 

กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส สายงานผลิต 

นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มบริหารการเงิน  
นายอดุลย ์สุรวฒิุกลุ 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายสินเช่ือ
ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายขายในประเทศ 
ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายเช้ือเพลิง 

รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายขายต่างประเทศ 

นายภทัรพงศ ์พงศส์วสัด์ิ 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายขายต่างประเทศ 
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คณะกรรมการของบริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (BSF) (บริษัททีป่ระกอบธุรกจิหลกั) 

คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั มีจ  านวน 5 คนประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริษทั 
2. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล กรรมการบริษทั 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั 
4. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั 
5. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั มีจ  านวน 5 คนประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล กรรมการบริหาร 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 
4. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 
5. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 

ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั มีจ านวน 7 คน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส สายงานการตลาด 
3. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส สายงานผลิต 
4. นายยรรยง กิตติธชัพงศพ์ร รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 
5. นายภทัรพงศ ์พงศส์วสัด์ิ รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายขายต่างประเทศ 
6. นายอดุลย ์สุรวฒิุกุล รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มบริหารการเงิน (สินเช่ือ) 
7. นายนพอนนัต ์ พลูทรัพย์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 
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(4) ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2557 มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจและ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยไวด้งัน้ี 

1. บริหารกิจการบริษทัยอ่ยให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดยในการด าเนินกิจการของบริษทัยอ่ย
คณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริตและ
ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมติ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

2. ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัยอ่ย และก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตาม
วิสัยทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบริษทัใหญ่

3. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และระบบป้องกนัการทุจริต รวมถึงก าหนดให้มีมาตรการ
ในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยใหมี้ประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ

4. ก ากับดูแล และจัดให้มีกลไกในการก ากับดูแล ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั

5. แต่งตั้ งกรรมการบริษัทคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้ งกรรมการบริษัท
ตามจ านวนท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเป็นรองประธานกรรมการบริษทั

6. ก าหนด และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการบริษทัผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัยอ่ย
7. พิจารณาและก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง
8. สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั
9. พิจารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั

ก าหนด เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาและอนุมติั
10. ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูง พิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร

ระดบัสูงตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด
11. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบอ านาจให้กรรมการบริษทั หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนมีอ านาจด าเนินการ

ใด ๆ ท่ีอยู่ภายในขอบเขตอ านาจของกรรมการบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยท่ี
คณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได้

12. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัย่อย
ตลอดจนการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และ/หรือรายการท่ีมีนัยส าคญัให้แก่บริษทัใหญ่ทราบ
โดยครบถว้น ถูกตอ้ง และภายในก าหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด
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13. เปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อย
ให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการท าธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทใหญ่ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ภายในก าหนดเวลาท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด

14. รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากบริษทัใหญ่
ตลอดจน การเข้าร่วมลงทุนกับผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ต่อบริษทัใหญ่ ผ่านรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือนและเขา้ช้ีแจง และ/หรือน าส่งเอกสารประกอบการพิจารณา กรณีดงักล่าวในกรณีท่ีบริษทัใหญ่
ร้องขอ

15. เขา้ช้ีแจง และ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานให้แก่บริษทัใหญ่ เม่ือไดรั้บการร้องขอ
ตามความเหมาะสม

16. เขา้ช้ีแจง และ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทัใหญ่ ในกรณีท่ีบริษทัใหญ่ตรวจพบ
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัใด ๆ

17. มีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบั
ของบริษทั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั มีส่วนไดเ้สีย
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทัหรือผูรั้บมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริษทั ไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ี
เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 
(แลว้แต่กรณี) พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย 

(5) การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย
เพื่อให้บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) สามารถก ากบัดูแล และบริหารจดัการกิจการของบริษทัยอ่ย 

รวมถึงการติดตามดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวไ้ดเ้สมือนเป็นหน่วยงาน
ของบริษทัเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษทั ทั้งน้ี เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัในบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษทัในภาพรวม บริษทัจึงมีกลไกการก ากบัดูแลการด าเนินงานของ
บริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี  

1. บริษทัจะแต่งตั้งหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม
อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม โดยให้กรรมการบริษทัและ
ผูบ้ริหารท่ีบริษทัเสนอช่ือ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารจดัการทัว่ไป และการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมได ้ตามแต่ท่ีกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย และ/หรือ
บริษทัร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ทั้งน้ี กรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารตามนั้นตอ้งมี
คุณสมบติั บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ ตามประกาศ
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของ
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

2. ในกรณีดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ หรือท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) ก่อนท่ีจะได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ
บริษทัยอ่ยนั้น ๆ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยนั้น ๆ (แลว้แต่กรณี)

(1) กรณีท่ีตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) ก่อนท่ีบริษทัยอ่ยนั้น ๆ จะเขา้ท ารายการ
(ก) การจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษทัยอ่ย
(ข) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย
(ค) การอนุมติังบประมาณประจ าปีของบริษทัยอ่ย

รายการตั้งแต่ขอ้ (ง) ถึงขอ้ (ฏ) น้ีเป็นรายการท่ีถือวา่มีสาระส าคญั และหากบริษทัยอ่ยเขา้ท ารายการ 
จะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย โดยน า
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือ 
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณ
ขนาดของรายการท่ีบริษทัย่อยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทัใหญ่ตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวแลว้ อยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ดว้ย 
ซ่ึงรายการดงัต่อไปน้ีคือ 

(ง) กรณีท่ีบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย  

(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผู ้ท่ี ก่อ 
ความเสียหายแก่บริษทัยอ่ย 

(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัยอ่ยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ช) การซ้ือหรือการรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัยอ่ย 
(ซ) การเข้าท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัย่อยทั้งหมดหรือ

บางส่วนท่ีส าคญั  

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัยอ่ย หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน 
(ฌ) การใหเ้ช่าหรือการใหเ้ช่าซ้ือกิจการหรือทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยทั้งหมด หรือส่วนท่ีมีสาระส าคญั 
(ญ) การกูย้มืเงิน การใหกู้ย้มืเงิน การใหสิ้นเช่ือ การค ้าประกนั การท านิติกรรมผกูพนับริษทัยอ่ย

ใหต้อ้งรับภาระทางการเงินเพิ่มข้ึน หรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอ่ืนใด
แก่บุคคลอ่ืน และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย 
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(ฎ) การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย  
(ฏ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อ

บริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

(2) เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ ก่อนบริษทัยอ่ยเขา้ท ารายการ
ทั้งน้ี ให้น าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ซ่ึงตอ้ง
เป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ีบริษทัย่อยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของ
บริษัทใหญ่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ดว้ย
(ก) กรณีท่ีบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัหลกั  
(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนและการจดัสรรหุ้นของบริษทัหลกั รวมทั้งการลดทุน 

จดทะเบียนของบริษทัหลกั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นอนัจะเป็นผล
ให้สัดส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้ม
ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไม่วา่ในทอดใด ๆ ลดลงเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของบริษทัย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ
บริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกัไม่วา่ในทอด
ใด ๆ ลดลงเหลือนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของบริษทัหลกั 

(ค) การด าเนินการอ่ืนใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ 
บริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้มในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกัไม่วา่ในทอด
ใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของบริษทัหลัก หรือเป็นผลให้
สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทัใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม 
ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยไม่วา่ในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของบริษทัย่อย ในการเขา้ท ารายการอ่ืนใดท่ีมิใช่รายการธุรกิจปกติของ
บริษทัหลกั 

(ง) การเลิกกิจการของบริษทัหลกั  
(จ) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัหลกั และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบ

ต่อบริษทัหลกัอยา่งมีนยัส าคญั  
(ฉ) การแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยในเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทหลัก ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงการแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ยท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษทัใหญ่ในการเสนอช่ือหรือแต่งตั้ง
บุคคลเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใหญ่
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ในบริษทัหลัก การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการบริษทัท่ีเสนอช่ือหรือแต่งตั้งโดย
บริษทัใหญ่ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัหลกั การออกเสียงลงคะแนนของ
บริษทัใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัหลกั และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษทัหลกั 
เป็นตน้ 

3. กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี
(ก)เ ปิด เผยข้อมูล เ ก่ียวกับฐานะทางการเ งิน และผลการด า เนินงานการท ารายการ 

ท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัของตนเอง ตลอดจนการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และ/หรือ
รายการท่ีมีนยัส าคญัให้แก่บริษทัใหญ่ทราบโดยครบถว้น ถูกตอ้ง และภายในก าหนดเวลา 
ท่ีสมควรตามท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด อน่ึง ให้คณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยพิจารณา
การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีนยัส าคญัของ
บริษทัของตนเอง โดยน าหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

(ข) เปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษทั
ของบริษทัของตนเอง ให้ทราบถึงความสัมพนัธ์และการท าธุรกรรมกบับริษทัของตนเอง
หรือบริษทัใหญ่ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียง
การท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทัของตนเองหรือ
บริษัทใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเ ร่ืองดังกล่าวให้
คณะกรรมการของบริษทัใหญ่ทราบ ภายในก าหนดเวลาท่ีบริษทัใหญ่ก าหนด เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซ่ึงการพิจารณานั้ นจะค านึงถึง
ประโยชน์โดยรวมของบริษทัยอ่ยและบริษทัใหญ่ เป็นส าคญั 

ทั้งน้ี กรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มนั้นดว้ย 

อน่ึง การกระท าดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งของบริษทัยอ่ย ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตุให้
บริษทัย่อยหรือบริษทัใหญ่ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท าท่ีขดัหรือแยง้กับ
ผลประโยชน์ของบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษทัย่อย กบักรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มูลของบริษทัของตนเอง หรือบริษทัใหญ่ท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณชนแลว้ 
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(ค) การใช้ทรัพยสิ์น หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัของตนเองหรือบริษทัใหญ่ในลกัษณะ
เดียวกนักบัท่ีบริษทัใหญ่กระท า และเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ หรือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

(ง)   รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตามท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากบริษทัใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ต่อบริษทัใหญ่ 
ผ่านรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน และเข้าช้ีแจง และ/หรือน าส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าวในกรณีท่ีบริษทัใหญ่ร้องขอ 

(จ)  เขา้ช้ีแจงและ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานให้แก่บริษทัใหญ่
เม่ือไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม 

(ฉ)  เขา้ช้ีแจงและ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทัใหญ่ ในกรณีท่ีบริษทัใหญ่
ตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัส าคญัใด ๆ 

(ช) ดูแลรับผิดชอบให้บริษทัของตนเองมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง 
และระบบป้องกนัการทุจริตอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอท่ีท าใหม้ัน่ใจ
ไดว้า่การด าเนินการต่าง ๆ ของบริษทัหลกัจะเป็นไปตามนโยบายของบริษทัใหญ่ ขอ้บงัคบั
ในหมวดน้ี กฎหมายและประกาศเร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 
รวมถึงประกาศขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยได้อย่างแทจ้ริง รวมทั้งการจดัให้มีระบบงานท่ีชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่า
บริษทัหลกัมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล การท ารายการท่ีมีนยัส าคญัตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหารของ
บริษทัใหญ่สามารถไดรั้บขอ้มูลของบริษทัหลกัในการติดตามดูแลผลการด าเนินงานและ
ฐานะการเงิน การท ารายการระหว่างบริษทักบักรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และ
ผู ้บริหารของบริษัทย่อย และการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ตอ้งจดัใหมี้กลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวในบริษทัหลกั 
โดยให้ผูต้รวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของบริษทัใหญ่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้
โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวให้กรรมการบริษทัและ
ผูบ้ริหารของบริษทัใหญ่ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัตามระบบงานท่ีจดัท าไว้
อยา่งสม ่าเสมอ 

4. ห้ามมิให้กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูรั้บมอบหมายของบริษทัหลัก
รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษทัหลกัและ
บริษทัใหญ่ ทั้งท่ีได้มาจากการกระท าตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมี
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นยัส าคญัต่อบริษทั และ/หรือ บริษทัใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

5. กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทัยอ่ย จะกระท าธุรกรรม
กบับริษทัของตนเองไดต่้อเม่ือธุรกรรมดงักล่าว ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัของบริษทัตนเอง
และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัตนเอง และ/หรือ ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (แลว้แต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการท่ีค านวณได้

โดยน าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ/หรือ
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นการท าธุรกรรมท่ีเป็น
ขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญํูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั
ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษทัย่อย (แล้วแต่กรณี) และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีได้รับ
อนุมติั จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัใหญ่ หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทั
ของบริษทัใหญ่ อนุมติัไวแ้ลว้

(6) การก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงิน

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ก าหนดอ านาจอนุมติัวงเงินส าหรับการด าเนินงาน 
ท่ี เป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และส าหรับการรับหรือการให้ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัเป็นผูม้อบหมายอ านาจในการอนุมติัให้กรรมการผูไ้ดรั้บมอบหมาย อนัไดแ้ก่ ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ี กรรมการผูไ้ดรั้บมอบหมายจะมอบอ านาจต่อให้
พนกังานตามท่ีเห็นเหมาะสม โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

6.1 อ านาจอนุมัติวงเงินส าหรับการด าเนินงานทีเ่ป็นธุรกรรมปกติ 

การอนุมตั ิ คณะกรรมการ
บริหาร 

กรรมการผู้จดัการ กรรมการรองผู้จดัการ/ 
รองกรรมการผู้จดัการ 

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ

1. ค่าใชจ่้าย

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการด าเนินงาน 
และค่าใชจ่้ายทัว่ไป 

เกิน 100,000 บาท 20,000 - 100,000 บาท 

2. การจดัซ้ือ

- การจดัซ้ือสินทรัพยถ์าวร อนุมติันอกงบประมาณ เกิน 100,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท 

- การลงนามในเอกสารส่ังซ้ือต่าง ๆ เกิน 1,000,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่เกิน 500,000 บาท 
3. การเงิน

การเบิกเงินทดรองจ่ายต่อคร้ัง เกิน 100,000 บาท 20,000 - 100,000 บาท 
4. ทัว่ไป

การจ าหน่ายสินทรัพยอ่ื์น ๆ วงเงินเกิน 1 แสนบาท วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่มีอ  านาจอนุมติั ไม่มีอ  านาจอนุมติั 

การปรับปรุงอาคาร วงเงินเกิน 5 แสนบาท วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่มีอ  านาจอนุมติั ไม่มีอ  านาจอนุมติั 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

169 

6.2 อ านาจอนุมัติวงเงินส าหรับการรับหรือการให้ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อืน่ใด 

 หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการรับของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อืน่ใด มีดังนี้

1) ส่ิงท่ีไม่เป็นตวัเงิน
2) ส่ิงท่ีจดัท าข้ึนเพื่อส่งเสริมการขาย ซ่ึงประทบัตราบริษทันั้น ๆ (เช่น ปากกา หมวก เส้ือยดื สมุด และถุงผา้ เป็นตน้)
3) ส่ิงท่ีท าข้ึนเพื่อแจกทัว่ไป (เช่น แจกพนกังาน แจกผูถื้อหุน้ หรือแจกลูกคา้ของคู่คา้)
4) ส่ิงท่ีท าข้ึนหรือซ้ือมา เพื่อแจก/มอบใหต้ามเทศกาลจากคู่คา้ (เช่น ปฏิทิน สมุด ร่ม ขนม และกระเชา้ของขวญั เป็นตน้)
5) ประโยชน์สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีพึงใหไ้ด ้เพื่อส่งเสริมการขายจากคู่คา้
6) ส่ิงของท่ีมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าตามตาราง ดงัน้ี

หมวด อ านาจด าเนินการ ระดบัต าแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ. 
2.5 การรับของขวญัต่อราย มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท     

หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัระเบียบการมอบอ านาจปฏิบัติการ ตามวงเงินการให้ของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อืน่ใด ดังนี้

หมวด อ านาจด าเนินการ ระดบัต าแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ. 
2.4 การใหข้องขวญัต่อคร้ัง 

2.4.1 ส าหรับหน่วยงานภาคเอกชน มูลค่าตั้งแต่ 20,000
บาทข้ึนไป 

มูลค่าไม่เกิน
20,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
15,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
10,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
5,000 บาท 

2.4.2 ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

หมายเหตุ : ความหมายของอกัษรยอ่ในช่องผูมี้อ  านาจ 
กจก. = กรรมการผูจ้ดัการ  กรก. = กรรมการรองผูจ้ดัการ 
รจก. = รองกรรมการผูจ้ดัการ ชจก.= ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผจ.   = ผูจ้ดัการฝ่าย 

(7) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7.1   ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ไดมี้มติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
และกรรมการชุดยอ่ย ในปี 2561 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการ
ของบริษทั รวมถึงการปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 
ในประเภทเดียวกบับริษทัหรือใกลเ้คียงกบับริษทั และอา้งอิงขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
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จดทะเบียนปี 2555 ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยรวมจ่ายค่าตอบแทนทั้งส้ิน 6,410,000 บาท 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ส าหรับอตัราค่าตอบแทนกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2561 
ท่ีเสนอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังการประชุมมีดงัน้ี

 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อืน่ ๆ
นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน อนัไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจ า (รายเดือน), โบนสัพิเศษประจ าปี และค่าเบ้ีย

ประชุมแลว้ บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอ่ืน อาทิ สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ให้แก่กรรมการบริษทั
และกรรมการชุดยอ่ย 

ต าเหน่ง 
ปี 2561 

ค่าตอบแทนประจ า 
(บาท/เดือน) 

โบนสัประจ าปี 
 (บาท) 

ประธานกรรมการบริษทั 15,000 400,000 
กรรมการบริษทั 10,000 150,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 150,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 100,000 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 150,000 
กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 100,000 
ประธานกรรมการบริหาร 15,000 150,000 
กรรมการบริหาร 10,000 100,000 

ต าเหน่ง ปี 2561 
เบ้ียประชุม (บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 15,000 
กรรมการธรรมาภิบาล 10,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 
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ในปี 2560 และปี 2561 บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนปี 2561 มียอดรวมสูงข้ึนกว่าปี 2560  เน่ืองจากการเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทั และจากการจ่ายค่าเบ้ียประชุม 
     ให้แก่กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 

1.นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

910,000 910,000 

2.นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

930,000 930,000 

3.นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั 270,000 270,000 
4.นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร 

และกรรมการบริหารความเส่ียง 
710,000 710,000 

5.นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, 
กรรมการบริหารความเส่ียง, 
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

710,000 750,000 

6.นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความเส่ียง 

710,000 710,000 

7.นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร,  
กรรมการบริหารความเส่ียง,  
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

710,000 750,000 

8.นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ), กรรมการ
ตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

490,000 550,000 

9.นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
และกรรมการตรวจสอบ 

490,000 490,000 

10. รศ. ดร. ชิต เหล่าวฒันา กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และ
กรรมการธรรมาภิบาล 

- 170,000 

11.นายวเิชฐ ตนัติวานิช กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- 170,000 

รวม 5,930,000 6,410,000 
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7.2 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (“BSF”) (บริษัททีป่ระกอบธุรกจิหลัก) 

ในปี 2560 และปี 2561 BSF จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัท ดงัน้ี 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริษทั 580,000 580,000 
นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ กรรมการบริษทั 270,000 270,000 
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั 270,000 270,000 
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั 270,000 270,000 
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั 270,000 270,000 

  รวม 1,660,000 1,660,000 

ในปี 2560  และปี 2561 BSF จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริหาร ดงัน้ี 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร 330,000 330,000 
นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ กรรมการบริหาร 220,000 220,000 
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 220,000 220,000 
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 220,000 220,000 
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 220,000 220,000 

 รวม 1,210,000 1,210,000 

   หมายเหตุ :  ปี 2561 และปี 2560  มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัพิเศษประจ าปีในจ านวนเท่ากนัใหแ้ก่กรรมการบริษทั 
  และกรรมการบริหาร โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

7.3  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ส าหรับการก าหนดโครงสร้างเงินเดือนของผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยจะก าหนดโดย

เปรียบเทียบจากบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั หนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ตามท่ี
บริษทัก าหนด โดยในปี 2560 และ ปี 2561 บริษทั และ BSF ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั จ่ายค่าตอบแทน
ผูบ้ริหาร รวมเงินเดือน โบนสั กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการต่าง ๆ เป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั และ BSF ไดร้วมค่าตอบแทนของนายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผูจ้ดัการ แลว้ ซ่ึงนอกจากน้ี นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
ยงัไดรั้บค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั และ BSF ตามท่ีปรากฎในขอ้ 7.1 และ 7.2 อีกดว้ย  

BRR BSF 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 
จ านวนผูบ้ริหาร (ราย) 9 9 7 7 
จ านวนเงินค่าตอบแทน (บาท) 31,053,852 30,370,789 18,695,845 17,469,958 
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(8) บุคลากร
บุคลากรเป็นทรัพยากรอนัมีค่าและมีความส าคญัยิ่งในการพฒันาและน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได ้

ตามเป้าหมาย กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์จึงมีนโยบายท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ และท างาน
อย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย สร้างความมัน่ใจ และน าบริการท่ีดีสู่ลูกค้า 
ตลอดจนค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

8.1  จ านวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์มีจ  านวนบุคลากรประจ า รวมทั้งส้ิน 790 คน และ

พนกังานรายวนั จ านวน 1,056 คน ดงัน้ี 

ปี 2560 ปี 2561 

กลุ่มธุรกจิ รายเดอืน 
(คน) 

รายวนั 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

รายเดอืน 
(คน) 

รายวนั 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

BRR 139 85 224 89.50 142 77 219      90.52 

BSF 284 901 1,185 186.69 285 906 1,191     207.55 

BEC 66 0 66 20.49 65 0 65      19.21 

KBF 51 29 80 17.75 44 31 75      15.80 

BRD 144 42 186 51.11 148 42 190      53.68 

BPC 53 1 54 14.13 55 0 55      13.53 

BPP 51 0 51 12.29 51 0 51      12.29 

รวม 788 1,058 1,846 391.96 790 1,056 1,846     412.58 

หมายเหตุ: บริษทัยอ่ยอีก 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั น ้ าตาลทุนบุรีรัมย ์จ  ากดั (BSC) และบริษทั โรงงานน ้ าตาลช านิ จ  ากดั (CSF) ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ จึงยงัไม่มี 
  พนกังานและไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนพนกังาน ส่วนบริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ  ากดั (SEW) อยูร่ะหวา่งเตรียมการจดัหาและโอนยา้ยพนกังาน 
 บางคนไปท างานใน SEW  

 ส าหรับค่าตอบแทนของพนักงานตามข้อมูลขา้งตน้ อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกบัอตัราค่าตอบแทนของ
ตลาดแรงงาน โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในปี 2560 และปี 2561 นั้น ประกอบดว้ยเงินเดือน ค่าจา้ง 
ค่าท างานกะ ค่าท างานล่วงเวลา โบนสั เงินเบ้ียเล้ียง และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
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8.2 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ และสวสัดิการอืน่ ๆ 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2556 โดยมีบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ  ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน 
เก็บออมเงินระยะยาว และสร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในกรณีออกจากงาน เกษียณอาย ุ
ทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ  

 นอกจากน้ี กองทุนส ารองเล้ียงชีพยงัเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานท างานกบักลุ่มบริษทัฯ เป็นเวลานาน เน่ืองจาก
มีผลตอบแทนระยะยาว ซ่ึงจะน าความย ัง่ยืนในดา้นบุคลากร และการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลแก่กลุ่มบริษทัฯ 
อีกดว้ย โดยพนกังานและกลุ่มบริษทัฯ จะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นรายคร่ึงเดือน หรือราย 15 วนั 
ตามรอบการจ่ายเงินเดือน ซ่ึงในปี 2561 กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย์ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
จ านวน 5,414,135 บาท และมีจ านวนพนักงานเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพื่อการออมทรัพยร์ะยะยาว
ประเภทน้ีจ านวน 583 คน จากจ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด 790 คน 

ส าหรับเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ประกอบดว้ยเงิน 4 ส่วน ไดแ้ก่ เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสะสม 
และผลประโยชน์เงินสมทบ โดยมีอตัราเงินสมทบของบริษทัให้แก่พนกังาน ดงัน้ี 

ในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้กบัพนักงาน 
กลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์จ  านวน 5,414,135 บาท ซ่ึงแบ่งเป็นเงินสมทบท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารระดบัสูง (ตั้งแต่ระดบัผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ปี 2560 เปรียบเทียบ ปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี  

เงินสมทบกองทุนส ารอง 
เลีย้งชีพของผู้บริหารระดับสูง 

ปี 2560 ปี 2561 

จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน 

BRR 9 894,944 9 909,803 
BSF 7 817,231 7 856,867 

อายงุาน/อายสุมาชิก อตัราเงินสะสม (ร้อยละ) เงินสมทบบริษทั (ร้อยละ) 
นอ้ยกว่า 5 ปี 2 2 
ครบ 5 ปี ข้ึนไป แต่นอ้ยกว่า 10 ปี 2,3 3 
ครบ 10 ปี ข้ึนไป แต่นอ้ยกว่า 15 ปี 2,3,4 4 
ครบ 15 ปี ข้ึนไป 2,3,4,5 5 
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สวสัดิการอืน่ ๆ 
ส าหรับสวัสดิการและผลตอบแทนอ่ืน ๆ นั้ น ประกอบด้วย ค่ า ช่วยเหลือบุตร ค่ า เ ล่าเ รียนบุตร 

ค่ารักษาพยาบาล ค่าเวชภณัฑ์ ประกนัชีวิต ประกนัอุบติัเหตุและสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ าปี และสวสัดิการ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ อาทิ รถรับส่งพนกังาน และบา้นพกัพนกังาน เป็นตน้ 

 รถรับส่งพนกังาน
บริษทัได้จัดรถบสัรับส่งพนักงานไปกลับจากโรงงาน ถึงอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ พนักงานทุกคน
สามารถข้ึนรถรับส่งไดต้ามเส้นทางท่ีบริษทัก าหนด

 บา้นพกัสวสัดิการพนกังาน
เพื่อเป็นสวสัดิการด้านท่ีพักให้กับพนักงานท่ีไม่มีท่ีพัก หรือมีแต่ไม่สะดวกต่อการเดินทาง
มาปฏิบติังาน โดยสิทธ์ิการเขา้พกัจะค านึงถึงความจ าเป็น และความเพียงพอของห้องพกัท่ีมีอยู่

 ประกนัอุบติัเหตุและประกนัสุขภาพพนกังาน
- ประกนัอุบติัเหตุพนกังาน บริษทัจะจดัท าประกนัอุบติัเหตุใหก้บัพนกังานรายเดือนทุกคนท่ีผา่น

การทดลองงาน โดยแยกตามระดบัชั้นพนกังาน
- ประกันสุขภาพพนักงาน บริษัทจะจัดท าประกันสุขภาพให้กับพนักงานรายเดือนท่ีผ่าน

การทดลองงานตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป

 หอ้งพยาบาลและพยาบาลประจ าสถานประกอบการ
บริษัทจัดให้มีห้องพยาบาลและพยาบาลประจ าบริษัท เพื่อดูแลพนักงานกรณีเจ็บป่วยทั่วไป
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ หากเกิดอุบติัเหตุร้ายแรงทางบริษทัจะมีรถพร้อมอุปกรณ์การปฐมพยาบาล
น าส่งโรงพยาบาลใกลเ้คียงต่อไป

 การใหทุ้นการศึกษา
บริษทัไดใ้หทุ้นการศึกษาเพื่อใหพ้นกังานไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน เพื่อน าความรู้และทกัษะ
กลบัมาใชใ้นการปฏิบติังาน  ซ่ึงพนกังานท่ีประสงคจ์ะขอรับทุนจะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไว้
ในระเบียบขอรับทุนการศึกษาของบริษทั

 กีฬาสีและงานเล้ียงสังสรรค์
เพื่อสุขภาพของพนกังาน บริษทัจึงไดส้นบัสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬาของพนกังาน โดยจดัให้มี
กีฬาสี เพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์และมิตรภาพ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีนโยบายจดังานเล้ียงสังสรรค์
ประจ าปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั

 ร้านคา้สวสัดิการพนกังาน
บริษทัได้จดัตั้งร้านคา้สวสัดิการ เพื่อให้พนักงานสมคัรเป็นสมาชิกรับสิทธิซ้ือสินคา้และบริการ
พร้อมทั้งได้รับเงินปันผลในส้ินปี  ซ่ึงการสมคัรสมาชิกทางคณะกรรมการร้านคา้สวสัดิการจะ
ก าหนดใหซ้ื้อหุน้ในแต่ละปี



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

176 

8.3 การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย 
สุขภาพและความปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัมีความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ บริษทัจึงด าเนินงาน 

โดยปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพและความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด และมุ่งพฒันายกระดบัคุณภาพของบริษทั 
ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจดัจ าหน่าย โดยจดัให้มีการตรวจสอบระบบการผลิตอย่างต่อเน่ือง เพื่อความมัน่ใจใน
คุณภาพของสินคา้แก่ลูกคา้ และการดูแลระบบปฏิบติังานในโรงงาน เพื่อความปลอดภยัแก่พนกังาน  

กลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์มีความห่วงใย และตระหนกัถึงความปลอดภยัของคุณภาพชีวิตของพนกังานท่ีอาจ
ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงาน จึงไดมี้การทบทวนและร่างนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
ในปี 2559 และบรรจุในคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัของบริษทั 
น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) มีมติอนุมติัเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั
และอาชีวอนามยั ดงัน้ี 

 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม
1. มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อพนักงานและสังคม เร่ืองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง
2. ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้เ กิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดับ

อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง
3. ด าเนินการป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการด าเนินการใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
4. จัดหาหลักเกณฑ์การท างานท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงความเพียงพอ

และคุณภาพของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และการดูแลบ ารุงรักษาอยา่งเหมาะสม
5. ก าหนดให้ปฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลตามท่ี

กลุ่มบริษทัฯ ก าหนด
6. ใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังาน รวมทั้งสร้างความตระหนกัใหแ้ก่พนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม
7. ด าเนินธุรกิจดว้ยความใส่ใจและค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
8. สนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม อาทิ กิจกรรมดา้นการลดการใช้

และน ากลบัมาใชใ้หม่

 แนวทางปฏิบัติเร่ืองการดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้แก่พนักงาน
1. ก่อนเร่ิมงานจะให้การอบรมและความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั และช้ีบ่งจุดอนัตรายของแต่ละแผนก

เพื่อใหพ้นกังานระวงัขณะปฏิบติังาน
2. มีการประเมินสภาพหนา้งานเพื่อหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีเหมาะสมใหพ้นกังานสวมใส่
3. มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานข้ึนมา

เพื่อบริหารและด าเนินงานดา้นความปลอดภยัตามแผนงานความปลอดภยัประจ าปี
4. มีการตรวจประเมินดา้นความปลอดภยั พร้อมหามาตรการป้องกนัและแกไ้ข
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5. จดัเตรียมและจดัหาอุปกรณ์ป้องกันระงับอคัคีภยั เพื่อความปลอดภยัของพนักงาน และเพื่อป้องกัน
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นกรณีเกิดไฟไหม ้และมีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการดบัเพลิง
และซอ้มแผนหนีไฟ

6. มีกิจกรรม Safety talk ก่อนเร่ิมงานแต่ละแผนก
7. มีการจดัน ้าด่ืมท่ีถูกสุขลกัษณะใหพ้นกังานเพียงพอต่อความตอ้งการ
8. มีการจดัหอ้งน ้าท่ีถูกสุขลกัษณะใหพ้นกังานเพียงพอต่อความตอ้งการ
9. มีการตรวจสุขภาพประจ าปีใหก้บัพนกังาน เพื่อเฝ้าระวงักรณีพบผูผ้ดิปกติ

 วธีิดูแลและมาตรการป้องกนั กรณเีกดิการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
1. มีการจดัหอ้งพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีประจ าตลอด 24 ชัว่โมง พร้อมยาและเวชภณัฑ์
2. มีการจดัรถน าส่งกรณีเกิดอุบติัเหตุในงานหรือนอกงาน
3. มีการติดตามและติดต่อเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลเก่ียวกับการรักษาสิทธ์ิการรักษาของพนักงานท่ีมี

พร้อมจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส านักงานประกนัสังคม พร้อมดูแลตลอดการรักษา เช่น จดัรถน าส่ง
กรณีท่ีหมอนดัทั้งในงานและนอกงาน พร้อมมีของเยีย่มไขท้ั้งท่ีขณะพกัรักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาลหรือท่ีบา้น

4. มีการติดตาม สอบสวน และรายงานอุบติัเหตุ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขไม่ใหเ้กิดซ ้ า

 สถิติการเกดิอุบัติเหตุ/ การเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ และอตัราการหยุดงาน
ในปี 2561 การเกิดอุบติัเหตุ/ การเจ็บป่วยจากอุบติัเหตุ และการเจ็บป่วยจากอุบติัเหตุถึงขั้นตอ้งหยุดพกัรักษาตวันั้น
มีอตัราเพิ่มข้ึนจากปี 2560 ทั้งน้ี ได้หาสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุท่ีเพิ่มข้ึน และให้ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งหามาตรการ
ป้องกนัไม่ให้เกิดซ ้ า รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานปฎิบตัิตามกฏระเบียบความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
อย่างเคร่งครัด และจดักิจกรรมอบรมท่ีให้ความรู้และการปฏิบติัจริงแก่พนักงานในด้านความปลอดภยั
อย ่างต่อเนื่อง  นอกจากนั้น บริษทัยงัได ้จดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มการท างาน ด าเนินกิจกรรมดา้นความปลอดภยั ซ่ึงไดล้งพื้นท่ีเพื่อตรวจความปลอดภยัในการท างาน
ร่วมกนัเป็นประจ า

สถิติการเกดิอุบัติเหตุ/ การเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ และอตัราการหยุดงาน 

อตัราปี 2560 (%) อตัราปี 2561 (%) 

กรณีการเกิดอุบติัเหตุ/ การเจ็บป่วยจากอุบติัเหตุ 46.67 53.33 

การหยดุงาน 33.33 66.67 
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คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มการท างาน มีการประชุมทุกเดือนและลง
พื้นท่ีเพื่อตรวจความปลอดภยัในการท างานร่วมกนัเป็นประจ า 

 กจิกรรมด้านความปลอดภัยประจ าปี 2561
กลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์จดัใหมี้กิจกรรมดา้นความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหค้วามรู้แก่พนกังาน
ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติั ดงัน้ี

หลกัสูตรปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 พนกังานเขา้ร่วมอบรมจ านวน 59 คน สถานท่ีอบรม ณ ห้องอบรม บริษทั บุรีรัมยว์ิจยั

และพฒันาออ้ย จ ากดั โดยวทิยากรจากโรงพยาบาลคูเมือง 

หลกัสูตรการท างานในทีอ่บัอากาศ 
อบรมเม่ือวนัท่ี 14-15 กนัยายน 2561 พนักงานเขา้ร่วมอบรมจ านวน 30 คน สถานท่ีอบรม ณ ห้องอบรม 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยทีมงานบริษทั เอน็เอสเอ โซลูชัน่ จ  ากดั เป็นวทิยากร 
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หลกัสูตรเทคนิคการดับเพลงิข้ันสูง 
อบรมหลักสูตรเทคนิคการดับเพลิงขั้นสูงให้กับพนักงานแผนกหม้อไอน ้ า ยานยนต์ ซ่อมบ ารุงไฟฟ้า

เช้ือเพลิงและพลงังาน ในวนัท่ี 31 สิงหาคม - 2 กนัยายน 2561 ณ ศูนยฝึ์กอบรมดบัเพลิงและกูภ้ยั คลองหลวงแพ่ง 
โดยหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ฉายาวรรณ ไฟร์เซอร์วสิ 

ทีมงานดบัเพลิงขั้นสูงหลงัจากผา่นการอบรมท่ีศูนยฝึ์กฯมีการฝึกทบทวนท่ีบริษทัฯเป็นประจ าเพื่อเพิ่มทกัษะ 

หลกัสูตรดับเพลงิข้ันต้นและอพยพหนีไฟ 
อบรมให้กบับริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 จ านวน 60 คน และบริษทั โรงงาน

น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั เม่ือวนัท่ี 28-29 กนัยายน 2561 จ  านวน 60 คน และกลุ่มบริษทัโรงไฟฟ้า เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 
2561 จ  านวน 60 คน สถานท่ีอบรม ณ บริเวณลานกิจกรรม และห้องอบรมของแต่ละบริษทั โดยวิทยากรจากบริษทั 
เอน็อาร์ไฟน์ เซฟต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
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กจิกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย/Big Cleaning Day ประจ าปี 2561 (วนัที ่26 พฤศจิกายน 2561) 
กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมเพื่อให้พนกังานตระหนกัถึงความปลอดภยัในการปฏิบติังาน เพื่อลดการสูญเสีย 

โดยจดัรูปแบบกิจกรรมท่ีให้ทั้งสาระและความสนุกสนาน ตลอดจนการให้รางวลักบัแผนกท่ีไม่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึน 
ประจ าปี 2561 และรางวลัหวัหนา้แผนกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลดีเด่น หรือรางวลั 5 ส ดีเด่น ประจ าปี 2561 
เป็นตน้ โดยจดังานร่วมกบัทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ส านกังานประกนัสังคม 

การตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2561 

การทดสอบเครนชนิดอยู่กบัที/่ อบรมผู้ทีท่ างานกบัเครนเพือ่ความปลอดภัย 
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  นอกจากนั้น ยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศ สาขาสถานประกอบการดีเด่น ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ในปี 2559, ปี 2560 และ ปี 2561 ระดบัจงัหวดั จากกระทรวงแรงงาน  

8.4  การพฒันาบุคลากร 

 การพฒันาบุคลากรเป็นหน่ึงในเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนของกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ 
จึงไดก้ าหนด “นโยบายการพฒันาบุคลากร” ซ่ึงรวบรวมอยูใ่น “คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ” ทั้งน้ี 
ไดป้ระกาศและน าใชน้โยบายดงักล่าวในปี 2560 โดยรายละเอียด “นโยบายการพัฒนาบุคลากร” ปรากฏในส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 
1. นโยบาย ภาพรวม และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ ในส่วนเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ของรายงานประจ าปี
และแบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) เล่มน้ี และสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั

ส าหรับแนวปฏิบัติในการพฒันาบุคลากรในดา้นต่าง ๆ กลุ่มบริษทัฯ ไดด้ าเนินการดงัน้ี 

 การอบรมเพือ่เสริมสร้างความรู้
ในแต่ละปีทุกแผนกจะมีงบประมาณส าหรับการอบรมภายนอกของพนักงาน เพื่อพฒันาความรู้
ทางวิชาชีพ รวมทั้ งมีการจัดอบรมภายในบริษัท ซ่ึงจัดโดยบริษัทเอง หรือการเชิญผู ้เ ช่ียวชาญ
จากภายนอกมาเป็นวทิยากร

 การร่วมมือกบัองค์กรภายนอกเพือ่พฒันาพนักงาน
อาทิ การร่วมมือกบัศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานในการฝึกอบรมพนกังาน หากพนกังานผ่านมาตรฐานของ
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน จะไดรั้บการปรับอตัราเงินเดือนตามอตัราขั้นต ่าท่ีกรมพฒันาฝีมือแรงงานก าหนด

 การให้ทุนศึกษาต่อ
บริษทัใหทุ้นศึกษาต่อส าหรับพนกังานในระดบัอุดมศึกษาและบณัฑิตศึกษา ซ่ึงมีเง่ือนไขให้พนกังานน า
ความรู้กลบัมาท างานใหก้บับริษทั เพื่อเป็นการใชทุ้นคืน

การอบรม ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจุจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนอบรมตามหลกัการบริหารดา้นคุณภาพ ISO 9001: 
2015 เป็นแนวทางเบ้ืองต้นในการพฒันาบุคลากร ซ่ึงครอบคลุมทั้งด้านส านักงาน โรงงาน ฝ่ายไร่ และหน่วยงาน
สนบัสนุนต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนจดัท า Training courses ภายในองคก์ร โดยจดัให้มีการพฒันา
ในกลุ่มพนักงาน ระดับกลุ่มบริหาร กลุ่มจัดการ และกลุ่มปฏิบัติการ จัดท าหลักสูตรการอบรม ทั้ งด้านการผลิต  
การบ ารุงรักษา การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี เก่ียวกบัอุตสาหกรรมน ้ าตาล และธุรกิจพลงังานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หัวใจ
ส าคญัของการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร คือ การติดตามและวดัผลความรู้ท่ีไดรั้บ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กบั
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ผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีแนวทางพฒันาบนหลกัการ 10/20/70 ซ่ึงเช่ือมโยงกบัระบบการบริหารสายอาชีพ กล่าวคือ ไดรั้บความรู้
และทกัษะจากการอบรม ร้อยละ 10 จากนั้นผูบ้งัคบับญัชาให้ค  าแนะน า/สอนงาน อีกร้อยละ 20 และร้อยละ 70 ตอ้งน า
ความรู้และทกัษะท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นงานท่ีรับผิดชอบดว้ยตนเอง หรือแลกเปล่ียนความรู้และทกัษะใหม่กบัผูอ่ื้น  

แนวทางการพัฒนาองค์กร กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินงานและยกระดบัการพฒันามาอย่างต่อเน่ืองในการส่งเสริม
พนกังาน ทั้งการให้ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท สนบัสนุนและเขา้ร่วมศึกษาและดูงาน
ในองค์กรชั้นน าในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ดังข้อมูลสรุปจ านวนชั่วโมงในการพฒันาส าหรับบุคลากร 
ในกลุ่มบริษทัฯ และหลกัสูตรท่ีเก่ียวเน่ืองท่ียกระดบัและพฒันาความรู้ ความสามารถใหก้บับุคลากรในกลุ่มบริษทัฯ  

จ านวนช่ัวโมงในการพฒันาส าหรับบุคลากรต่อคน/ปี (ปี 2561) 

สรุปประเภทหลักสูตรการอบรม จ านวนผู้อบรมและช่ัวโมงการอบรม 
ของพนักงานกลุ่มบริษัทน า้ตาลบุรีรัมย์ ปี 2561 

หลกัสูตร จ านวน 
ผู้อบรม 

จ านวนช่ัวโมง 
การฝึกอบรม 

จ านวนช่ัวโมง
รวม 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 127 216 1,434 
ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 541 221 4,363 
ดา้นการควบคุมคุณภาพ 614 348 7,770 
ดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม/กฎหมาย/การต่อตา้นคอร์รัปชนั 1,057 115 7,076 
ดา้นการพฒันาทกัษะและความรู้ในการท างาน/ 
ความเป็นผูน้ า/ ทกัษะการส่ือสาร และอ่ืน ๆ 

960 1,312 24,324 

รวม 3,299 2,212 44,967 
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ตัวอย่างหลกัสูตรการอบรมทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ปี 2561 
ระดับบริหาร อาทิ 

 Financial statements for directors (FSD)
 Drone Pilot Workshop
 Workshop Process Innovation Management and Industry Transformation
 Food Innovation and New Business Opportunity
 Boardroom success through financing &Investment
 การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง
 Strategic CFO in Capital markets

ระดับจัดการ อาทิ 

 ISO 14001:2015 Internal Audit
 FSSC 22000 Version 4.1 Requirment &Interpretation
 การจดัท าระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 ประจ าฤดูการผลิตปี 2560/2561
 การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดหีบออ้ย ฤดูการผลิตปี 2561/2562
 ผูค้วบคุมระบบการจดัการมลพิษกากอุตสาหกรรม
 ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานตามกฎหมายสามญั

ระดับปฏิบัติการ อาทิ 

 ปลุกพลงัแห่งความส าเร็จThe Power of Change
 โปรแกรม SAP
 Code of Conduce จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล
 ระบบ GMP/HACCP ตามหลกัสาธารณสุข
 Requirment and Interpretation of  ISO 9001:2015
 ดบัเพลิงเบ้ืองตน้และอพยพหนีไฟ
 ผูป้ฏิบติังานประจ าระบบบ าบดัมลพิษน ้า

ส าหรับกิจกรรมในปี 2561 กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดั “โครงการพฒันาระบบปฏิบติัการสารสนเทศภายในองค์กร
โดยใชโ้ปรแกรม SAP B1” ซ่ึงส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความเขา้ใจในการน าระบบสารสนเทศ SAP 
ตั้งแต่กระบวนการจดัซ้ือจดัจ้าง กระบวนการขาย การบริหารสินคา้คงคลงั กระบวนการบญัชีรับและจ่าย จนถึง 
การควบคุมตน้ทุน และงบประมาณ ดงันั้นบุคลากรทุกส่วนงานจะได้รับการพฒันาความรู้และความสามารถให้
ปฏิบติังานไดพ้ร้อมกบัการเปล่ียนแปลงขององคก์รในคร้ังน้ี  
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แผนพฒันาบุคลากร ปี 2562 
แผนพฒันาบุคลากร ในปี 2562 ของทั้งกลุ่มบริษทัฯ มุ่งเน้นการพฒันาระบบงานคุณภาพ ตามระบบ ISO 

9001, ISO 14000, ISO 18000, GMP, HACCP การจดัการสัตวพ์าหะ และระบบความปลอดภยั รวมถึงหลกัสูตร 
ตามข้อก าหนดของกฎหมาย อาทิ หลกัสูตรการดับเพลิงขั้นตน้ การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาล การควบคุม 
หมอ้ไอน ้า และหลกัสูตรความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ตลอดจนการพฒันาแบบ GDP (Group Development Plan) 
การพฒันาแบบขา้มสายงาน CFT (Cross Functional Team) ภายใต ้Project Based และนโยบายองคก์ร และมุ่งเนน้
การสร้างความตระหนกัในการท างาน ทั้งการปลูกจิตส านึกรักองคก์ร การบริหารความเส่ียง จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
หลกัสูตรพฒันาทกัษะการท างานตามแต่ละสายงานตามความจ าเป็น และการจดัอบรมทั้งภายในองค์กร และการอบรม 
กบัสถาบนัภายนอก  

8.5 สิทธิมนุษยนและแรงงาน 

กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย์ ให้ความส าคญัและค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงาน จึงได้ร่าง
นโยบายท่ีเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว ในปี 2559 และบรรจุในคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยนและแรงงาน ดงัน้ี 

นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน  
 การเคารพสิทธิมนุษยชน

1. กลุ่มบริษทัฯ ไม่สนบัสนุนกิจกรรมท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกประการ รวมทั้งให้ความส าคญัและ
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

2. ปฏิบติัต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ดว้ยความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั โดยไม่แบ่งแยก เช้ือชาติ
สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผวิ การศึกษา สถานะทางสังคม ลกัษณะทางกายภาพ หรือเร่ืองอ่ืนใด

3. พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ท่ีละเมิดหรือคุกคามบุคคลอ่ืน ทั้งทางวาจาหรือการกระท า
และพึงหลีกเล่ียงการกระท าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั เพื่อป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากพบเห็นการกระท า
ท่ีละเมิด หรืออาจละเมิดสิทธิมนุษยชน ใหร้ายงานแก่ผูบ้งัคบับญัชา
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5. กลุ่มบริษทัฯ จะรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน หากมีความจ าเป็นในการเปิดเผยสู่สาธารณะ จะตอ้ง
ไดรั้บความยนิยอมจากพนกังานผูน้ั้นก่อน เวน้แต่กระท าการตามขอ้บงัคบับริษทั หรือกฎหมาย

 ด้านแรงงาน
1. ปฏิบติัต่อพนกังานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม
2. ไม่เลือกปฏิบติั และปฏิบติัดา้นการจา้งงานอยา่งเท่าเทียม ทั้งกระบวนการสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน

สวสัดิการ เวลาท างาน วนัหยดุ การมอบหมายงาน การฝึกอบรม และการประเมินผลงาน เป็นตน้
3. ไม่ใชแ้รงงานเด็ก แรงงานต่างดา้วท่ีผดิกฎหมาย หรือแรงงานจากการคา้มนุษย์
4. ห้ามมิให้ลงโทษพนักงานท่ีเป็นการทารุณทางร่างกายหรือจิตใจ อาทิ การคุกคามข่มขู่ การกกัขงั

หน่วงเหน่ียว หรือการใชค้วามรุนแรงอ่ืนใด
5. มีกระบวนการสอบสวนความผดิพนกังานอยา่งถูกตอ้ง และเป็นขั้นตอนชดัเจนก่อนเลิกจา้งพนกังาน

เพื่อใหทุ้กคนไดรั้บความเป็นธรรมสูงสุด
6. ในการวา่จา้งบริษทัผูรั้บเหมามาด าเนินการใด ๆ ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัฯ จะพิจารณาคดัเลือกเฉพาะบริษทั

ท่ีสามารถปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ท่านั้น และจะหลีกเล่ียง
การว่าจา้งบริษทัรับเหมาใด ๆ ท่ีมีประวติักระท าผิดกฎหมายแรงงาน กฎหมายอ่ืน ๆ หรือเส่ียงต่อ
การทุจริตและคอร์รัปชนั

การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย 

ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบนั กลุ่มบริษทัน ้าตาลบุรีรัมย ์มุ่งมัน่และรณรงคต่์อตา้นการใชแ้รงงานเด็กในไร่ออ้ย 
โดยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานท่ีถูกบงัคับ ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐจงัหวดับุรีรัมย ์และสมาคมชาวไร่ออ้ยจงัหวดับุรีรัมย ์เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 เพื่อร่วมกนัรณรงค์
ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก และสร้างความตระหนกัให้แก่เกษตรกร สังคม และทุกภาคส่วนเห็นถึงปัญหาและร่วมกนั
หาแนวทางป้องกนัแกไ้ขอย่างจริงจงัต่อไป โดยบริษทัไดท้  ากิจกรรมลงพื้นท่ีเขตส่งเสริมการปลูกออ้ยของบริษทั 
เพื่อรณรงค์การต่อตา้นแรงงานเด็ก พร้อมติดป้ายรณรงค์ทั้งในเขตส่งเสริมการปลูกออ้ยและบริเวณรอบโรงงาน 
อีกทั้งร่วมกบัส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดับุรีรัมย ์ลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 
ในไร่ออ้ยท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัสถานประกอบการ  

บริษทัร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐจงัหวดับุรีรัมย์ และสมาคมชาวไร่อ้อยจงัหวดับุรีรัมย์ ต่อต้านการใช้แรงงานเดก็ในไร่อ้อย 
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กลุ่มบริษทัฯ ไดร้ณรงคต่์อตา้นการใชแ้รงงานเด็กอยา่งต่อเน่ือง โดยไดข้อความร่วมมือและสร้างขอ้ตกลงกบั
ชาวไร่ออ้ย ซ่ึงมีสมาคมชาวไร่ออ้ยเป็นตวักลางในการดูแล และควบคุมชาวไร่ออ้ยในเร่ืองดงักล่าว อีกทั้ง ไดส่ื้อสาร
โดยการติดป้ายรณรงค์ต่อตา้นการใช้แรงงานเด็ก ตามเขตส่งเสริมการปลูกออ้ย ซ่ึงเป็นหน่วยงานของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมี
หนา้ท่ีดูแลและประสานงาน ตลอดจนให้ขอ้มูลแก่ชาวไร่ออ้ย และเม่ือมีการฝึกอบรมในหวัขอ้ต่าง ๆ ยงัไดส้อดแทรกเร่ือง
การไม่ใชแ้รงงานเด็กในการอบรม รวมทั้งรณรงคผ์า่นการท ากิจกรรมร่วมกบัโรงเรียนภายในเขตส่งเสริมการปลูกออ้ย 
และส านกัมวลชนสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์รไดบ้รรจุเร่ืองน้ีไวใ้นแผนปฏิบติังานประจ าปีอีกดว้ย 

นอกจากนั้น บริษทัยงัได้ติดตามการปฏิบติัตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง โดยลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลในประเด็นการใช้
แรงงานเด็กในไร่ออ้ย ร่วมกบัส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดับุรีรัมย ์และไดพ้ยายามขบัเคล่ือนผา่น
กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ เพื่อกระจายความรู้ไปสู่สถานศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและมอบความรู้ให้แก่ 
เยาวชนและนกัเรียนในทอ้งถ่ินไดมี้โอกาสเขา้ถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกนั โดยสามารถดูกิจกรรมเพิ่มเติมไดใ้น
หวัขอ้ 10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

กลุ่มบริษัทฯ ลงพืน้ทีบ่ริเวณเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย เพือ่ประชาสัมพนัธ์ 
และให้ความรู้เร่ืองการต่อต้านการใช้แรงงานเดก็ในไร่อ้อย เพือ่สร้างความเข้าใจให้กบัชาวไร่อ้อย 

กลุ่มบริษัทฯ ขับเคลือ่นกจิกรรมเพือ่สังคมต่าง ๆ เพือ่กระจายความรู้ไปสู่สถานศึกษา 
เพือ่เพิม่โอกาสทางการศึกษาและมอบความรู้ให้แก่เยาวชนและนักเรียนในท้องถิ่น 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมุ่งมัน่
ท่ีจะด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์(“ กลุ่มบริษทัฯ ”) อยา่งโปร่งใส เป็นธรรม และค านึงถึงผูมี้
ส่วนไดเ้สีย เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั
ได้รับทราบหลกัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate 
Governance Code : “CG Code”) ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผูน้ า (Governing body) ในการสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัมีกระบวนการทบทวนการน า CG Code ไปปรับใช้
ใหเ้หมาะสมกบับริบททางธุรกิจ  

ในปี 2561 และต้นปี 2562 บริษทัได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัทางจริยธรรมของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงาน 
รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 
2562 ไดมี้มติอนุมติัทบทวนคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 
ปี 2562 (“คู่มือ CG”) โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.buriramsugar.com และส่งทาง Email 
เพื่อใหพ้นกังาน ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสาธารณชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวกและเท่าเทียมกนั
ส าหรับการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดจ้ดัท าข้ึนตามแนวทางของCG Code ปี 
2560 ซ่ึงครอบคลุมหลกัการส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทั้ง 8 ขอ้ แต่ยงัคงจดัหมวดหมู่แบ่งเป็น 5 ขอ้ ดงัน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั
3. บทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั

ทั้งน้ี สามารถอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมของแต่ละหมวดได้ใน “คู่มือการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ” ในเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยการด าเนินงานของบริษัทด้านการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี ในปี 2561 มีดังนี ้ 

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัและให้ความส าคญักบัสิทธิพื้นฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอน
หลกัทรัพย ์การไดรั้บขอ้มูลของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อการใชสิ้ทธิออก
เสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั เป็นตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงได้

http://www.buriramsugar.com/
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ก าหนดแนวทางด าเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้น รวมถึงส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใน
การใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ โดยในปี 2561 ไดด้ าเนินการดงัน้ี 

 บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการประชุมผูถื้อหุ้น โดยจดัสถานท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทาง
ของผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี บริษทัได้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัพุธท่ี 25 เมษายน
2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมือง
กรุงเทพมหานคร ย่านราชประสงค์ จึงเป็นสถานท่ีท่ีสะดวกต่อการเดินทาง โดยผูถื้อหุ้นสามารถ
เดินทางมาประชุมไดห้ลายวิธีทั้งทางรถไฟฟ้า (BTS) รถเมล์โดยสารสาธารณะ หรือรถยนตรั์บจา้ง
สาธารณะ (Taxi) หรือทางเรือ เป็นตน้ ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีส านกังานใหญ่ของบริษทั
คือ จงัหวดับุรีรัมย ์บริษทัไดจ้ดับริการรถตูรั้บ-ส่งของบริษทั จ านวน 2 คนั เพื่ออ านวยความสะดวก
ใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีสนใจเขา้ร่วมประชุม

 บริษทัได้จดัท าปฎิทินการประชุมประจ าปีล่วงหน้าก่อนการประชุมในปีถัดไป โดยได้ก าหนด
วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไวล่้วงหน้าแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัได้รับทราบ และแจง้มติ
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงก าหนดวนัจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 2 เดือน ซ่ึงจะท าให้ผูถื้อหุ้นสามารถวางแผนและจดัสรรเวลาในการเขา้ร่วม
ประชุมได้ โดยแจ้งผูถื้อหุ้นตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Set Portal) และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.buriramsugar.com
รวมทั้งแจง้การก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 และ
สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ตลอดจนวนัก าหนดจ่ายเงินปันผล ซ่ึงการแจง้ข่าวดงักล่าว
เป็นวนัเดียวกบัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติั

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะท่ีได้
จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 บริษทัได้ให้
นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(สัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ถือหุ้นร้อยละ 0.05) และนางสีนวล
ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้น)
เป็นผูรั้บมอบฉันทะ ทั้งน้ี ได้ระบุขอ้มูลเก่ียวกับกรรมการคนดังกล่าว อาทิ ช่ือ-นามสกุล อายุ ท่ีอยู่
ประวติัการท างานและการศึกษา สัดส่วนการถือหุน้ วาระด ารงต าแหน่ง การไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม และ
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้

 ประธานกรรมการบริษทัจะจดัสรรเวลาการประชุมอยา่งเพียงพอ โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561 มีวาระเพื่อพิจารณาจ านวน 10 วาระ และวาระเพื่อทราบจ านวน 1 วาระ โดยใชเ้วลา
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ในการประชุมประมาณ 2 ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น. และด าเนินการประชุมอยา่งโปร่งใส 
โดยระหวา่งการประชุม จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น 
และซักถามอย่างทัว่ถึง ซ่ึงกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวข้องจะเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได้ โดยระหว่างการประชุม หากมีค าถามท่ีไม่
เกี่ยวขอ้งกบัการพิจารณาวาระนั้น ๆ ประธานท่ีประชุม จะขอให้น าไปถามหรือตอบขอ้ซักถามใน
วาระเร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถใชเ้วลาพิจารณาแต่ละวาระไดอ้ยา่งเพียงพอ และไม่เป็นการรบกวน
เวลาหรือกระทบสิทธ์ิของผูถื้อหุน้ท่านอ่ืน  

 ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะช้ีแจงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและนบัคะแนนตามท่ีระบุไว้
อยา่งชดัเจนในขอ้บงัคบับริษทั การลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น ก าหนดให้ใชบ้ตัรยืนยนั
การลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงมติ
เลือกกรรมการบริษทัไดเ้ป็นรายบุคคล บริษทัจึงไดก้ าหนดให้ใช้บตัรลงคะแนนแยกกนัเพื่อเลือก
กรรมการบริษัทแต่ละคน รวมทั้ งน าระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการนับคะแนนเสียง
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส รวมทั้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีของบริษทัและท่ีปรึกษากฎหมาย
ท่ีเป็นอิสระจากภายนอกเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุม
ผูถื้อหุน้อยา่งชดัเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ในทุกวาระ
ท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง นอกจากนั้น ยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น
ในการเขา้ร่วมประชุม สามารถเสนอใหต้นเองท าหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียง
ไดอี้กดว้ย โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 มีผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ บริษทั
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เขา้ร่วมประชุม และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเป็นอิสระ
ภายนอกจากบริษทั กุดัน่ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจการประชุม (Inspector) ให้
ด าเนินการไดอ้ยา่งโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้

 เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนรับทราบโดยเท่าทียมกัน
ผา่นระบบข่าว (SET Portal) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ก่อนเวลา 09.00 น.
ของวนัท าการถดัไป นบัแต่วนัประชุม อยา่งไรก็ตาม ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2561 ท่ีผา่นมา
บริษทัไดแ้จง้มติท่ีประชุมใหผู้ถื้อหุ้นทราบในวนัเดียวกนักบัวนัประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ
มติท่ีประชุมได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งจดัท าบนัทึกรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้งและครบถ้วน
และเผยแพร่รายงานการประชุมผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
สามารถตรวจสอบได ้พร้อมทั้งน าส่งให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังานก.ล.ต. และกระทรวง
พาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด

 เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้แก่ผูถื้อหุ้นอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และสม ่าเสมอ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั
และช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังานก.ล.ต. อยูเ่สมอ โดยในปี 2561 บริษทัไดแ้จง้ข่าว
การก าหนดวนัประชุมผูถ้ือหุ้น การจ่ายปันผล และเร่ืองตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลท่ี
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ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีแลว้ อาทิ การท ารายการเก่ียงโยงกบั
บุคคลเก่ียวโยง การลงทุนในโครงการต่าง ๆ และการจดัตั้งบริษทั เป็นตน้ 

 นอกจากนั้น ผูถ้ือหุ้นทุกรายของบริษทัสามารถใช้สิทธิในฐานะเจา้ของควบคุมการท างาน
ของบริษทั โดยผ่านคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษทั และสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นได้
เป็นประจ าทุกปี โดยตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 14 (1) ก าหนดให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง นอกจากนั้น ยงัมี
สิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทัอีกดว้ย

 บริษทัส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บสิทธิขั้นพื้นฐานอ่ืน ๆ ท่ีพึงไดรั้บ อาทิ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย
โดยเท่าเทียมกัน การเปิดโอกาสให้น าเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั รวมทั้งค  าถามและขอ้เสนอแนะล่วงหนา้
ส าหรับการประชุมสามญัประจ าปี โดยจะเผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการในการน าเสนอวาระและ
ช่ือบุคคลล่วงหนา้ในเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561
เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาท่ีเพียงพอในการพิจารณาและด าเนินการเร่ืองดงักล่าว
และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอแก่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป
โดยในปี 2561 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดน าเสนอวาระการประชุม ช่ือบุคคลเขา้รับพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั และเสนอค าถามและขอ้เสนอแนะล่วงหนา้ ทั้งน้ี ไดแ้จง้ให้คณะกรรมการบริษทั
และท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบแลว้

 ผูถื้อหุ้นมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ท่ีประชุมร่วมกัน
ตดัสินใจให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารได้ตอบข้อสงสัยหรืออธิบายเพิ่มเติม อาทิ
การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยทุกรูปแบบ วาระพิจารณา
การจ่ายเงินปันผล โดยจะแจง้นโยบายการจ่ายปันผล อตัราปันผลท่ีเสนอจ่ายเปรียบเทียบการจ่าย
ปันผลกบัปีท่ีผ่านมา เหตุผลและข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั วาระการเลือกกรรมการบริษทั
ท่ีสามารถเลือกกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและพิจารณาคุณสมบัติ การศึกษา การอบรม
การด ารงต าแหน่งในบริษทัและบริษทัยอ่ยของบริษทั จ านวนและรายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนอ่ืน บริษทัจ ากดั หรือองคก์รอ่ืน ๆ หลกัเกณฑ์และ
วิธีการสรรหา ประเภทกรรมการบริษทัท่ีเสนอ เช่น เป็นกรรมการบริษทั หรือเป็นกรรมการอิสระ
การไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม ในกรณีท่ีเสนอช่ือกรรมการบริษทัเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ จะให้
ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา และวนั เดือน ปี ท่ีได้รับการแต่งตั้ ง รวมถึงจ านวน
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั วาระก าหนดค่าตอบแทน จะน าเสนอหลกัเกณฑ์
การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละต าแหน่ง ส่วนวาระ
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี จะน าเสนอรายช่ือผูส้อบบญัชีหลกัและ
ผูส้อบบญัชีส ารองจ านวน 2 คน รวมเป็น 3 คน เพื่อให้สามารถท าหน้าที่แทนกนัไดใ้นกรณีท่ี
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ผูส้อบบญัชีหลกัมีเหตุให้ไม่สามารถด าเนินงานตรวจสอบบญัชีให้บริษทัได ้โดยจะระบุความเห็น
ในการท าหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี และการไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตลอดจนเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของปีท่ีน าเสนอและปีท่ีผา่นมา โดย
แยกเป็นค่าสอบบญัชี (Audit Fee) และค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) พร้อมทั้งค  าอธิบายเหตุผล
ในกรณีท่ีค่าบริการสอบบญัชีเพิ่มข้ึน เป็นตน้ โดยในการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัจะไม่มีการเพิ่มวาระ
อ่ืนใดท่ีไม่ไดก้  าหนดไวล่้วงหนา้ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษา
ขอ้มูลประกอบวาระก่อนตดัสินใจอยา่งเพียงพอ 

 นอกจากนั้น บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกให้นกัลงทุนสถาบนัสามารถเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น
ได้อีกด้วย โดยในวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัได้อ านวยความสะดวกให้ทั้งผูถื้อหุ้นและนักลงทุน
สถาบนัอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก การจดัจุดตรวจ
เอกสาร จุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ โดยลงทะเบียนดว้ยระบบบาร์โคด้ (Barcode) ซ่ึงสะดวกและ
รวดเร็ว ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมได ้ไม่นอ้ยกว่า 1 ชัว่โมง 30
นาที จนกว่าการประชุมจะแลว้เสร็จ ทั้งน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ไวส้ าหรับการมอบ
ฉันทะของผูถื้อหุ้น เพื่ออ านวยความสะดวก และเพื่อการจดัท าเอกสารอย่างถูกตอ้ง อีกทั้งไม่มี
การเรียกดูเอกสารเพื่อประกอบการเขา้ร่วมประชุมนอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไวโ้ดยปกติ อาทิ
การขอดูบัตรประชาชนตัวจริงของผู ้มอบฉันทะ (ของผู ้ถือหุ้น) ตลอดจนการจัดอาหารว่าง
เพื่อรับรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่งเหมาะสม

 ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการบริษทัทุกคนให้ความส าคญักบัการประชุมผูถื้อหุ้น
โดยในปีท่ีผา่นมา (2561) ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัพุธท่ี 25 เมษายน 2561 ประธาน
กรรมการบริษทัและกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้ง
กรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้ งกรรมการผูจ้ ัดการ
คณะผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทั ผูบ้ริหารสูงสุดด้านบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั
เพื่อการพบปะและตอบค าถามผูถื้อหุน้

 ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเป็นอิสระภายนอกจาก บริษทั กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ซ่ึงบริษทัไดเ้ชิญ
มาเป็นสักขีพยานในการประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผูถ้ือหุ้นด าเนินไป
อย่างโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษทั การสังเกตและตรวจสอบเอกสาร
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม วิธีการนบัคะแนน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษทัหรือกฎหมาย
ท่ีก าหนดไว ้มีหน้าท่ีตรวจสอบผลการลงมติ การแสดงผลนบัคะแนนให้ท่ีประชุมรับทราบ รวมทั้ง
การพิจารณาวาระต่าง ๆ ใหด้ าเนินไปอยา่งถูกตอ้ง
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 การพิจารณาวาระการประชุมได้ด าเนินไปตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไวต้ามหนังสือเชิญประชุม
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถพิจารณาในวาระท่ีตนเองมีความประสงคไ์ด ้อยา่งเช่นกรณีท่ีผูถื้อหุ้นอาจเขา้
ร่วมประชุมหลงัจากด าเนินการประชุมไปแลว้ แต่จะเขา้ร่วมประชุมเฉพาะในช่วงเวลาท่ีพิจารณา
วาระท่ีตอ้งการลงคะแนนเสียง

 ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมได้ภายหลงัเร่ิมการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ีก าลงัพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ

 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจวา่บริษทัมีโครงสร้างการด าเนินงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได ้บริษทัจึงได้
เปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยไวอ้ยา่งชดัเจนในเวบ็ไซตข์องบริษทั ในรายงานประจ าปี
รวมทั้งแบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1)

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั

กลุ่มบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัทบทวนนโยบายดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 และการด าเนินงาน
ในดา้นน้ีของบริษทัในปี 2561 มีดงัน้ี  

 เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายเดียวหรือรายหลายซ่ึงถือหุ้นขั้นต ่า 10,000 หุ้นข้ึนไป และถือหุ้น
อย่างต่อเน่ืองจนถึงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงเป็น
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมและช่ือกรรมการบริษทั รวมทั้ง
ค าถามและข้อเสนอแนะได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะเผยแพร่หลักเกณฑ์
การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 เดือน จากนั้ นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะกลัน่กรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี กรณีบรรจุวาระในหนงัสือเชิญประชุม จะระบุว่าเป็นวาระท่ีก าหนดโดย
ผูถื้อหุ้น และหากคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรไม่บรรจุวาระของผูถื้อหุ้นในหนงัสือ
เชิญประชุม คณะกรรมการบริษทัจะช้ีแจงเหตุผลให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทราบ ทั้งน้ี ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น หรือเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั รวมทั้งค าถามและขอ้เสนอแนะ บริษทัได้
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ เพื่อให้สิทธิผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และ
รายยอ่ยอยา่งเท่าเทียมกนั

 บริษทัได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้น
เป็นการล่วงหน้าตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัก าหนด ทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้อยา่งครบถว้นและเพียงพอ โดยไดร้ะบุวนั เวลา สถานท่ี
ประชุม และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงระบุวตัถุประสงค์ของวาระที่น าเสนอ
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พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และเอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ หนงัสือ
มอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์
ก าหนด ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ ขอ้บงัคบับริษทัท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น หลกัเกณฑ์และวิธี
ปฏิบตัิในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน เอกสารประกอบ  
การพิจารณาแต่ละวาระ และแผนท่ีท่ีจดัประชุม เป็นตน้ นอกจากนั้น ไดป้ระกาศเชิญประชุมผูถื้อหุ้น
ผา่นทางหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 2-4 เมษายน 2561 ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 
ตามขอ้บงัคบับริษทั รวมทั้งไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทั www.buriramsugar.com ทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 ซ่ึง
เป็นขอ้มูลเดียวกบัที่บริษทัมอบให้บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เป็นภาษาองักฤษกรณีผูถื้อหุ้น
เป็นชาวต่างชาติ) ล่วงหนา้ในวนัท่ี 4 เมษายน 2561 ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2561 บริษทัได้พิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระท่ีก าหนด
โดยไม่เปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้
โดยไม่จ  าเป็น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบวาระก่อนการตดัสินใจ (ค าอธิบาย
เพิ่มเติมในขอ้ 1 สิทธิของผูถื้อหุน้)

 ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้และแจง้
รายช่ือกรรมการอิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น (ค าอธิบายเพิ่มเติมในขอ้ 1 สิทธิ
ของผูถื้อหุน้)

 ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดแ้จง้
แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในกลุ่มบริษทัฯ ถือปฏิบติั และก าหนดให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร
ทุกคนมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย และมีหน้าท่ีจดัส่งรายงานดังกล่าว
ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั โดยแนวทางปฏิบติัและการรายงานเป็นไปตามรายละเอียดท่ีปรากฎใน
ส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้ 2.2 เร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั
โดยในปี 2561 นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ และนางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์
กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย ไดซ้ื้อหุน้ของบริษทัจ านวนหน่ึง ทั้งน้ี การท ารายการดงักล่าว
ได้แจ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษทั (แบบ 59-2) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบ และไดน้ าส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ส านกังาน ก.ล.ต. แลว้

 บริษทัได้ด าเนินการประสานงานเร่ืองเอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งใช้ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม
และลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบนัหรือผู ้ถือหุ้นต่างชาติ ซ่ึงได้แต่งตั้ง
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้เอกสารเป็นไป

http://www.buriramsugar.com/
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อย่างเรียบร้อยและน ามาแสดงล่วงหน้าก่อนเปิดลงทะเบียน เพื่อให้การลงทะเบียนในวนัประชุม
เป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็ว  

 จัดท าหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้น และรายงานประจ าปีเป็น 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ รวมทั้งในวนัประชุมผูถื้อหุ้นไดจ้ดัเตรียมพนกังานท่ีมีความรู้ดา้นภาษาให้การตอ้นรับ
และแปลข้อมูลระหว่างประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นต่างชาติ (ถ้ามี) ได้รับทราบ เข้าใจ และออกเสียง
ลงคะแนนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

 จดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ โดยเฉพาะวาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั ท่ีจดัให้มีบตัร
ลงคะแนนแยกการเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล การใชร้ะบบบาร์โคด้ (Barcode) ในการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม การบนัทึกและแสดงผลการนบัคะแนน การจดัให้มีท่ีปรึกษากฎหมาย
อิสระจากภายนอก และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนและ
ประกาศผลการลงมติในแต่ละวาระ การใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกนั โดย 1 หุ้น มี 1
เสียง (ค าอธิบายเพิ่มเติม และการด าเนินงานในดา้นดงักล่าวเม่ือปี 2561 ของบริษทั สามารถดูขอ้มูล
ไดใ้นขอ้ 1 สิทธิของผูถื้อหุน้)

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ 
ของการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมือ่วนัพุธที่ 25 เมษายน 2561 

วาระที่ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ 

1 621,722,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 800 - 

3 621,758,529 100.0000 0 0.0000 0 - 800 - 

4 620,498,529 99.7973 1,260,000 0.2027 0 - 800 - 

5 620,498,529 99.7973 0 0.0000 1,260,000 0.2027 800 - 

6 621,758,559 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 800 - 

7.1 621,350,319 100.0000 0 0.0000 0 - 4,040 - 

7.2 588,866,319 100.0000 0 0.0000 0 - 4,040 - 

7.3 588,866,319 100.0000 0 0.0000 0 - 4,040 - 

8.1 621,749,320 100.0000 0 0.0000 6,000 - 4,040 - 

8.2 621,749,320 100.0000 0 0.0000 6,000 - 4,040 - 

9 621,756,561 99.9997 0 0.0000 2,000 0.0003 800 - 

10 621,756,561 100.0000 0 0.0000 2,000 - 800 - 

11 621,756,561 99.9997 0 0.0000 2,000 0.0003 800 - 

หมายเหตุ : วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับ
กลุ่มบริษทัฯ ทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ 
คู่แข่งทางการคา้ เจ้าหน้ี ชุมชนใกล้เคียงและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบาย ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ มุ่งเน้นการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย ์และโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั 
ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งต่อผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วนและ
ทนัเวลา รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ค านึงถึง
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู ้ถือหุ้น อาทิ สิทธิในการเข้าประชุมผู ้ถือหุ้นและออกเสียง
ลงคะแนน และสิทธิตามท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนด เป็นตน้ 

พนกังาน ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยมีการให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
ท่ี เหมาะสม  ก าหนดนโยบายการ ดูแลความปลอดภัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน รวมทั้งสนบัสนุนการพฒันาความรู้และศกัยภาพของพนกังานให้พร้อม
ส าหรับการปฏิบติังานและพฒันาองคก์ร 

ลูกคา้ ให้ความส าคัญในการผลิต และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีมีคุณภาพ 
ไดม้าตรฐาน ปลอดภยั และมีราคาท่ีเหมาะสม ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม รวมทั้งรักษา
ความลบัของลูกคา้ โดยไม่น าไปเปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ในทางมิชอบ ตลอดจนการจดั
ช่องทางการติดต่อส าหรับลูกคา้ เพื่อแนะน าติชม หรือแจง้ขอ้ร้องเรียน 

คู่คา้และคูส่ัญญา ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางธุรกิจต่อคู่คา้ท่ีไดต้กลงกนัไวอ้ย่างเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณ 
ท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งการดูแลคู่สัญญาในเร่ืองสภาพแวดล้อมความปลอดภัย 
ในการท างาน และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  

คู่แข่งทางการคา้ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยจะปฏิบติัภายใต้
กรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า 
ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทาง
การคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

เจา้หน้ี ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และปฏิบติัต่อ
เจา้หน้ีทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม และด าเนินการให้เจา้หน้ีมัน่ใจในฐานะ
ทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ี รวมทั้งการให้ขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง 
ครบถว้น และสม ่าเสมอ 
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ชุมชน สังคม       
และส่ิงแวดลอ้ม 

ให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ กบัชุมชน
ท่ีกลุ่มบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยู ่รวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดจนด าเนินธุรกิจดว้ยความใส่ใจและค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับชุมชนและ
กิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

หน่วยงานราชการ 
และองคก์รต่าง ๆ  

ให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ในด้านวิชาการหรือกิจกรรม 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม หรือกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
และก าหนดนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั เพื่อใหด้ าเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

โดยในปี 2560 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัแก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ในการ
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม ตลอดจนการปฏิบติัให้เห็นผล 
อยา่งเป็นรูปธรรม กลุ่มบริษทัฯ จึงไดจ้ดัท าจรรยาบรรณต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไดบ้รรจุในคู่มือ CG และได้
ทบทวนนโยบายดงักล่าวในปี 2561 รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั และประกาศให้
บุคลากรในองค์กรรับทราบและถือปฏิบตัิตามโดยทัว่ก ัน นอกจากนั้น บริษทัยงัไดจ้ดัท ารายงานแห่ง
ความย ัง่ยนืตั้งแต่ปี 2558 - ปัจจุบนั โดยสามารถดูขอ้มูลรายงานแห่งความย ัง่ยืนไดใ้นส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์
ของเวบ็ไซตบ์ริษทั   

 ส าหรับการจดัท ารายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจ าปี 2561 
บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียดงัน้ี  

1. นโยบายและแนวปฏิบติัการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
โดยมีขอ้มูลนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม แนวทางปฏิบติัเร่ืองการดูแล
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัให้แก่พนกังาน วิธีดูแลและมาตรการป้องกนักรณีเกิดการเจ็บป่วย
หรืออุบติัเหตุ และกิจกรรมดา้นความปลอดภยัประจ าปี 2561 (รายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 2
ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ ในส่วนท่ี 8. บุคลากร)

2. การพฒันาบุคลากร
โดยมีขอ้มูลนโยบายการพฒันาบุคลากร แนวปฏิบติัในการพฒันาบุคลากรในดา้นต่าง ๆ อาทิ
การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ การร่วมมือกบัองคก์รภายนอกเพื่อพฒันาพนกังาน การให้ทุน
ศึกษาต่อ แนวทางการพฒันาองค์กร หลกัสูตรการอบรม จ านวนผูอ้บรมและชัว่โมงการอบรม
ของพนกังานกลุ่มบริษทัฯ ปี 2561 ตวัอย่างหลกัสูตรการอบรมทั้งภายในองค์กร และภายนอก
องค์กร และกิจกรรมพฒันาบุคลากร ในปี 2561 และแผนพฒันาบุคลากร ปี 2562 รายละเอียด
ปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ ในส่วนท่ี 8.บุคลากร และนโยบายการพฒันา
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บุคลากร ปรากฏในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1. นโยบาย ภาพรวม และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ ในส่วน
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื) 

3. ดา้นสิทธิมนุษยนและแรงงาน
โดยมีข ้อมูลนโยบายและแนวปฏิบ ัติในการเคารพสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน
และรายละเอียดกิจกรรมที ่กลุ ่มบริษทัฯ ได ้ด า เนินการอย ่างจริงจ งัและต่อเนื่องคือ
การต่อตา้นการใช้แรงงานเด็กในไร่ออ้ย ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐจงัหวดับุรีรัมย ์และสมาคม
ชาวไร่ออ้ยจงัหวดับุรีรัมย ์(รายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ ในส่วนท่ี
8.บุคลากร)

4. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ (รายละเอียด
ปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 9. การก ากบัดูแลกิจการ เร่ืองนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา)

5. การอบรมบุคลากรในองค์กร ด้านนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
(รายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 9. การก ากบัดูแลกิจการ เร่ืองนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั)

6. นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการฝึกอบรมพนกังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม สามารถดูรายละเอียดได้
ในหัวขอ้ส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ ในส่วนท่ี 8.บุคลากร และการปฏิบติัและดูแล
เอาใจใส่ส่ิงแวดลอ้ม สามารถดูขอ้มูลไดใ้นรายงานแห่งความย ัง่ยืน ปี 2561 ซ่ึงปรากฏขอ้มูลใน
เวบ็ไซตบ์ริษทั

7. บริษทัไดร้ะบุช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะและร้องเรียนเร่ืองท่ีอาจเป็น
ปัญหาใหก้บัประธานกรรมการธรรมาภิบาล (ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ) ไดโ้ดยตรง หรือส่งให้แก่
ส านกัตรวจสอบภายใน พร้อมดว้ยรายละเอียดในการติดต่อ ซ่ึงขอ้มูลปราฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 9.
การก ากบัดูแลกิจการ และในส่วนท่ี 1 ขอ้ 6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน ทั้งน้ี ในปี 2561
ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู ้มี ส่วนได้เสีย  โดยได้รายงานให้
คณะกรรมการบริษทัรับทราบแลว้

8. บริษทัได้เปิดเผยกระบวนการในการจดัการเร่ืองท่ีมีการร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระท าผิด
ซ่ึงขอ้มูลปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 9. การก ากบัดูแลกิจการ

ส าหรับจรรยาบรรณต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีรายละเอียดดงัน้ี 

จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1 การปฏิบัติด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

ตามนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: “CSR”) ของกลุ่ม
บริษทัฯ ซ่ึงมุ่งมัน่ที่จะสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างย ัง่ยืนควบคู่ก ับการพฒันาสภาพชีวิตความเป็นอยู่
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ของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและชุมชนขา้งเคียงให้ดีข้ึน โดยไดเ้ปิดเผยรายละเอียดการด าเนินงานดงักล่าวใน
ส่วนท่ี 2 ขอ้ 10. ความรับผดิชอบต่อสังคม ในรายงานประจ าปีเล่มน้ี และแบบ 56-1 ปี 2561 

พนัธกจิ 
 กลุ่มบริษทัฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตควบคู่กบัชุมชนและ

สังคมอย่างย ัง่ย ืน โดยมีกระบวนการบริหารจดัการด้านวตัถุดิบ และส่งเสริมความเป็นเลิศด ้าน
วิชาการในกระบวนการปลูกออ้ย อนัจะน ามาซ่ึงความมัน่คงด้านผลผลิตออ้ย และสร้างชีวิตท่ีดีแก่ชาวไร่ 
เพื่อน ามาผลิตน ้ าตาลและพลงังานทดแทนท่ีไดม้าตรฐาน ทั้งดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั และเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งการน าผลพลอยไดม้าจดัการให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อใหบ้รรลุนโยบายดงักล่าว กลุ่มบริษทัฯ จะด าเนินการ ดงัน้ี 

1. สร้างกระบวนการท าความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าทนั
2. ร่วมสร้างและพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร
3. สนบัสนุนส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามร่วมกบัชุมชน
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษา
5. พฒันาและส่งเสริมการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
6. จดัการเผยแพร่ข่าวสารต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งต่อเน่ือง
7. เฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิและการใชแ้รงงานเด็ก

3.2 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

กลุ่มบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจตาม CG Code 2560 ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของกิจการทุกราย อยา่งมัน่คงและย ัง่ยืน 
ทั้งน้ี จึงไดก้ าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น เพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ถือปฏิบติั
สืบไป  

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีและประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตดัสินใจด าเนินการใด ๆ  ดว้ยความสุจริตใจ
และเป็นธรรม ต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกราย
เป็นส าคญั

2. ตดัสินใจด าเนินการใด ๆ บนพื้นฐานขอ้มูลท่ีเพียงพอ ถูกตอ้ง ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรง
และทางออ้ม กระท าดว้ยความสุจริตใจ และไม่ด าเนินการในลกัษณะใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งด าเนินการภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ท่ี
เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัฯ

3. บริหารกิจการใหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื โดยยดึถือหลกัการธรรมาภิบาล
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4. ท าหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและความระมดัระวงัเยี่ยงผูท่ี้มีความรู้ประสบการณ์ และความช านาญ
พึงกระท า

5. จดัการดูแลไม่ให้ทรัพยสิ์นใด ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ สูญค่าหรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
รวมทั้งสูญหายโดยมิชอบ ตลอดจนด าเนินการใหมี้ระบบควบคุมภายใน และการจดัการความเส่ียง
ท่ีมีประสิทธิภาพ

6. แจง้และรายงานขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ และผลการด าเนินงานตามความเป็นจริง
อย่างสม ่าเสมอ ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา และทนัต่อสถานการณ์ รวมทั้งรายงานแนวโน้ม
ทั้งดา้นบวก และดา้นลบของกลุ่มบริษทัฯ บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล และความน่าเช่ือถือ
และมีขอ้มูลสนบัสนุนเพียงพอ โดยแจง้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายทราบโดยเท่าเทียมกนั

7. ไม่เปิดเผยสารสนเทศท่ีเป็นความลับของกลุ่มบริษทัฯ ต่อผูอ่ื้นโดยมิชอบ โดยเฉพาะต่อ
คู่แข่งขนัทางการคา้

8. จดัหาขอ้มูลและค าอธิบายขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี

9. ไม่ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศภายในท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์
ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยผูล้งทุนทัว่ไป เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน

10. อ  านวยความสะดวก และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นซ่ึงมาติดต่อกบักลุ่มบริษทัฯ ดว้ยความเสมอภาค
โดยไม่ชกัชา้ อยา่งเตม็ใจ และเตม็ความสามารถ

11. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารกิจการ ตลอดจนใหค้วามเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินกิจการอยา่งเท่าเทียม

12. จดัให้มีช่องทางท่ีหลากหลายและสะดวกส าหรับผูถื้อหุ้น ในการรับทราบขอ้มูลข่าวสาร
และการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารกิจการ การน าเสนอวาระ
การประชุมผูถื้อหุน้ และการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการบริษทั

13. จดัใหมี้ช่องทางส าหรับการแจง้เบาะแสการกระท าทุจริต การคอร์รัปชนั และขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ
ส าหรับผูถื้อหุ้น และบุคคลทั้ งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกระบวนการรับเร่ือง
การตอบกลบัผูร้้องเรียน การคุม้ครองผูร้้องเรียน และแจง้ผลการสอบสวนและการด าเนินการ
แก่ผูร้้องเรียนอยา่งมีระบบและยติุธรรม

ในปี 2561 บริษทัเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้นตามท่ีก าหนดไวโ้ดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัและ
จรรยาบรรณของบริษทั โดยปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัมีกลไกท่ีท าให้ผูถื้อหุ้นมีความเช่ือมัน่
ว่าจะได้รับขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทั มีการควบคุมการท ารายการระหวา่งกนั มีมาตรการป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ป้องกนั
การใช้ขอ้มูลภายในเก่ียวกบัข่าวสารท่ีเป็นความลบั และห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานท่ี
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รับทราบขอ้มูลภายในน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ของบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากน้ี บริษทัยงัได้รายงานผล
การด าเนินงานของกิจการเป็นประจ าทุกไตรมาส และเปิดเผยการท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงในเง่ือนไข
ท่ีเสมือนท ากบับุคคลภายนอกใหรั้บทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์
ของบริษทัอีกดว้ย 

3.3 นโยบายปฏิบัติต่อพนักงาน 

กลุ่มบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยส าคัญประการหน่ึงท่ีจะน าองค์กรไปสู่ความส า เร็จ 
จึงมุ่งมัน่ในการพฒันา เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท างานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม เพื่อสร้างความมัน่ใจให้พนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมและเคารพใน
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการท างาน มีสวสัดิการท่ีดีให้กบัพนกังาน 
และสนับสนุนส่งเสริมการน านวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่มาปรับใช้ในการท างาน โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1. กลุ่มบริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองพนกังานท่ีใหข้อ้มูลแก่ทางการกรณีพบผูก้ระท าผิดกฎหมาย
หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงจะได้รับความคุ้มครอง
เพื่อป้องกนัการถูกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน
สถานท่ีท างาน สั่งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง (มาตรา 89/2) อนัเน่ืองมาจาก
สาเหตุแห่งการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการท าผดิกฎหมายหรือการผดิจรรยาบรรณ

2. กลุ่มบริษทัฯ จะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด
เช้ือชาติ เพศ อาย ุสีผวิ ศาสนา และการศึกษา

3. กลุ่มบริษทัฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างผลิตภณัฑ์คุณภาพแก่
กลุ่มบริษทัฯ จึงให้ความส าคญัในการปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลัก
ความเท่าเทียมและเสมอภาค ทั้งในเร่ืองการจา้งงาน ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ยและ
การพฒันาศกัยภาพควบคู่กบัการพฒันาคุณธรรม เพื่อให้พนกังานเป็นผูมี้ความสามารถและ
เป็นคนดีของสังคม กลุ่มบริษทัฯ จึงไดก้ าหนดหลกัการปฏิบติัต่อพนกังานดงัน้ี
3.1 ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด
3.2 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
3.3 คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร สนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนแสดง

ความสามารถอย่างเต็มท่ี โดยจดัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุน้ใน
การท างาน ทั้งในรูปเงินเดือน โบนัส และสวสัดิการท่ีเหมาะสมตามระเบียบของ
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กลุ่มบริษทัฯ อีกทั้งใหโ้อกาสบุคลากรไดมี้โอกาสศึกษาเพิ่มเติมและการอบรมพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 

3.4 จัดเ ง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนัก งานและให้พนักงานได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ 

3.5 การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน ตอ้งกระท า
ดว้ยความเสมอภาค สุจริต และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม 
รวมทั้งการกระท าหรือการปฏิบติัของพนกังานนั้น ๆ 

3.6 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจดัระบบการท างานให้พนักงานมีความปลอดภยั  
ในชีวติ และทรัพยสิ์น รวมถึงมีสุขอนามยัท่ีดี 

3.7 ให้ความส าคญักบัการพฒันาพนักงานเพื่อฝึกทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิด
โอกาสใหพ้นกังานมีการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

3.8 กลุ่มบริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังาน 
3.9 ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงานและสถานภาพของกลุ่มบริษัทฯ ให้

พนกังานรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
3.10 สร้างจิตส านึกท่ีดีใหพ้นกังานรู้จกัการเป็นผูใ้ห ้และเป็นพลเมืองดีของสังคม 
3.11 จดัใหมี้ช่องทางให้พนกังานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือ

แจง้เบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแกไ้ข 
รวมถึงมาตรการคุม้ครองพนกังานผูร้้องเรียนท่ีเป็นระบบและยติุธรรม 

3.12 กลุ่มบริษัทฯ และตัวแทนองค์กรต้องสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของ
พนกังานดว้ยความเป็นกลาง 

3.13 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบติังาน 
และ/หรือขอ้ตกลงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ในการท างานร่วมกนั ภายใตว้ฒันธรรมองค์กรท่ีดีร่วมกนั ตลอดจนมีความสามคัคี
ภายในองคก์ร 

3.14 ส่งเสริมให้พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ร และสังคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผกูพนัต่อองคก์ร ตามความเหมาะสม
และดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชา 

3.15 การเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานวิชาชีพของ
พนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

3.16 มีช่องทางให้พนกังานสามารถแจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทางผิดระเบียบและกฎหมายได ้
โดยมีมาตรการป้องกนัพนกังานผูท่ี้แจง้ 
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นอกจากนั้น การบริหารงานทรัพยากรบุคคลถือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จทางธุรกิจ 
และการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน เพื่อการก าหนดทิศทางในการพฒันาและบริหารบุคลากรขององค์กร 
อยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ระดบันโยบายไปสู่ระดบัปฏิบติัการ ในปี 2561 กลุ่มบริษทัฯ จึงไดด้ าเนินงานดา้นต่าง ๆ 
ตามท่ีเปิดเผยในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8.โครงสร้างการจดัการ ในส่วนท่ี 8.บุคคลากร 

3.4 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 

1. ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัลูกคา้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย

2. สนองความพึงพอใจ และความตอ้งการของลูกคา้ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้และบริการท่ีมี
คุณภาพดีเลิศและไดม้าตรฐานมีความปลอดภยัในราคาท่ีเหมาะสม เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ รวมทั้งยกระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั

3. ให้ความคุม้ครองดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค รวมถึงให้การดูแล
กลุ่มผูท่ี้ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ โดยการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั

4. สนบัสนุนการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน ดว้ยการผลิตผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีเป็นประโยชน์และ
ลดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัธรรมชาติ ยอ่ยสลายง่าย
เป็นตน้

5. ด าเนินการด้านการตลาดที่เป็นธรรม เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัสินคา้และบริการ
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทนัเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงการปฏิบติัทาง
สัญญาท่ีเป็นธรรมแก่ลูกคา้ เช่น ไม่เขา้ร่วมในการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการหลอกลวง ท าให้
เขา้ใจผดิ หรือไม่เป็นธรรม รวมถึงปกปิดขอ้มูลท่ีจ  าเป็น

6. ตั้งมัน่ในความซ่ือสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรมต่อลูกค้า รวมถึงไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้
ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีทุจริตกบัลูกคา้

7. จดัระบบการป้องกนัก่อนการเกิดขอ้ร้องเรียนของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค รวมถึงการก าหนด
ระบบการส่ือสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ท่ีลูกคา้ร้องเรียนความไม่พอใจและ
ด าเนินการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ แกไ้ขปัญหาอย่างดีท่ีสุดตามมาตรฐานสากล
เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็วท่ีสุด พร้อมทั้งช้ีแจงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้

8. กระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผดิปกติเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้

9. ให้ความส าคญัในการปกป้อง และรักษาข้อมูลความลับและความเป็นส่วนตวัของลูกค้า
หรือผูบ้ริโภคอยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ และไม่น าขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของ
ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง
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10. แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดย ั้งท่ีจะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกคา้อย่างต่อเน่ือง เช่น การพฒันา
คุณภาพสินคา้ใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

ในปี 2561 ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ท่ีเป็นนยัส าคญั ส่วนขอ้ร้องเรียนอ่ืน ๆ บริษทัไดน้ ามา
วเิคราะห์หาสาเหตุ เพื่อด าเนินการแกไ้ข ป้องกนั ติดตาม และปรับใชก้บัทั้งองคก์ร เพื่อมิให้ขอ้บกพร่องนั้น
เกิดข้ึนอีก รวมทั้งไดจ้ดัใหมี้การประเมินความพึงพอใจของลูกคา้อีกดว้ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

การส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ปี 2560/2561 บริษทัได้จดัส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินผล 
โดยมีจ  านวนลูกคา้เขา้ประเมิน 34 ราย และก าหนดหัวขอ้ประเมิน แบ่งเป็น 3 หัวขอ้ 1. ผลิตภณัฑ์ 
2. การใหบ้ริการของฝ่ายขายในประเทศ และ 3. การให้บริการของฝ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีเกณฑ์การวดั
คะแนน แบ่งเป็น 1. พอใจมาก 2. พอใจปานกลาง และ 3. ไม่แสดงความคิดเห็น ซ่ึงสรุปผลคะแนนดงัน้ี

 ผลิตภณัฑ์ อยู่ในเกณฑ์ พอใจ ร้อยละ 52.94 โดยส่วนใหญ่เป็นคะแนนในส่วนหวัขอ้คุณภาพ
สินคา้ไม่มีส่ิงปนเป้ือน ร้อยละ 85.30

 การให้บริการของฝ่ายขายในประเทศ อยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก ร้อยละ 88 โดยส่วนใหญ่เป็น
คะแนนในส่วนการบริการท่ีตอบสนองตรงต่อความตอ้งการลูกคา้ ความสุภาพในการส่ือสาร
และความถูกตอ้งในส่วนเอกสารขาย ร้อยละ 79.41

 การให้บริการของฝ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยูใ่นเกณฑ์ พอใจมาก ร้อยละ 50 โดยส่วนใหญ่เป็น
คะแนนในส่วนการใหบ้ริการของพนกังงานหอ้งชัง่และคลงัสินคา้ ร้อยละ 52.94

3.5 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

1. ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ี
เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
รวมทั้งปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อย่างเคร่งครัด กรณีไม่
สามารถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบเจรจากบัคู่คา้ล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขและ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย

2. ด าเนินการอย่างโปร่งใสในการท าธุรกิจกับคู่ค้า โดยให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง และพิจารณา
คดัเลือกคู่คา้ตั้งอยูบ่นพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม

3. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัคู่คา้ รวมทั้งวางตวัเป็นกลาง
ไม่ใกลชิ้ดกบัคู่คา้ จนท าใหมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ในปี 2561 บริษทัไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ตกลงเง่ือนไขทางการคา้และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีการสร้าง
สัมพนัธภาพและความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั รวมถึงแลกเปล่ียนความรู้ ร่วมกนัพฒันาสินคา้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่
สินคา้ ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ 
ท าให้ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษทัไม่ปฏิบตัิตามสัญญาที่มีต่อคู่คา้ รวมทั้งความร่วมมือใน
การปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นคอรรัปชนัของบริษทั 
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3.6 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 

1. ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทน
ท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ี
อยา่งเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัเจา้หน้ีล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณา
หาแนวทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย

2. ด าเนินธุรกิจเพื่อให้เจา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดี
3. รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ถูกตอ้ง และสม ่าเสมอ

ในปี 2561 บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด และบริษทัจ่ายเงินให้กบัเจา้หน้ี
การคา้ตรงตามเครดิตการคา้ท่ีไดต้กลงไวล่้วงหน้าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยไม่มีการผิดนดัช าระแต่อย่างใด 
ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาทใด ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเจา้หน้ี  

3.7 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
กลุ่มบริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม โปร่งใส ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของ 

การแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
โดยจะรวบรวมและคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่งจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ขอ้มูลท่ีเผยแพร่
ในระบบอินเทอร์เนต หรือการสอบถามท่ีไม่ละเมิดกฎหมาย และไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง 
ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

ในปี 2561 บริษทัด าเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทางการคา้โดยสุจริตและ
เป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใด ๆ 
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้  

3.8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มบริษทัฯ มีความห่วงใย และตระหนกัถึงความปลอดภยัของคุณภาพชีวิตของพนกังานท่ีอาจ

ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน รวมถึงการรักษาส่ิงแวดล้อม จึงเห็นควรให้มีการด าเนินการ
ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1. มุ่งมัน่มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อพนักงานและสังคม ในเร่ืองความปลอดภยั
และอาชีวอนามยั อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง

2. ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดบั
อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง

3. ด าเนินการป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการด าเนินการให้อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
4. จดัหาหลกัเกณฑ์การท างานท่ีปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน รวมถึงความเพียงพอ

และคุณภาพของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และการดูแลบ ารุงรักษาอยา่งเหมาะสม
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5. ก าหนดให้ปฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ตามท่ีกลุ่มบริษทัฯ ก าหนด

6. ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน รวมทั้ งสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม

7. ด าเนินธุรกิจดว้ยความใส่ใจและค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม
8. สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม อาทิ กิจกรรม

ดา้นการลดการใช ้และน ากลบัมาใชใ้หม่

ในปี 2561 บริษทัได้ก าหนดแนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยั และจดักิจกรรมดา้นความปลอดภยั
ให้กบัพนักงาน ตลอดจนเปิดเผยสถิติอุบติัเหตุในส่วนท่ี 2 หัวขอ้ 8 โครงสร้างการจดัการ ขอ้ท่ี 8.3 
การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภยั 

นอกจากน้ี บริษทัยงัส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลงังาน
ให้กบัพนกังานอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มความตระหนกัและสร้างจิตส านึกในการใช้พลงังานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในทุกกิจกรรมขององคก์ร ครอบคลุมทั้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้า น ้ า กระดาษ และอุปกรณ์ส้ินเปลืองอ่ืน ๆ 
เช่น การปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่จ  าเป็นในช่วงพกังาน หรือช่วงท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นห้องท างานเป็นเวลานาน การใช้
กระดาษสองหน้า เป็นตน้ การกระท าดงักล่าวแมจ้ะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตวัเลขค่าพลงังาน หรือตวัเลข
ค่าใชจ่้ายท่ีลดลง แต่ช่วยในเร่ืองการปลูกฝังใหเ้ป็นนิสัยส่วนตวัและในชีวิตประจ าวนัต่อครอบครัวและสังคม 

บริษทัมีการปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมอย่างต่อเน่ือง
และก ากบัดูแลไม่ให้สร้างปัญหาแก่ส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในหวัขอ้ 10. ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และรายงานความย ัง่ยนืประจ าปี 2561 

3.9 ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม 
 การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมย ์เร่ิมตน้จากภายใน

องคก์รและขยายออกสู่ชุมชนใกลเ้คียง ตลอดจนสังคมในระดบัประเทศ โดยมีกลยทุธ์หลกัในการด าเนินงาน 
4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. สร้างส านึกจิตสาธารณะในพนกังาน และกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสา
ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ

2. เนน้การท ากิจกรรมหรือโครงการ CSR กบัชุมชนในเชิงลึก

3. ท าโครงการ CSR ร่วมกบัสถาบนัเอกชนหรือหน่วยงานราชการ องคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร
และชุมชนรอบ ๆ บริเวณกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเป็นผูน้ าทางดา้นความคิดทางสังคม

4. น าผลพลอยได้ท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตน ้ าตาลทราย ไปท าโครงการด้าน CSR ให้เป็น
ประโยชน์ทั้งต่อกลุ่มบริษทัฯ และสังคม
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 ในปี 2557-ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมพฒันาสังคมให้ย ัง่ยืน เพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่ การยอมรับ และความไวว้างใจจากชุมชนและสังคม ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัชุมชนและ
สังคม บนพื้นฐานแนวคิดนโยบายของกลุ่มบริษทัฯ ยดึหลกัแนวปฏิบติั “การพฒันาธุรกิจควบคู่กบัการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม และสร้างความเจริญให้กบัชุมชนอยา่งย ัง่ยืน” มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างย ัง่ยืน 
ควบคู่กบัการพฒันาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยและชุมชนขา้งเคียงให้ดีข้ึน  จึงไดร่้วม
จดัท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัหน่วยงานภายนอกทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูน้ าดา้น
ความคิด ซ่ึงเป็นโครงการและกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐ 
รวมถึงกลุ่มบริษทัฯ เอง ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารท่ีต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงานก.ล.ต.”) ผู ้ถือหุ้น และหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ดงัน้ี 

 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ และผล
ประกอบการตามความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลา โดยงบการเงินจะตอ้งผ่าน
การสอบทานหรือตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีว่าถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับโดยทัว่ไป และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั
ก่อนการเผยแพร่ต่อส านกังานก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผูถื้อหุน้และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

 เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ส านกังานก.ล.ต. เพื่อให้ผูถื้อหุ้น และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ไดท้ราบขอ้มูลของกลุ่มบริษทัฯ
อยา่งทัว่ถึง

 เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง
ข้อมูลจ านวนคร้ังท่ีกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุม และนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนและประเภทค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีเล่มน้ีแลว้

 ในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษัทได้จัดตั้ งหน่วยงานเฉพาะข้ึน เพื่อท าหน้าท่ีติดต่อ 
และให้ขอ้มูลกบัผูถื้อหุ้น นักลงทุนสถาบนั และนักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนั้น 
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ จะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหมวดจรรยาบรรณกรรมการบริษทั
และบุคลากรในองคก์ร ในหวัขอ้ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั 

 ในดา้นการเปิดเผยขอ้มูลให้แก่ผูล้งทุน ในปี 2561 ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทั ไดท้  า
หน้าท่ีส่ือสารขอ้มูลส าคญัต่อนกัลงทุน นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายย่อย ผูถื้อหุ้น และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ งในและต่างประเทศ โดยได้จัดท าข้อมูลทั้ งภาษาไทยและ
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ภาษาองักฤษส าหรับการน าเสนอให้ผูล้งทุนไดท้ราบ โดยให้ความส าคญัและตระหนกัถึง
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และโปร่งใส ทั้งน้ี บริษทัไดแ้จง้รายละเอียด
การติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั และในส่วนท่ี 1 ขอ้ 6. ขอ้มูล
ทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน ทั้งน้ี กิจกรรมของฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์มีดงัน้ี  

กจิกรรมปี 2561 จ านวนคร้ังต่อปี 

- Company Visit
- ผูถื้อหุน้
- นกัวิเคราะห์

- นกัลงทุนต่างชาติท่ีสนใจจ านวน 8 คร้ัง
-
- นกัวิเคราะห์ 10 คร้ัง 

Conference Call / Telephone Call 80 - 100 สาย 

การติดต่อสอบถามขอ้มลูทาง E-mail (ฉบบั) 40 ฉบบั 

Analyst Briefing 10 คร้ัง 

International Roadshow - 

Domestic Roadshow - 

 นอกจากนั้น บริษทัได้เปิดเผยขอ้มูลเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้ น
เป้าหมายระยะยาว และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนในรายงานประจ าปี และในแบบ 56-1
ฉบบัน้ี เพื่อให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไดรั้บทราบทิศทางการด าเนินงานและ
เป้าหมายของบริษทั ซ่ึงปรากฏในส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1. นโยบาย ภาพรวม และ
เป้าหมายการประกอบธุรกิจ

 บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดการถือครองหุ้นของบริษทัของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ปี 2561
ซ่ึงขอ้มูลปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม
และเลขานุการบริษทั

9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ การก ากบั
ดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบับริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริตและระมดัระวงั โดยค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส าคญั ทั้งน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั อนัไดแ้ก่ รายนามกรรมการ จ านวนกรรมการ และขอ้มูล
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ในกฎบตัร อาทิ องค์ประกอบ คุณสมบติั การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่งและ
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี มีรายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ โดยในหัวขอ้น้ีจะ
กล่าวถึงเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบของกรรมการบริษทัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

 ด้านการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมติั
งบการเงินประจ าปี และรายไตรมาส รวมทั้งเร่ืองส าคญัอ่ืน ๆ และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดปฏิทินการประชุมประจ าปี
ของปีถดัไปล่วงหน้าทุกส้ินปี นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดรั้บเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อย 7 วนั ส าหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ตลอดจนผูบ้ริหารสามารถก าหนดตารางการท างาน และสามารถเขา้
ร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นหรือพิจารณาอนุมติัในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ไดทุ้กคราว ส าหรับ
การประชุมคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดช่วงวนัก่อนการส่งงบการเงินแต่ละไตรมาส
ไดแ้ก่ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ วนัท่ี 15 พฤษภาคม วนัท่ี 14 สิงหาคม และวนัท่ี 13 พฤศจิกายน
2561 รวมทั้ งได้ก าหนดวันประ ชุมของคณะกรรมการชุดย่อยให้สอดคล้องกับ
คณะกรรมการบริษทั และส าหรับคณะกรรมการบริหารและการประชุมของฝ่ายจดัการจะมี
การจดัประชุมทุกวนัพุธและศุกร์ท่ี 3 ของทุกเดือน รวมทั้งการก าหนดวนัประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยไวล่้วงหนา้ดว้ยเช่นกนั

 การก าหนดนโยบายเกีย่วกบัจ านวนองค์ประชุมข้ันต ่า
ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมี
กรรมการบริษทัอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด ทั้งน้ี
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายดังกล่าวแล้ว ความว่า “การลงมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้จ  านวนองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษทั
จะลงมติในท่ีประชุม จะตอ้งมีจ านวนกรรมการบริษทัอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการบริษทัทั้งหมด”
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รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2561 มีดังนี้ 

ช่ือกรรมการ 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 
ปี 2561 

ประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

คณะ 
กรรมการ 
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะ 
กรรมการ 

ธรรมาภบิาล 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

จ านวน
คร้ัง 

ร้อย
ละ 

จ านวน
คร้ัง 

ร้อย
ละ 

จ านวน
คร้ัง 

ร้อย
ละ 

จ านวน
คร้ัง 

ร้อย
ละ 

จ านวน
คร้ัง 

ร้อย
ละ 

จ านวน
คร้ัง ร้อยละ 

จ านวน
คร้ัง 

ร้อย
ละ 

1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 1/1 100 7/7 100 4/4 100 12/14 86 

2. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 1/1 100 7/7 100 

3. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ 1/1 100 7/7 100 3/4 75 13/14 93 

4. น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 1/1 100 6/7 86 4/4 100 2/2 100 2/2 100 12/14 86 

5. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 1/1 100 7/7 100 4/4 100 13/14 93 

6. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 1/1 100 7/7 100 4/4 100 2/2 100 2/2 100 14/14 100 

7. นายประจวบ ไชยสาส์น 1/1 100 7/7 100 5/6 100 

8. นายศิริชยั สมบติัศิริ 1/1 100 7/7 100 5/6 100 

9. นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ 1/1 100 7/7 100 6/6 100 2/2 100 2/2 100 

10. รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา* 0/0 - 5/5 100 0/0 - 

11.นายวเิชฐ ตนัติวานิช* 0/0 - 4/5 80 0/0 - 

หมายเหตุ     * ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ณ วนัประชุมผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 25 เม.ย. 2561 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหมี้การประชุมระหวา่งกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงในปี 2561 มีการประชุมดงักล่าว 1 คร้ัง 

 ด้านการรายงานของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน เพื่อสร้างความมัน่ใจและความเช่ือถือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน โดยเปิดเผย
ในเอกสารแนบ 5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและ
คณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ไดจ้ดัท า
รายงานผลการปฏิบติังานส าหรับปี 2561 โดยปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบ 6-9 ตามล าดบั

 ด้านการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท
เป็นประจ าทุกส้ินปี โดยแบ่งเป็นการประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะ (As a Whole)
และแบบประเมินตนเองของกรรมการบริษทัรายบุคคล (Self-assessment) ตามแนวทาง
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การก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อทบทวนการท างาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ และเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการท างานของคณะกรรมการบริษทัในปีต่อ ๆ ไป  

 โดยหลกัเกณฑ์ในแบบการประเมินคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ 
และการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ได้อ้างอิงมาจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 
และปรับปรุงเพิ่มเติมตาม CG Code 2560 โดยน ามาปรับใชใ้หเ้ขา้กบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงมีรายละเอียด
หวัขอ้ในการประเมินดงัน้ี 

แบบประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะ 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั
3. การประชุมคณะกรรมการบริษทั
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการบริษทั
5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ
6. การพฒันาตนเองของกรรมการบริษทัและการพฒันาผูบ้ริหาร

แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษทัรายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั
2. การประชุมคณะกรรมการบริษทั
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั

ส าหรับกระบวนการประเมินนั้น ส านกักรรมการ/เลขานุการบริษทั จะด าเนินการจดัส่งแบบประเมิน
ทั้ง 2 แบบ พร้อมค าอธิบาย และเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อแก่กรรมการบริษทัรายบุคคลในช่วง 
ตน้เดือนธันวาคมของทุกปี และก าหนดให้น าส่งคืนภายในกลางเดือนธันวาคมของปีนั้น ๆ จากนั้นส านัก
กรรมการ/เลขานุการบริษทั จะสรุปผลการประเมิน โดยจะสรุปผลคะแนนออกเป็นรายบุคคลและแบ่งเป็น
แต่ละหมวดหมู่ ส าหรับการประเมินทั้ง 2 แบบ และรายงานผลใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบในการประชุม 
เพื่อวเิคราะห์สาเหตุและหาแนวทางพฒันาแต่ละดา้นต่อไป โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 
1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเล็กนอ้ย 
2 = เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 
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เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนนเฉลีย่ (ร้อยละ) หมายเหตุ 

0 – 20 ควรปรับปรุงอยา่งยิ่ง 
21 – 40    ควรปรับปรุง 
41 – 60  พอใช ้
61 – 80     ดี 
81 – 100  ดีมาก 

ในปี 2561 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 
 การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทในภาพรวม เห็นว่ากรรมการบริษทัส่วนใหญ่

ปฏิบติัอยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก” มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 91.88

 การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายคณะในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการ
ท างานอยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก” มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 94.24

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย  โดยใชห้วัขอ้การประเมินดงัน้ี 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ย
2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย

ในปี 2561 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด สรุปไดด้งัน้ี
คณะกรรมการชุดย่อย ผลประเมนิ (ร้อยละ) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 83.53 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 85.00 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 85.29 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 85.96 
คณะกรรมการบริหาร 88.33 

ส าหรับการประเมินกรรมการผูจ้ดัการ ปี 2561 มีหวัขอ้ เกณฑ ์และผลการประเมิน ดงัน้ี 
- ขอ้ 1 : ความเป็นผูน้ า  95.50%  (ดีมาก)
- ขอ้ 2 : การก าหนดกลยทุธ์และการปฏิบติัตามกลยทุธ์  94.25%  (ดีมาก)
- ขอ้ 3 : การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน  96.67%  (ดีมาก)
- ขอ้ 4 : ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการและความสัมพนัธ์กบัภายนอกองคก์ร  95.45%  (ดีมาก)
- ขอ้ 5 : การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร  93.75%  (ดีมาก)
- ขอ้ 6 : การสืบทอดต าแหน่ง  86.25%  (ดีมาก)
- ขอ้ 7 : ความรู้ดา้นธุรกิจ ผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั  96.88%  (ดีมาก)
- ขอ้ 8 : คุณลกัษณะส่วนตวั  95.50%  (ดีมาก)
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เกณฑก์ารประเมิน: 
0 - 20% หมายถึง ควรปรับปรุงอยา่งยิง่ 21 - 40% หมายถึง ควรปรับปรุง 
41 - 60% หมายถึง พอใช้  61 - 80% หมายถึง ดี 
81 - 100% หมายถึง ดีมาก 

 การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
บริษทัได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2561 ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8.
โครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ 12. การจดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย

 การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง
บริษทัได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2561 ในส่วนที่ 2 ขอ้ 9.
การก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้แผนการสืบทอดต าแหน่ง และนโยบายการสรรหากรรมการบริษทั
และผูบ้ริหาร

 การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนทีก่รรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไปด ารงต าแหน่ง
บริษทัได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2561 ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8.
โครงสร้างการจดัการ หัวขอ้ 11. การก าหนดจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษทัและ
กรรมการผูจ้ดัการไปด ารงต าแหน่ง ทั้งน้ี ข้อมูลการไปด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทัและ
กรรมการผูจ้ดัการ ในปี 2561 ยงัคงอยูใ่นหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงสามารถดูขอ้มูลไดจ้ากเอกสาร
แนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2561 ฉบบัน้ี

 การปฐมนิเทศกรรมการบริษัททีไ่ด้รับการแต่งตั้งใหม่
บริษทัได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2561 ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8.
โครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ 9. การปฐมนิเทศกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ ทั้งน้ี ในปี
2561 บริษทัไดป้รับโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัจาก 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการบริษทั
ใหม่เพิ่มจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา กรรมการอิสระ และนายวิเชฐ ตนัติวานิช
กรรมการอิสระ เน่ืองจากการขยายตวัของธุรกิจของบริษทั และเพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั
มีประสิทธิภาพ มีความหลากหลายและเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมากข้ึน และไดจ้ดัการปฐมนิเทศให้แก่
กรรมการบริษทัทั้งสองท่านเพื่อให้เข้าใจลักษณะธุรกิจ และเป้าหมายการด าเนินงานบริษทั
ตลอดจนขอ้บงัคบัและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เป็นตน้

 การพฒันากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้
ความรู้แก่กรรมการบริษทั และผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงได้
เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2561 ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ
หวัขอ้ 8. การพฒันากรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง
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การเข้าอบรมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 
รายนาม ต าแหน่ง หลกัสูตรอบรม วนัที่

อบรม 
สถานที ่

นายประจวบ 
ไชยสาส์น 

ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการ
อิสระ)/ ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ  

Boardroom Success through 
Financing and Investment (BFI) 

19-20
มิ.ย.

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

นายอนนัต ์
ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษทั/ ประธาน
กรรมการบริหาร/ ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 1. การจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์

2.การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ
ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง

18 เม.ย. 
1 มิ.ย. 

ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 
นางวนัเพญ็ 
ปุญญนิรันดร์ 

กรรมการบริษทั 

นางจิรวรรณ 
พงษพ์ิชิตกลุ 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเส่ียง 

นางสาวจิตติมา 
ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล 

1. การจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์
2.การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ
ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง
3. Board Nomination &
Compensation Program (BNCP)
รุ่น 3/2018

18 เม.ย. 
1 มิ.ย. 

6-7 มี.ค

ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

นายสฤษด์ิ 
ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเส่ียง 

1. การจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์
2.การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ
ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง
3. ทูมอร์โรว ์สเกลเลอร์

18 เม.ย. 
1 มิ.ย. 

12 มิ.ย.- 
29 ส.ค. 

ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 

บริษทั ทูมอร์โรว ์กรุ๊ป จ ากดั 

นายอดิศกัด์ิ 
ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล 

1. การจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยทุธ์
2.การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ
ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง
3. Board Nomination &
Compensation Program (BNCP)
รุ่น 3/2018

18 เม.ย. 
1 มิ.ย. 

6-7 มี.ค

ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

นางสีนวล 
ทศัน์พนัธ์ุ 

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ /ประธานกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

Board Nomination & 
Compensation Program (BNCP) 
รุ่น 3/2018 

6-7 มี.ค สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 
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การเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรของกรรมการบริษทัที่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  หลกัสูตร 

รายช่ือ 

Director 
Certification 

Program  
(DCP) 

Director 
Accreditatio
n Program  

(DAP) 

Audit 
Committee 

Program  
(ACP)  

Risk 
Management 
Program for 

Coporate 
Leaders 
(RCL) 

Anti-
Corruption:  

The Practical 
Guide  
(ACPG) 

Board 
Nomination & 
Compensation 

Program 
(BNCP) 

Boardroom 
Success through 
Financing and 

Investment 
(BFI) 

Finance for 
Non-Finance 

Director 
(FN) 

Monitoring 
Fraud Risk 

Management 
(MFM) 

Monitoring 
Internal 
Audit 

Function, 
MIA 

Understanding 
the 

Fundamental of 
Finance 

Statement 
(UFS) 

Roles of 
Chairman 
Program 

Monitoring 
the System 
of Internal 
and Risk 

Management 
(MIR) 

Monitoring 
Financial 
Reporting 
(MFR) 

Financial 
Institutions 
Governance 

Program 
(FGP) 

1. นายประจวบ       ไชยสาส์น 83/2007 54/2006 4/2018 

2. นางสีนวล   ทศัน์พนัธ์ุ 79/2007 55/2006 17/2007 3/2018 

3. นายศิริชยั   สมบติัศิริ - 25//2004 

4. นายชิต   เหล่าวฒันา 93/2007 29/2009 2008 1/2009 7/2009 2008 19/2008 7/2009 9/2009 3/2011 

5. นายวิเชฐ   ตนัติวานิช 2/2000 

6. นายอนนัต ์     ตั้งตรงเวชกิจ 239/2017 99/2012 

7. นางวนัเพญ็      ปุญญนิรันดร์ 242/2017 98/2012 

8. นางจิรวรรณ     พงษพิ์ชิตกุล 239/2017 98/2012 

9. นางสาวจิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ 243/2017 98/2012 30/2016 3/2018 

10. นายสฤษด์ิ         ตั้งตรงเวชกิจ 242/2017 98/2012 

11. นายอดิศกัด์ิ      ตั้งตรงเวชกิจ 246/2017 98/2012 4/2016 3/2018 

แผนการฝึกอบรมปี 2561 ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพือ่น ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัตหิน้าที่
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แผนการฝึกอบรมปี 2562 ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

 

 ความเป็นอสิระของคณะกรรมการบริษัท และค านิยามกรรมการอสิระ
บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2561 ในส่วนท่ี 2 ข้อ 8.
โครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ 10. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั และค านิยามกรรมการอิสระ
ทั้งน้ี ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมากรรมการอิสระของบริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม)

ฝ่ายจัดการ 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ 
บริษทัได้เปิดเผยรายละเอียดองค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการ ขอบเขตและอ านาจ

หน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2561 ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ 
หวัขอ้ 2.7 ผูบ้ริหาร  

การประเมินกรรมการผู้จัดการ 
ส าหรับการประเมินกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้มีการประเมินเป็นประจ าทุกปี 

โดยหลกัเกณฑ์และกระบวนการประเมินได้เปิดเผยในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2561 ในส่วนท่ี 2  
ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ 6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยและ
กรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงผลการประเมินปรากฏตามหัวข้อ “ด้านการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการผูจ้ดัการ” ขา้งตน้  

No. Course
No. of 

Course
Institute Project Matched Date Recommendation

1 Board Nomination & Compensation Program (BNCP) TBC IOD Nomination & Remuneration Directors TBC In case of appointment new NR director

2 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 15/2019 IOD Risk Management Directors 11-12 Feb 2019
 Mr.Anant / Mrs.Jirawan /

Ms.Chittima / Mr.Sarit 

3 Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) TBC IOD Directors, MD TBC Mr.Anant/ Mrs.Jirawan / Mr.Adisak 

4 Financial Statements for Directors (FSD) 38/2019 IOD Directors 28-29 Mar 2019
 Mrs. Wanpen/ Mrs.Jirawan / 

Ms.Chittima / Mr.Sarit / Mr.Adisak 

5 Ethical Leadership Program (ELP) 15/2019 IOD CAC, Corporate Governance Directors   15 Mar 2019 Ms.Chittima

6 Corporate Governance for Executives (CGE) TBC IOD Corporate Governance Directors, MD TBC
 Mrs.Seenual / Mr.Anant / 

Ms.Chittima / Mr.Adisak/ Dr.Djit 

7 How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 21/2019 IOD Risk Management Directors 24-25 Jan 2019 Mr.Adisak 

TRAINING LIST 2562
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9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง และนโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
กลุ่มบริษทัฯ ตระหนักถึงการเตรียมการด้านบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดงาน เพื่อให ้

การบริหารและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ เป็นไปอยา่งราบร่ืนและต่อเน่ือง ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้
มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ รูปแบบ และ
กระบวนการในการคดัเลือกและสรรหากรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งการคดัเลือกกรรมการ 
ชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมทั้งท าหน้าท่ีจดัท าและทบทวนแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) ของผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดงานอีกดว้ย  

 แผนการสืบทอดต าแหน่ง
กลุ่มบริษทัฯ มีแผนการคดัเลือกบุคลากรที่จะรับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารที่ส าคญัของ

กลุ่มบริษทัฯ โดยการสรรหากรรมการผูจ้ดัการ (CEO) และผูบ้ริหารระดบัสูงจะเป็นไปตามกระบวนการ 
สรรหาท่ีพิจารณาจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  

ทั้งน้ี กระบวนการสรรหากรรมการผูจ้ดัการ (CEO) และผูบ้ริหารระดบัสูงจะพิจารณาจากคุณสมบติั 
การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์การท างานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มบริษทัฯ เขา้มาร่วมงาน ซ่ึงมีระบบการสรรหาบุคคลากรทุกระดบัอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้
มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ จะมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม ซ่ึงจะช่วยผลักดันให ้
การด าเนินธุรกิจมีความกา้วหนา้และเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

ส าหรับบุคลากรภายในองค์กร จะพิจารณาสรรหาผูท่ี้เหมาะสมจากกลุ่มผูสื้บทอด หรือกลุ่ม 
Successor ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ีจะเป็นพนกังานท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้วา่มีศกัยภาพ และมีการพฒันา
ความสามารถเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการท าหนา้ท่ีแทนบุคคลในต าแหน่งงานท่ีส าคญัขององคก์ร ในกรณี
ลาออก หรือพน้จากต าแหน่งตามอายงุานหรือเหตุอ่ืนใด  

 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
การสรรหากรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง จะสรรหาและคดัเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิและความเช่ียวชาญ

จากหลากหลายอาชีพ นอกจากนั้นยงัพิจารณาจากการเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการท างานท่ี
โปร่งใส โดยใช้ตาราง Board Skill Matrix เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการบริษทั เพื่อก าหนด
คุณสมบติัของกรรมการบริษทัท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากความรู้ ความช านาญท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่น
คณะกรรมการบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
เพื่อให้บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) สามารถก ากบัดูแล และบริหารจดัการ

กิจการของบริษทัย่อย รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษทัย่อยมีการปฏิบติัตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ 
ท่ีก าหนดไวไ้ด้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษทัเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษทั ทั้งน้ี เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัในบริษทัยอ่ยดงักล่าวให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด บริษทัจึงมีกลไกการก ากบั
ดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย โดยรายละเอียดเปิดเผยในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8. โครงสร้างการจดัการ หัวขอ้ (5) 
การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2557 มีมติก าหนดขอบเขต

อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย โดยรายละเอียดเปิดเผยในส่วนท่ี 2 ข้อ 8. 
โครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ (4) ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ย  

นโยบายการพฒันาบุคลากร 
กลุ่มบริษทัฯ มีแนวทางในการส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานไดรั้บการพฒันา

ความรู้ ทกัษะ และศกัยภาพ ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังานทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ 
ตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพย์ท่ีมีค่าสูงสุดในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้ น แนวคิดเก่ียวกับ 
การพฒันาบุคลากรควรเป็นการลงทุนอย่างต่อเน่ืองระยะยาว โดยรายละเอียดเปิดเผยในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1. 
นโยบาย  ภาพรวม และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ หวัขอ้ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจย ัง่ยนื ขอ้ 1. การพฒันาบุคลากร  

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทหน้าท่ีส าคญัในการช้ีแนะทิศทางการด าเนินงาน
ของบริษทั ติดตามดูแลการท างานของฝ่ายจดัการ จดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ
ธุรกิจ และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั รวมถึงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การก ากบั
ดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้น พร้อมดูแลให้บริษทัมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่าบริษทั 
 มีการกระท าท่ีขดัต่อกฎระเบียบท่ีร้ายแรงตามกฎระเบียบของส านกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์
 มีการกระท าผดิดา้นการทุจริตหรือกระท าผดิจริยธรรม
 มีกรณีท่ีกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารลาออก เน่ืองจากประเด็นการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั
 มีกรณีเก่ียวกบัช่ือเสียงในทางลบของบริษทั เน่ืองจากความลม้เหลวในการท าหน้าท่ีสอดส่องดูแล

ของคณะกรรมการบริษทั
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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

แนวทางการด าเนินธุรกจิ 
กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษทั 

มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อตา้น 
คอร์รัปชนั รวมถึงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ยุติธรรม 
และค านึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นส าคญั เพื่อสร้างความย ัง่ยืนแก่ธุรกิจ และความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ จึงไดก้ าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นขอ้พึงปฏิบติั
ทางจริยธรรมแก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน อนัจะน าไปสู่การเป็นองคก์รท่ีย ัง่ยืน มีธรรมาภิบาล 
และปราศจากการคอร์รัปชนัอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงมีแนวปฏิบติั 7 ประการ ดงัน้ี 

1. การค านึงถึงประโยชน์และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
ด าเนินธุรกิจดว้ยการค านึงถึงประโยชน์และมุ่งปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อาทิ ลูกคา้ คู่คา้
ผูถื้อหุ้น หรือเจ้าของกิจการ พนักงาน เจ้าหน้ี รัฐบาล และสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม
นอกจากน้ี ตอ้งปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัระหวา่งผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของกิจการทุกราย ทั้งรายใหญ่
หรือรายเล็ก หรือชนชาติใด เพราะผูถื้อหุน้ทุกรายลว้นมีความส าคญัต่อกลุ่มบริษทัฯ ทั้งส้ิน

2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เกิดจากความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีสามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน และทนักาล
ให้แก่ผูที้่เก่ียวขอ้ง โดยขอ้มูลที่เปิดเผยตอ้งมีความสม ่าเสมอ ได้รับการจดัท าและบนัทึก
ดว้ยหลกัเกณฑท่ี์ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นมาตรฐานสามารถเปรียบเทียบกบัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนได้

3. การลดความเส่ียง
แมว้า่กลุ่มบริษทัฯ จะมีการก าหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจน และมีการวางแผนการปฏิบติั
ตลอดจนก าหนดกระบวนการควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานไวอ้ยา่งรัดกุมแลว้ แต่ยงัคงตอ้ง
มีกระบวนการบริหารความเส่ียง ซ่ึงตอ้งถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ โดยวิเคราะห์ความเส่ียงของ
การด าเนินธุรกิจ และก าหนดระดบัความส าคญัของความเส่ียง มาตรการควบคุม และขั้นตอน
การปฏิบติัอยา่งเขม้งวด เพื่อลดอตัราความเส่ียงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด

4. มุ่งส่งเสริมหลกัการปฏิบัติอนัเป็นเลศิในองค์กร และการพัฒนาผลผลิตและยกระดับมาตรฐาน
สู่ความเป็นหน่ึงด้านการบริหารจัดการคุณภาพอ้อย และธุรกจิผลติผลพลอยได้
มุ่งน าการปฏิบัติอันเป็นเลิศ ซ่ึงใช้ได้ผลดีมาแล้วจากหน่วยงานอ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบัสภาพของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากน้ียงัคงตอ้งส่งเสริมการปฏิบติัอนัเป็นเลิศแก่
บุคลากรทุกฝ่าย โดยผลกัดนัทุกหน่วยงานใหพ้ยายามพฒันาตนเองตลอดเวลา รวมทั้งการตั้งเป้าหมาย
ในการพฒันาผลผลิตและยกระดบัมาตรฐานสู่ความเป็นหน่ึงดา้นการบริหารจดัการคุณภาพออ้ย
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โดยการส่งเสริมการปลูกออ้ยและขยายพื้นท่ีการเพาะปลูกอย่างต่อเน่ือง เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง
และความมัน่คงให้แก่ชุมชนชาวไร่ออ้ย อนัจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพให้แก่ผลผลิตออ้ย
อย่างย ัง่ยืน ตลอดจนการคิดคน้และพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรม ธุรกิจผลิตผลพลอยได้
และการสร้างมูลค่าเพิ่ม  

5. การให้ผลตอบแทนทีย่ัง่ยนืแก่เจ้าของกจิการหรือผู้ถือหุ้น
กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัถึงการสร้างมูลค่าขององค์กรในระยะยาว ไม่ค  านึงแต่ผลงานระยะสั้น
รวมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงกระบวนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยา่งไม่หยุดน่ิง
อนัหมายถึงความเพียรพยายามที่จะให้เจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี
อย่างสม ่าเสมอและย ัง่ยนื

6. ความรับผดิชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
กลุ่มบริษัทฯ เช่ือว่าการพฒันาธุรกิจจ าเป็นต้องควบคู่กับการพฒันาสังคม ในฐานะเป็น
ส่วนหน่ึงของสังคมและประเทศชาติ ควรคืนก าไรสู่สังคมผ่านกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และสนับสนุน
กิจกรรมใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีย ัง่ยนืต่อสังคมและประเทศชาติอยา่งเป็นรูปธรรม

7. การต่อต้านคอร์รัปชัน
กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องมุ่งปฏิบติัตามนโยบายการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนใหค้วามส าคญัในการสร้างระบบการท างานในองคก์รให้
เขม้แข็ง การปลูกจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งสนบัสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการต่อตา้น
คอร์รัปชนั นอกจากนั้น ตอ้งด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย
และการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียแจ้งข้อร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็น และจดัท า
มาตรการคุม้ครองบุคคลดงักล่าว เพื่อก าจดัคอร์รัปชนัให้ส้ินจากองคก์ร และพฒันาให้องคก์ร
เติบโตอยา่งย ัง่ยนื

ดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษทัจึงมีหน้าท่ีก ากบัดูแลผูบ้ริหาร 
หรือฝ่ายจดัการ และผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการตอ้งมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ อีกขั้นหน่ึง 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
กลุ่มบริษทัฯ ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อ

สังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงก าหนดนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชันข้ึน โดยส่ือสารและประชาสัมพนัธ์  
เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนักบักรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและ
พนกังานของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อใหมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ 
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นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชันฉบบัน้ีถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของคู่มือ CG ของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงได้รับ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

1. วตัถุประสงค์

 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ของกลุ่มบริษทัฯ ในการต่อตา้นคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม

 เพื่อเป็นการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ให้กรรมการบริษทั
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ไดรั้บทราบและถือปฏิบติัในการต่อตา้นและป้องกนัคอร์รัปชนั
กบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด

 เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ

2. ค านิยาม

 คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้อ านาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ีในการหาประโยชน์
ส่วนตัว หรือการทุจริตโดยใช้หรืออาศยัต าแหน่งหน้าท่ี อ านาจและอิทธิพลท่ีตนมีอยู่
เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและหรือผู ้อ่ืน หรือการเสนอ การให้ หรือสัญญาว่าจะให้
ผลประโยชน์ ทั้งในรูปของเงิน ส่ิงของ และส่ิงตอบแทนต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิด
การท าผดิกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี รวมถึงการน าเงินหรือส่ิงของท่ีไดรั้บมอบหมายให้ใช้
ในราชการ มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง (ท่ีมาขอ้มูล:
องคก์รความโปร่งใสสากล Transparency International – TI ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 1993)

3. ขอบเขต

 นโยบายน้ีใช้บงัคบักบัพนกังานทุกคน ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม รวมทั้งนโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่มือ CG ของกลุ่มบริษทัฯ ดว้ย

 กลุ่มบริษทัฯ คาดหวงัวา่ลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
กลุ่มบริษทัฯ จะร่วมถือปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี

4. หน้าที่และความรับผดิชอบ

 คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้มี
ระบบท่ีสนับสนุนการต่อตา้นคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้
ตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นคอร์รัปชนัและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบญัชี
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจวา่
การด าเนินงานมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองโดยทัว่ไป อีกทั้งก ากบัดูแลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั เพื่อให้มัน่ใจ
วา่กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายและคู่มือ CG ท่ีก าหนดไว ้
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 ประธานกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร มีหน้าท่ีและรับผิดชอบใน
การก าหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
เพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของ
ระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั
และขอ้ก าหนดของกฎหมาย

 ส านักตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน
การปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย ประกาศ แนวทางปฏิบัติ
กฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบควบคุมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความเส่ียงด้านคอร์รัปชันท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัทราบ

 พนักงานทุกคน มีหน้าท่ีปฏิบติัตามนโยบาย และแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นคอร์รัปชัน
อยา่งเคร่งครัด โดยตอ้งลงนามรับทราบและถือปฏิบติัตามนโยบายน้ี และส่งให้ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการจดัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อยืนยนัว่าพนักงานทุกคนรับทราบ เขา้ใจ และ
พร้อมจะน านโยบายน้ีไปปฏิบติั ในกรณีมีขอ้สงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายน้ี จะตอ้ง
รายงานต่อผูบ้ ังคับบญัชา หรือผ่านช่องทางส าหรับการร้องเรียนของกลุ่มบริษทัฯ ทั้ งน้ี
หน่วยงานรับข้อร้องเรียนจะเก็บรักษาข้อมูลท่ีรายงานเป็นความลับ และส่งต่อข้อมูลถึง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยความระมดัระวงั

5. ข้อก าหนดในการด าเนินการ

 การด าเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัให้ใชแ้นวปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้น
คู่มือ CG ของกลุ่มบริษทัฯ นโยบาย และแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ระเบียบ
คู่มือปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางปฏิบติัอ่ืนใดท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะก าหนดข้ึนต่อไป

 นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัฉบบัน้ี ใหค้รอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทัฯ โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนกังาน เพื่อใช้
ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบติัให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 ก าหนดใหมี้การประเมินความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปชนัทัว่ทั้งองคก์รเป็นประจ าทุกปี
 เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการเร่ืองความเส่ียงกบัการคอร์รัปชัน กรรมการบริษทั

ผูบ้ริหาร และพนกังานในกลุ่มบริษทัฯ ทุกระดบัตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเร่ือง
ต่อไปน้ี

1. ของขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรองและค่าใชจ่้าย
การให้ มอบ หรือรับของก านลั การเล้ียงรับรอง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในคู่มือ
CG ของกลุ่มบริษทัฯ
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2. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนบัสนุน
การใหห้รือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุน ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้
เพื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน โดยใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในคู่มือ CG

3. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซ้ือจดัจา้ง
ห้ามให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงาน
ภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีด าเนินธุรกิจกบักลุ่มบริษทัฯ ตอ้งด าเนินการให้เป็นไป
อยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งน้ี ในปี 2561 กลุ่มบริษทัฯ ไดด้ าเนินกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อตา้นคอร์รัปชนั ดงัน้ี 

 จดัอบรมเร่ืองคอร์รัปชันให้ทั้ งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่อย่างต่อเน่ือง ในหัวข้อการอบรม
“จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการต่อตา้นคอร์รัปชนั” เพื่อปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรม และจริยธรรม

 กิจกรรมในการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้พนกังานในปี 2561 อาทิ กิจกรรมโรงทานในวนัเขา้พรรษา
และวนัออกพรรษา และกิจกรรมงานบุญทอดกฐิน เป็นตน้

 ในปี 2561 บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด ไม่พบความผดิปกติ หรือขอ้ร้องเรียน
การทุจริตและคอร์รัปชนั หรือขอ้ร้องเรียนการเรียกรับ หรือการให้ของขวญั รางวลั ท่ีอาจท าให้เกิด
อิทธิพลในการตดัสินใจต่อธุรกิจ หรือเขา้ข่ายการทุจริตและคอร์รัปชนัแต่อยา่งใด

กระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียน (ทีอ่าจเป็นการกระท าผดิ) 
คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวน 

มีหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริง ประมวลผล กลัน่กรองขอ้มูลตามพยานหลกัฐาน และพฤติการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมได ้เพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแต่ละ
เร่ืองตามหลกัเกณฑ์ ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนของบริษทั ประกอบด้วยผูบ้ริหารระดบัสูงและผูจ้ดัการ 
ในฝ่ายการเงินและบญัชี ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายกฎหมาย ส านกับริหารความเส่ียง และส านกัตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งด าเนินการสอบสวน รวบรวมขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย และพยานหลกัฐาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง แจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ รับฟังค าช้ีแจงของผูถู้กกล่าวหาแลว้
เก็บรวบรวมไว้ในส านวนการสอบสวน และท ารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอผู ้สั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือประธานกรรมการบริษัท ทั้ งน้ี ต้องให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ี
ประธานกรรมการรับทราบ 

การด าเนินงานเก่ียวกบัคณะกรรมการสอบสวน มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ คือสอบสวนและพิจารณา
ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก  าหนด เพื่อแสวงหาความจริงในเร่ืองที่กล่าวหาและดูแลให้มี
ความยุติธรรมตลอดจนกระบวนการสอบสวน โดยให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวตัิและ
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ความประพฤติของผูถู้กกล่าวหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีกล่าวหาเท่าท่ีจ  าเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา และจดัท า
บนัทึกรายละเอียดท่ีมีการสอบสวนไวทุ้กคร้ัง ซ่ึงในการสอบสวนและพิจารณาหา้มมิใหมี้บุคคลอ่ืนอยูห่รือร่วมดว้ย 
เวน้แต่เป็นการสอบปากค า 

1. ใหป้ระธานกรรมการจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการสอบสวนคร้ังแรกภายใน 7 วนั นบัแต่
วนัท่ีประธานกรรมการรับเร่ืองร้องเรียน ในกรณีท่ีไม่อาจจัดประชุมได้ภายในก าหนด
ใหร้ายงานเหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ

2. การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนก าหนดประเด็นและวางแนวทาง
การสอบสวน และการรวบรวมพยานหลกัฐาน แลว้ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี

2.1 รวบรวมขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย และพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่รับฟังแต่เพียง
ขอ้อา้งหรือพยานหลกัฐานของผูก้ล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวหาเท่านั้น 

2.2 แจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ 
2.3 ใหโ้อกาสผูถู้กกล่าวหาไดช้ี้แจง แสดงพยานหลกัฐานเพื่อแกข้อ้กล่าวหา 
2.4 พิจารณาท าความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 
2.5 ท ารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

3. การสอบปากค าผูถู้กกล่าวหาหรือพยานให้สอบปากค าคราวละหน่ึงคน และการสอบปากค า
ตอ้งมีกรรมการสอบสวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะท า
การสอบปากค าได ้แต่ในกรณีท่ีก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดมีมากกว่าสามคน
จะใหก้รรมการสอบสวนไม่นอ้ยกวา่สามคนท าการสอบปากค าก็ได้

4. การสอบปากค า ตอ้งมีการบนัทึกถอ้ยค าของผูใ้หถ้อ้ยค าตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด แลว้อ่านให้
ผูใ้ห้ถ้อยค าฟังหรือให้ผูใ้ห้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้ แล้วให้ผูใ้ห้ถ้อยค า ผูบ้นัทึกถ้อยค า และ
กรรมการสอบสวนซ่ึงอยู่ร่วมในการสอบปากค าลงลายมือช่ือในบนัทึกถ้อยค านั้นไวเ้ป็น
หลกัฐาน ในกรณีท่ีบนัทึกถอ้ยค าใดมีหลายหนา้ ใหผู้ใ้ห้ถอ้ยค าและกรรมการสอบสวนซ่ึงอยูร่่วม
ในการสอบปากค าหน่ึงคนลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นบนัทึกถ้อยค าทุกหน้า โดยการบนัทึก
ถอ้ยค า ห้ามมิให้ขูด ลบ หรือบนัทึกขอ้ความทบัขอ้ความท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ ถา้จะตอ้งแกไ้ข
หรือเพิ่มเติม ให้ใช้วิธีขีดฆ่าขอ้ความเดิมและเพิ่มเติมขอ้ความใหม่ แลว้ให้ผูใ้ห้ถอ้ยค าและ
กรรมการสอบสวนซ่ึงอยู่ร่วมในการสอบปากค าหน่ึงคนลงลายมือช่ือก ากับไวต้รงท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติมทุกแห่ง ในกรณีท่ีผูใ้ห้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือช่ือ ให้บนัทึกเหตุท่ีไม่ลง
ลายมือช่ือนั้นไวใ้นบนัทึกถอ้ยค าดว้ย

5. การสอบปากค า ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในท่ีสอบปากค า เวน้แต่เป็นบุคคลซ่ึงกรรมการ
สอบสวนท่ีท าการสอบปากค าอนุญาตให้อยู่ในท่ีสอบสวนเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน
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หรือเป็นทนายความ หรือท่ีปรึกษาของผู ้ถูกกล่าวหาตามจ านวนท่ีกรรมการสอบสวนท่ีท า 
การสอบปากค าเห็นสมควรใหเ้ขา้มาในการสอบปากค าผูถู้กกล่าวหา 

6. ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนท าหรือจัดให้ท าการใด ๆ ซ่ึงเป็นการให้ค  ามั่นสัญญา ขู่ เข็ญ
หลอกลวง บงัคบั หรือกระท าโดยมิชอบไม่วา่ดว้ยประการใด เพื่อจูงใจให้ผูถู้กกล่าวหาหรือพยาน
ใหถ้อ้ยค าอยา่งใด

7. การแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนับสนุนขอ้กล่าวหา ให้ท าเป็นบนัทึกระบุ
ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ของผูถู้กกล่าวหาวา่ไดก้ระท าการใด เม่ือใด อยา่งไร เป็นความผิด
วินัยในกรณีใด และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา โดยจะระบุช่ือพยานด้วย
หรือไม่ก็ได้ รวมทั้งแจ้งให้ทราบสิทธิของผูถู้กกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าหรือยื่นค าช้ีแจง
แก้ขอ้กล่าวหาเป็นหนังสือ สิทธิที่จะแสดงพยานหลกัฐานหรือจะอา้งพยานหลกัฐาน
เพื่อขอให้เรียกพยานหลกัฐานนั้นมาได ้แลว้แจง้ให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ โดยให้ท าเป็นสองฉบบั
มีขอ้ความตรงกนั ให้ประธานกรรมการและกรรมการอีกอยา่งนอ้ยหน่ึงคนลงลายมือช่ือใน
บนัทึกนั้นดว้ย

8. ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกผูถู้กกล่าวหามาพบตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ี
คณะกรรมการสอบสวนก าหนด เพื่อแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนับสนุน
ขอ้กล่าวหาให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ เม่ือผูถู้กกล่าวหาได้มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
ใหค้ณะกรรมการสอบสวนแจง้ขอ้กล่าวหาพร้อมทั้งอธิบายขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐาน
ท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ และให้ผูถู้กกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหา
โดยลงลายมือช่ือพร้อมทั้งวนัเดือนปีในบนัทึกนั้น แลว้มอบบนัทึกนั้นให้ผูถู้กกล่าวหาหน่ึงฉบบั
และอีกฉบบัหน่ึงเก็บไวใ้นส านวนการสอบสวน

ในปี 2561 บริษทัไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น 
การทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ี 
บริษทัมีความมุ่งมัน่สานต่อการด าเนินตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนั ตลอดจนการส่ือสารและประกาศ
เร่ืองดงักล่าวไปยงัคู่คา้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน รวมทั้งไดจ้ดัอบรมให้บุคลากรและรณรงคภ์ายในองคก์ร
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ได้เปิดช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อ
ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผา่นกล่องรับความคิดเห็นและทางไปรษณีย ์ซ่ึงส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาล
โดยตรง โดยในปีท่ีผ่านมาไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผูมี้ส่วนได้เสีย  

จรรยาบรรณกรรมการบริษัทและบุคลากรในองค์กร  

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการเคารพสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ให้ความส าคญัและก าหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติั
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทางราชการ และหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
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ระเบียบขอ้บงัคบัการท างาน (“ระเบียบฯ”) อยา่งเคร่งครัด และตอ้งหลีกเล่ียงการมีส่วนร่วมหรือให้การสนบัสนุน
กิจกรรมท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การใช้อ านาจหน้าท่ี พนักงาน หรือทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อวตัถุประสงคท่ี์ผิดกฎหมาย เป็นเร่ือง
ตอ้งหา้มโดยเด็ดขาด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบฯ และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทัฯ ดงัน้ี
1.1 กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัท

ระเบียบฯ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

1.2 กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน ต้องไม่หลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบฯ และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

1.3 กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมาย 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ส านกัตรวจสอบภายใน และส านกักรรมการท่ีกลุ่มบริษทัฯ 
ก าหนดข้ึน และรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการฝ่าฝืนการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั 
ระเบียบฯ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนการกระท าผิดด้านทุจริตและคอร์รัปชันต่อ
หน่วยงานนั้น ๆ 

2. การฝ่าฝืนกฎหมาย มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ขอ้บงัคบับริษทั
ระเบียบฯ ค าสั่งของกลุ่มบริษทัฯ โดยอา้งว่าเป็นการกระท าเพื่อเพิ่มผลก าไรให้แก่กลุ่มบริษทัฯ
หรือเหตุผลอ่ืนใด มิใช่เหตุผลท่ีจะพึงรับฟัง

3. พนกังานตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีของตนดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยค านึงถึงประโยชน์อนัชอบธรรม
ของกลุ่มบริษทัฯ แมจ้ะมีช่องว่างของกฎหมาย หรือช่องว่างของขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบฯ
และค าสั่งของกลุ่มบริษทัฯ หรือกฎเกณฑต่์าง ๆ ก็ตาม

4. รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของกลุ่มบริษทัฯ ไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย

5. การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร รวมถึง
คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลของ
บุคคลเหล่านั้ น ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เร่ืองการปฏิบติัเก่ียวกบัการไดม้าหรือการจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องกรรมการและพนกังาน
พ.ศ. 2547

6. พนักงานต้องท าความเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และระเบียบฯ ของกลุ่มบริษัทฯ
ตลอดจนกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งท าความเข้าใจถึงบทบาท
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนให้ถ่ีถว้น และตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด หากไม่แน่ใจ
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ให้ขอค าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ห้ามปฏิบติัตามความเขา้ใจ
ของตนเองโดยไม่มีค  าแนะน า 

7. การเคารพสิทธิมนุษยชน
7.1 กลุ่มบริษทัฯ ไม่สนับสนุนกิจกรรมท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกประการ รวมทั้งให้

ความส าคญัและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
7.2 ปฏิบติัต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้วยความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั โดยไม่

แบ่งแยก เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม 
ลกัษณะทางกายภาพ หรือเร่ืองอ่ืนใด  

7.3 พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ท่ีละเมิดหรือคุกคามบุคคลอ่ืน ทั้งทางวาจาหรือ
การกระท าและพึงหลีกเล่ียงการกระท าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

7.4 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั เพื่อป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากพบเห็น 
การกระท าท่ีละเมิด หรืออาจละเมิดสิทธิมนุษยชน ใหร้ายงานแก่ผูบ้งัคบับญัชา 

7.5 กลุ่มบริษทัฯ จะรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน หากมีความจ าเป็นในการเปิดเผย 
สู่สาธารณะ จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากพนกังานผูน้ั้นก่อน เวน้แต่กระท าการตาม
ขอ้บงัคบับริษทั หรือกฎหมาย 

8. ดา้นแรงงาน
8.1 ปฏิบติัต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเป็นธรรม

และเท่าเทียม  
8.2 ไม่เลือกปฏิบติั และปฏิบติัดา้นการจา้งงานอย่างเท่าเทียม ทั้งกระบวนการสรรหา การจ่าย

ค่าตอบแทน สวัสดิการ เวลาท างาน วนัหยุด การมอบหมายงาน การฝึกอบรม 
และการประเมินผลงาน เป็นตน้ 

8.3 ไม่ใชแ้รงงานเด็ก แรงงานต่างดา้วท่ีผดิกฎหมาย หรือแรงงานจากการคา้มนุษย ์
8.4 ห้ามมิให้ลงโทษพนกังานท่ีเป็นการทารุณทางร่างกายหรือจิตใจ อาทิ การคุกคามข่มขู่ 

การกกัขงัหน่วงเหน่ียว หรือการใชค้วามรุนแรงอ่ืนใด 
8.5 มีกระบวนการสอบสวนความผิดพนักงานอย่างถูกต้อง และเป็นขั้นตอนชัดเจน

ก่อนเลิกจา้งพนกังาน เพื่อใหทุ้กคนไดรั้บความเป็นธรรมสูงสุด 
8.6 ในการว่าจ้างบริษัทผูรั้บเหมามาด าเนินการใด ๆ ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณา

คดัเลือกเฉพาะบริษทัท่ีสามารถปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอ่ืน  
ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ท่านั้น และจะหลีกเล่ียงการว่าจา้งบริษทัรับเหมาใด ๆ ท่ีมีประวติักระท าผิด
กฎหมายแรงงาน กฎหมายอ่ืน ๆ หรือเส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชนั 
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบั 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทัฯ มีแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ี
อย่างสุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัด้าน
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดงัน้ี 

1. เปิดเผยและน าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท
ให้ทราบถึงความสัมพนัธ์และการท าธุรกรรมกบักลุ่มบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทนัทีท่ีมีการท ารายการ ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ กลุ่มบริษทัฯ
มีการก ากบัดูแลและตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวเป็นประจ า จึงไดก้ าหนดให้เลขานุการบริษทั
มีหนา้ท่ีส ารวจรายการท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นประจ าทุกส้ินปี โดยการส ารวจจะด าเนินการทั้งกบั
กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงผูจ้ดัการฝ่าย และพนกังานท่ีมีส่วน
เกี่ยวขอ้งและน าเสนอขอ้มูลให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทั รับทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง

2. หลีกเล่ียงการท ารายการเก่ียวโยงกบัตนเอง และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษทัฯ และไม่กระท าการในลักษณะใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

3. กรรมการบริษทัตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม

4. การกระท าดังต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวข้อง ได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บ
ความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท าท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ
อยา่งมีนยัส าคญั ดงัน้ี

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร หรือผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งโดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มูลของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 
(ค) การใชท้รัพยสิ์น หรือโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ หรือ

หลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นรายการธุรกรรมปกติ เช่น รายการซ้ือขายสินคา้ วตัถุดิบ ให้บริการ หรือให้เงิน
สนบัสนุนการปลูกออ้ย (เงินเก๊ียว) เป็นตน้ กลุ่มบริษทัฯ สามารถท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมี
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ความขดัแยง้ได ้หากธุรกรรมดงักล่าวนั้น มีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป
ในลกัษณะท่ีวิญญูชนพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรอง
ทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้
เก่ียวข้อง โดยค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส าคญั ซ่ึงต้องจดัท าสรุปรายการ
ดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบ และให้ความเห็น
ทุกไตรมาสท่ีมีการท ารายการดงักล่าว 

6. กรณีรายการธุรกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกรรมปกติ ก าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ
และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ว่าเป็นไปตาม
ลักษณะการค้าขายปกติในตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ี เ กิด ข้ึนกับ
บุคคลภายนอก และเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการ
ธุรกรรมอ่ืน ๆ ระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเม่ือ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป ซ่ึงข้ึนอยู่กบัขนาดของรายการ โดยน า
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใชบ้งัคบั โดยกรรมการบริษทัท่ีมี
ส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและไม่ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการดงักล่าว กลุ่มบริษทัฯ จะจดัให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเป็น
ผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าว เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั
หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี

7. ก ากบัดูแลและรับผดิชอบใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง
และระบบป้องกันการทุจริต และคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุม
เพียงพอท่ีท าให้มัน่ใจไดว้่า การด าเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ จะเป็นไปตามนโยบาย
ขอ้บงัคบับริษทั กฎหมายและประกาศเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน
รวมถึงขอ้บงัคบัและกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง

8. คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งก ากบัดูแลให้กลุ่มบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อบังค ับ ประกาศ ค าสั่ง หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก าก ับหล ักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลการท า
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รายการท่ีเก่ียวโยงกนัในสาระสนเทศต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

9. จดัให้มีระบบงานท่ีชัดเจน เพื่อแสดงว่าบริษทัย่อย มีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล
การท ารายการท่ีมีนัยส าคญัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดได้อย่างต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ และมี
ช่องทางใหก้รรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) (“BRR”)
สามารถได้รับขอ้มูลของบริษทัย่อย เพื่อติดตามดูแลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน
การท ารายการระหว่างบริษทัย่อยกบักรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร และการท ารายการท่ีมี
นัยส าคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ต้องจัดให้มีกลไกในการ
ตรวจสอบระบบงานดงักล่าวในบริษทัยอ่ย โดยให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ผูต้รวจสอบภายใน ของ BRR สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงาน
ผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวให้กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหาร
ของ BRR รับทราบ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัตามระบบงานท่ีจดัท าไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ

10. การค ้าประกนัตามสัญญากูย้มืเงินท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้
จะคงมีอยูต่่อไป เน่ืองจากความจ าเป็นในการขอวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เพื่อใชซ้ื้อ
วตัถุดิบและใหเ้งินสนบัสนุนการปลูกออ้ยแก่เกษตกร และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ซ่ึงเป็นเง่ือนไขปกติของธนาคารพาณิชยใ์นการให้สินเช่ือธุรกิจ โดยท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะไม่มี
ค่าใชจ่้ายจากการรับการค ้าประกนัดงักล่าว

11. การกู้ยืมเงินจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ จะเกิดข้ึนตามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ
ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ จะให้มีการจดัท าสัญญากูย้ืมเงิน และก าหนดเง่ือนไขท่ีชดัเจน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีนโยบายให้เงินกู้ยืม
และ/หรือการค ้าประกนัหน้ีใด ๆ นอกเหนือจากเงินสนบัสนุนการปลูกออ้ยให้กบับุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้

12. รายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น
คณะกรรมการบริษทัจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ค าสั่ง หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลอดจนถึงการปฏิบติัตามกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการ
ท ารายการเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ

13. พึงหลีกเล่ียงการถือหุน้ การเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรึกษา ในกิจการท่ีประกอบ
ธุรกิจลกัษณะเดียวกนักบักลุ่มบริษทัฯ หรือกิจการท่ีเป็นคู่แข่งทางการคา้ ทั้งน้ี สามารถถือหุ้น
เป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรึกษาในองค์กรอ่ืนได ้หากการถือหุ้นหรือการด ารง
ต าแหน่งนั้น ไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ และการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงในกลุ่มบริษทัฯ
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ทั้งน้ี ในปี 2561 กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร มีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเป็นรายการไดม้าซ่ึง
สินทรัพย ์โดยบริษทัไดป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2555 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รวมทั้งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
พ.ศ.2546 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยรายละเอียดเปิดเผยในส่วนท่ี 12 หวัขอ้ รายการระหวา่งกนักบับุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ และในสารสนเทศท่ีไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การใช้ข้อมูลภายใน 

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงาน ในการน าขอ้มูล
ภายในของกลุ่มบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอ่ืน ดงัน้ี 

1. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ น าความลับ
และ/หรือ ขอ้มูลภายในของกลุ่มบริษทัฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. หา้มเปิดเผยขอ้มูลภายใน และจงใจหรือเจตนาบิดเบือนขอ้ความใหเ้ป็นเท็จเก่ียวกบัขอ้มูลของ
กลุ่มบริษทัฯ โดยมีเจตนาหลอกลวงให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด อาทิ การผลักดันราคาหลักทรัพย์
โดยพยายามท าใหร้าคาหลกัทรัพยป์รับตวัสูงข้ึน เพื่อหวงัประโยชน์ท่ีจะขายหลกัทรัพยไ์ดใ้น
ราคาสูง

3. ให้ความรู้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี
หรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีตอ้งจดัท าและส่ง
รายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก าก ับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบบัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม)

4. ก าหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี
หรือการเงินท่ีเป็นระดับผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า รวมทั้งผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวข้อง
หรือพนกังานท่ีรู้ขอ้มูลภายใน จะตอ้งระงบัการซ้ือ และ/หรือ การขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) (“BRR”) ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ี BRR จะมีการเผยแพร่ขอ้มูล
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่า BRR จะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อ
สาธารณชนแลว้

5. ก าหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชี
หรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถือ
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และการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ BRR ซ่ึงบุคคล
ดงักล่าว รวมถึงคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
รวมถึงนิติบุคคลซ่ึงบุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลดงักล่าว โดยใหน้บัรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น ถืออยู ่มายงัเลขานุการบริษทั โดยให้
จดัท าและน าส่งภายใน 30 วนัท าการ ภายหลังเข้ารับต าแหน่ง และรายงานทุกคร้ังที่มี
การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ BRR ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัที่มี
การซ้ือ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์นั้ น ตามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนด ทั้ งน้ี ต้องแจ้งให้
เลขานุการบริษทั ทราบอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือ ขาย โอน หรือรับหลกัทรัพย ์
พร้อมทั้งจดัส่งส าเนารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ให้แก่เลขานุการบริษทัในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็น
รายไตรมาส  

6. หา้มเปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ แก่บุคคลอ่ืน แมพ้น้สภาพจากการเป็น
กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ แลว้

7. ก าหนดให้ผูบ้ริหาร ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ และเลขานุการบริษทั เป็นตวัแทนของกลุ่มบริษทัฯ
ในการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ผูจ้ดัการกองทุน
และสถาบนัการเงิน ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั แล้วแต่กรณี และเป็นข้อมูลท่ีสามารถเปิดเผยให้แก่
สาธารณชนรับทราบได ้โดยตอ้งเปิดเผยใหรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนั

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ผูที้่ฝ่าฝืนนโยบายการใชข้อ้มูลภายในจะตอ้งถูกลงโทษ
ทางวินยั และ/หรือ กฎหมายแลว้แต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของ
ความผดินั้น ๆ

ในขณะเดียวกนั บริษทัยงัไดพ้ฒันาระบบการควบคุมการใชข้อ้มูลภายใน โดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ก าหนดระดบัการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
พนกังานแต่ละระดบั ทั้งน้ี ในปี 2561 ไม่ปรากฏกรณีท่ีกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัมีการซ้ือ ขาย 
โอน และรับโอนหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน 

ความรับผดิชอบต่อข้อมูลและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ และทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ หมายถึง สังหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพย ์เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ 
ข้อมูล สิทธิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการค้า ความลับทางการค้า หรือวิธีการ
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ประกอบธุรกิจท่ีเป็นความลบัตลอดจนทรัพยากรใด ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ หรือที่กลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิอยู่ 
รวมถึงผลงานที่เกิดจากการปฏิบติังานตามหน้าที่ เวน้แต่กรณีที่กลุ่มบริษทัฯ ได้อนุญาตอย่างชดัเจน
วา่ใหถื้อเป็นผลงานของผูคิ้ดคน้ ผูป้ระดิษฐ ์ผูว้จิยั หรือบุคคลอ่ืนได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. พนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ อย่างประหยดั
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษทัฯ อยา่งสูงสุด และดูแลมิให้เส่ือมเสีย สูญหาย รวมทั้งไม่น า
ทรัพยสิ์นใด ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอ่ืน หรือน าไป
เผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาต

2. ข้อมูลและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรัพย์สินท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัทฯ หน่วยงานแต่ละ
หน่วยงานตอ้งก าหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร ชั้นความลบัของเอกสาร รวมทั้งเก็บรักษา
เอกสารดงักล่าวให้ถูกตอ้งครบถว้น สามารถตรวจสอบได ้โดยไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและไม่
เปิดเผยใหก้บัผูใ้ด เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรรมการบริษทั

3. พนักงานต้องจ ัดท า เอกสารทางธุรกิจ บัญชีและการเงิน และรายงานต่างๆ ที่น าส่ง
ส่วนราชการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และบุคคลอ่ืนๆ ดว้ยความรอบคอบและสุจริต และตอ้ง
บนัทึกตามวธีิการทางบญัชีของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนด

4. ช่วยกนัดูแลมิใหท้รัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ เส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

5. การใชค้อมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
5.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มูลต่าง ๆ เป็นทรัพยสิ์นของ

กลุ่มบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ควรใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั  
5.2 หา้มเปล่ียนแปลง ท าซ ้ า ลบทิ้ง หรือท าลายขอ้มูลของกลุ่มบริษทัฯ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
5.3 ห้ามน าซอฟต์แวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอกซอฟตแ์วร์ ลิขสิทธ์ิ โดยไม่ได้

รับอนุญาตจากบริษทัผูผ้ลิตซอฟแวร์นั้น ๆ 
5.4 หา้มติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือจากอปุกรณ์มาตรฐานท่ีกลุ่มบริษทัฯ ติดตั้งให้ และ

หา้มปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ยกเวน้ไดรั้บอนุญาต 
5.5 หา้มเปิดเผยขอ้มูลทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ หรือคดัลอกขอ้มูลใส่ในส่ือบนัทึกขอ้มูล

ส่วนตวัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
5.6 ห้ามใช้อีเมล์ของกลุ่มบริษทัฯ ส่งต่อข้อความท่ีกล่าวร้าย หรือท าให้ผูอ่ื้นเส่ือมเสีย 

รวมทั้งขอ้ความหยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความร าคาญใหก้บัผูอ่ื้น 
5.7 ควรใช้อินเทอร์เน็ตแสวงหาข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

และตอ้งหลีกเล่ียงเวบ็ไซตท่ี์ผดิกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม 
5.8 ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ส่ือสารท่ีกลุ่มบริษัทฯ จัดให ้

ดว้ยความรับผดิชอบและระมดัระวงั โดยค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส าคญั 
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5.9 ห้ามเข ้าระบบหรือเข้าถึงข ้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือล่วงรู้มาตรการป้องก ัน
การเขา้ถึงขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ไดมี้ไวส้ าหรับตน  

5.10   กลุ่มบริษทัฯ หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย ขอสงวนสิทธ์ิตรวจสอบการใช้งาน
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษทัฯ ตามความเหมาะสม 

6. กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง พนกังานตอ้งไม่น าทรัพยากรของกลุ่มบริษทัฯ
ไปสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง

7. พนกังานมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุม้ครอง
สิทธิของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีกลุ่มบริษทัฯ เป็นเจา้ของ

8. การน าขอ้มูลของบุคคลอ่ืนมาใชอ้า้งอิงภายในกลุ่มบริษทัฯ บุคคลผูน้ั้นสามารถขอตรวจสอบ
การน าใช้ขอ้มูลไดต้ามสิทธิอนัชอบธรรม ทั้งน้ี เพื่อลดโอกาสการเกิดกรณีละเมิดทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของผูอ่ื้น

9. พนกังานมีหนา้ท่ีรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีละเมิด หรือการกระท าท่ี
อาจน าไปสู่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาท
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของกลุ่มบริษทัฯ

10. พนักงานต้องให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ่ื้น รวมทั้งไม่น า
ทรัพยสิ์นทางปัญญา อาทิ งานวจิยั หรือนวตักรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ ไปท าซ ้ า ดดัแปลง
หรือกระท าการใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น โดยไม่ไดรั้บอนุญาต
จากกลุ่มบริษทัฯ

บริษทัมีกฎระเบียบการใชง้านคอมพิวเตอร์ของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อเป็นแนวทางให้พนกังานปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงหากพนกังานฝ่าฝืน
จะได้รับโทษทางวินัยตามความหนักเบาของการกระท านั้น ๆ ทั้งน้ี ในปี 2561 บริษทัไม่เก่ียวขอ้งกบั
การละเมิดลิขสิทธ์ิ และหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาแต่อยา่งใด 

ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และรายงานทางบัญชีและการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความมัน่คงให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั CG Code 2560 
เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จดงักล่าว จึงก าหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซ่ึงสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลและการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
เพื่อสามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การบรรลุวตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลท่ีดี มีการสอบทาน
ระบบงานอยา่งสม ่าเสมอ ภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีการจดัท ารายงานทางบญัชีและการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และน่าเช่ือถือ 
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ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปี โดยจดัท าตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าใหผู้ถื้อหุ้นและนกัลงทุนมีความเช่ือมัน่ต่อกลุ่มบริษทัฯ 

 ในปี 2561 การด าเนินการดา้นระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง 
และรายงานทางบญัชีและการเงิน ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 11. การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเส่ียง ของรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2561 เล่มน้ี 

จรรยาบรรณพนักงาน 
1. การปฏิบัติต่อตนเอง

1.1 ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และรายงานตามความเป็นจริง 
1.2 เคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่มบริษทัฯ อยา่ง เคร่งครัด 
1.3 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระว ัง ซ่ือสัตย์สุจริต และไม่ใช้ต  าแหน่งหน้าท่ีหา

ผลประโยชน์ในทาง มิชอบ 
1.4 ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทก าลงักาย และก าลงัความคิด 

ในการท างาน โดยถือประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส าคญั 
1.5 ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความขยนัหมัน่เพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพฒันา 

และปรับปรุงงานใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
1.6 พึงรักษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสังคม 

2  การปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเท่ียงธรรมต่อลูกคา้ รวมถึงไม่เรียก ไม่รับ 

หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ท่ีทุจริตกบัลูกคา้ 
2.2 อ านวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผูม้าติดต่อด้วยความสุภาพเรียบร้อย เต็มใจ 

และเตม็ความสามารถ 
2.3 ยินดีรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน และพร้อมท่ีจะ

ช้ีแจงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามสถานะแห่งตน 
2.4 เห็นคุณค่าของบุคคลอ่ืน ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความเสมอภาค และใหเ้กียรติผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
2.5 มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพฒันาสังคมส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้า โดยไม่

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่องานและภาพพจน์ขององคก์ร 
2.6 ใหค้วามส าคญัในการปกป้องและรักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอยา่งเคร่งครัด 
2.7 ใหค้วามเอาใจใส่ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความสะอาด ปลอดภยั 

และน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 

3. การปฏิบัติระหว่างพนักงาน
3.1 ไม่ชกัจูงหรือช้ีน าการตดัสินใจของเพื่อนร่วมงานในสิทธิเร่ืองการเมือง 
3.2 มีน ้าใจกบัเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือการงานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

235 

3.3 ใชสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งสุภาพและเหมาะสม 
3.4 เสริมสร้างการท างานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกัน 

เพื่อประโยชน์ต่องานของกลุ่มบริษทัฯ โดยส่วนรวม 
3.5 ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเคารพนับถือของผูใ้ต้บงัคบับญัชา  โดยเป็น

แบบอยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3.6 ปฏิบตัิต่อผูบ้งัคบับญัชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบตัิต่อเพื่อนร่วมงาน

ด้วยความมีน ้าใจ และเคารพในศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น 

4. การปฏิบัติต่อองค์กร
4.1 ท างานดว้ยความรับผดิชอบอยา่งเตม็ความสามารถ 
4.2 ใช้ทรัพยสิ์นและสวสัดิการต่าง ๆ ขององค์กร ด้วยความประหยดัและรู้คุณค่า 

ตามระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของกลุ่มบริษทัฯ 
4.3 เม่ือพบเห็นเหตุการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบ คอร์รัปชัน หรือเหตุการณ์ท่ีอาจท าให้

เกิดความเสียหายต่อองคก์ร ตอ้งรายงานทนัทีผา่นช่องทางท่ีองคก์รก าหนดไว ้
4.4 ตั้งใจเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ 
4.5 ติดตามข่าวสารเพื่อใชเ้ป็นเหตุผลในการพดูคุย 
4.6 ขอให้ปฏิบตัิตามกฎแห่งความปลอดภยั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย

ส่วนบุคคลตามท่ีกลุ่มบริษทัฯ ก าหนด 

5. การรับหรือการให้ของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อืน่ใด

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน เรียกรับ หรือให้ผลประโยชน์
ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งวางตวัเป็นกลางไม่ใกลชิ้ดจน
ท าใหมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

5.1 ไม่เรียกร้อง หรือขอเร่ียไรของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด เช่น การเล้ียง
รับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน หรือเงินรางวลัจากลูกค้า คู่ค้า หรือ
พนัธมิตรทางธุรกิจ 

5.2 ไม่ใหรั้บของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 
โดยมิชอบ เพื่อจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัใด ๆ เวน้แต่ในโอกาสหรือ
เทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที่คนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั และไม่ผิดต่อกฎหมาย 
โดยของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตอ้งมีราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละ
โอกาส มีมูลค่าตามรายละเอียดในตารางดา้นล่าง โดยผูรั้บจะตอ้งกรอกรายละเอียดใน 
“แบบฟอร์มการรับ/ให้ของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด” (“แบบฟอร์มฯ”) 
ส่งให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูม้ีอ  านาจอนุมติั และน าส่งแบบฟอร์มฯ และของขวญั 
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ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ส านกักรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ เพื่อรวบรวมแบบฟอร์มฯ ให้แก่ส านักตรวจสอบภายใน เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบต่อไป ทั้งน้ี การรับส่ิงของดงักล่าวตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

5.3 การรับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 
5.2 ให้ผูรั้บด าเนินการส่งคืนแก่ผูใ้ห้โดยทนัที หากไม่สามารถส่งคืนไดเ้น่ืองจากมี
ความจ าเป็นท่ีตอ้งรักษาสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งบุคคลหรือระหวา่งบริษทั โดยผูรั้บ
จะต้องกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มการรับ/ให้ของขวญั ของก านัล หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด” ส่งให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจอนุมติั และน าส่งส านัก
กรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ พร้อมส่ิงของท่ีไดรั้บภายใน 3 วนัท าการ 
นับแต่วนัท่ีได้รับ และให้ถือเป็นสิทธิ และทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง
ของขวญั และของก านัลท่ีมอบให้ตัวแทนกลุ่มบริษัทฯ และมีคุณค่าระลึกถึง
เหตุการณ์ท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ เช่น การรับรางวลัทรงเกียรติ การรับของท่ีระลึก
จากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและอ่ืน ๆ  จากนั้นส านกักรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการน าส่งแบบฟอร์มฯ ให้ส านักตรวจสอบภายใน เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบต่อไป 

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการรับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด มีดงัน้ี 
(1) ส่ิงท่ีไม่เป็นตวัเงิน
(2) ส่ิงท่ีจดัท าข้ึนเพื่อส่งเสริมการขาย ซ่ึงประทบัตราบริษทันั้น ๆ (เช่น ปากกา หมวก

เส้ือยดื สมุด และถุงผา้ เป็นตน้)
(3) ส่ิงท่ีท าข้ึนเพื่อแจกทัว่ไป (เช่น แจกพนกังาน แจกผูถื้อหุน้ หรือแจกลูกคา้ของคู่คา้)
(4) ส่ิงท่ีท าข้ึนหรือซ้ือมา เพื่อแจก/มอบให้ตามเทศกาลจากคู่คา้ (เช่น ปฏิทิน สมุด ร่ม

ขนม และกระเชา้ของขวญั เป็นตน้)
(5) ประโยชน์สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีพึงใหไ้ด ้เพื่อส่งเสริมการขายจากคู่คา้
(6) ส่ิงของท่ีมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าตามตาราง ดงัน้ี

หมวด อ านาจด าเนินการ ระดบัต าแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ.
2.5 การรับของขวญัต่อราย มูลค่าไม่เกิน 

3,000 บาท     

หมายเหตุ : ความหมายของอกัษรยอ่ในช่องผูมี้อ  านาจ
กจก. = กรรมการผูจ้ดัการ กรก.  =    กรรมการรองผูจ้ดัการ 
รจก. =  รองกรรมการผูจ้ดัการ   ชจก.  =   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ผจ.   =  ผูจ้ดัการฝ่าย   
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5.4  ไม่ใหเ้สนอส่ิงของ ผลประโยชน์ หรือส่ิงจูงใจในรูปแบบใด ๆ  ทั้งส้ิน ต่อบุคคลภายนอก
เพื่อจูงใจให้ปฏิบติัในทางท่ีมิชอบ และก่อให้เกิดความขดัแยง้ เวน้แต่ในโอกาส
หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน และไม่ผิดต่อ
กฎหมาย โดยของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัโดย
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ านาจอนุมติัตามระเบียบการมอบอ านาจปฏิบติัการและผูใ้ห้
จะต้องกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มการรับ/ให้ของขวญั ของก านัลหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด” (“แบบฟอร์มฯ”) ส่งให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจอนุมติั 
จากนั้นน าส่งแบบฟอร์มฯ ใหแ้ก่ส านกักรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
เพื่อรวบรวมแบบฟอร์มฯ ใหแ้ก่ส านกัตรวจสอบภายใน เพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป 

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระเบียบการมอบอ านาจปฏิบติัการ ตามวงเงินการใหข้องขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดดงัน้ี 

หมวด อ านาจด าเนินการ ระดบัต าแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ.
2.4 การใหข้องขวญัต่อคร้ัง 

2.4.1 ส าหรับหน่วยงานภาคเอกชน มูลค่าตั้งแต่ 20,000

บาทข้ึนไป 
มูลค่าไม่เกิน
20,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
15,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
10,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
5,000 บาท 

2.4.2 ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

หมายเหตุ : ความหมายของอกัษรยอ่ในช่องผูมี้อ  านาจ
กจก. = กรรมการผูจ้ดัการ กรก. = กรรมการรองผูจ้ดัการ
รจก. = รองกรรมการผูจ้ดัการ ชจก.= ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ผจ.   = ผูจ้ดัการฝ่าย 

6. การใช้สิทธิทางการเมือง
6.1 ควรใชสิ้ทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน ๆ

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.2 ไม่เป็นกรรมการในพรรคการเมือง หรือเป็นตวัแทนในการท ากิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ 
โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมใด ๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจว่ากลุ่มบริษทัฯ มีส่วน
เก่ียวข้อง หรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง  หรือกลุ่ม
การเมืองใดกลุ่มการเมืองหน่ึง  

6.3 ไม่ใชช่ื้อของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงไม่น าทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อใชส้นบัสนุน 
กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง 

6.4 ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีช้ีชวน กดดนั หรือบงัคบัให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ให้สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือ
นกัการเมือง 
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7. การบริจาคเพือ่การกุศล และการให้เงินสนับสนุน

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายใหเ้งินบริจาคเพื่อการกุศล หรือการใหเ้งินสนบัสนุน โดยกลุ่มบริษทัฯ จะให้
เงินบริจาคและเงินสนบัสนุนอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และจะไม่กระท าการในส่ิงท่ี
อาจเกิดผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม  

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งระมดัระวงัในการบริจาคเพื่อการกุศล เพราะอาจมี 
ความเส่ียงท่ีอาจใชเ้ป็นขอ้อา้งในการคอร์รัปชนั หรือถูกน าไปใชเ้ป็นขอ้อา้งในการติดสินบน ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ  
จึงก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเ้งินสนบัสนุน ดงัน้ี  

7.1 การบริจาคเพื่อการกุศล 
- ตอ้งพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการด าเนินการ

เพื่อสนับสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมอย ่างแทจ้ริง หรือเพื ่อเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

- ตอ้งพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับุคคลใด
หรือหน่วยงานใด ยกเวน้การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป เช่น
การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายช่ือ ณ สถานท่ีจดังานหรือจัด
กิจกรรม หรือในส่ือเพื่อประชาสัมพนัธ์อ่ืน เป็นตน้

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระเบียบการมอบอ านาจปฏิบติัการ ตามวงเงินบริจาคการกุศล ดงัน้ี 
หมวด อ านาจด าเนินการ ระดบัต าแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ.
2.2 การบริจาคการกศุลต่อราย มูลค่าตั้งแต ่20,000

บาทข้ึนไป 
มูลค่าไม่เกิน
20,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
15,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
10,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
5,000 บาท 

หมายเหตุ : ความหมายของอกัษรยอ่ในช่องผูมี้อ  านาจ 
กจก. = กรรมการผูจ้ดัการ กรก. = กรรมการรองผูจ้ดัการ
รจก. = รองกรรมการผูจ้ดัการ ชจก.= ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ผจ.   = ผูจ้ดัการฝ่าย 

7.2 การใหเ้งินสนบัสนุน 
- ตอ้งพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการด าเนินการ

เพื่อสนับสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ  และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมอย ่างแทจ้ริง  หรือเพื ่อ เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ของ
การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
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- การให้เงินสนบัสนุน ตอ้งพิสูจน์ไดว้่าเงินสนบัสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถ
ค านวณเป็นตวัเงินได้ เช่น การให้ท่ีพกัและอาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใดหรือหน่วยงานใด ยกเวน้การประกาศ
เกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป

- การเป็นผูใ้ห้เงินสนับสนุน จะต้องจดัท าบนัทึกค าขอ ระบุช่ือผูรั้บเงินสนับสนุน
และวตัถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดให้ผูมี้
อ  านาจอนุมติัของกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั

การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดง
ความเห็น และแจง้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย หรือกรณีพบพฤติกรรมท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืน หรือการไม่
ปฏิบตัิตามคู่มือ CG โดยก าหนดให้ส านักตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานรับขอ้ร้องเรียนดา้น 
การก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
1.1 ทางไปรษณีย:์   ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน)

อาคารพญาไทพลาซ่า เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญาไท 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกทม. 10400 

หรือ ส านกัตรวจสอบภายใน  บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) 
อาคารพญาไทพลาซ่า เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญาไท 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกทม. 10400 

     1.2 กล่องรับความคิดเห็น  

2. กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
2.1  ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะด าเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่

ปฏิบติัตามคู่มือ CG นั้นดว้ยตนเอง 

2.2  ผูรั้บข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ี
สอบสวนขอ้เท็จจริง ประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มูล เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการ
จดัการท่ีเหมาะสมในแต่ละเร่ือง โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษทั 

2.3 ผูรั้บข้อร้องเรียนน าเสนอคณะกรรมการสอบสวน เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงและ
ก าหนดมาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG โดยค านึงถึง
ความเสียหายโดยรวมทั้งหมด 
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2.4 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนมีหน้าท่ีรายงานผลให้ผูร้้องเรียนทราบ หากผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเอง
ทั้ งน้ี  ในกรณีท่ี เป็นเร่ืองส าคัญให้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัทราบ  

3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ทีใ่ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

3.1 ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถเลือกท่ีจะไม่
เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภยั แต่หากมีการเปิดเผย
ตนเองก็จะท าใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถรายงานความคืบหนา้และช้ีแจงขอ้เทจ็จริงใหท้ราบ 

3.2 ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง กลุ่มบริษทัฯ จะไม่
เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีสามารถระบุผูร้้องเรียนได ้และด าเนินการ
สอบสวนขอ้เทจ็จริง 

3.3 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็น 
โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเดือดร้อนเสียหายของผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้  
ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4 กรณีผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเห็นวา่อาจไดรั้บ
ความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้กลุ่มบริษทัฯ
ก าหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมได ้หรืออาจก าหนดมาตรการคุม้ครอง หากเห็นว่า
มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความไม่ปลอดภยั หรือความเดือดร้อนเสียหาย 

3.5 ผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายตามกระบวนการ 
ท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม 

ในปี 2561 การด าเนินธุรกิจของบริษทัไม่ปรากฏวา่ถูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดูแล เน่ืองจาก
ไม่ไดป้ระกาศขอ้มูลจากเหตุการณ์ส าคญัภายในระยะเวลาท่ีทางการก าหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีท่ีบริษทั
ฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการคา้ และส่ิงแวดลอ้ม หรือขอ้ร้องเรียน
จากผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

วนัิย 
กลุ่มบริษทัฯ ถือวา่คู่มือ CG เป็นวินยัอยา่งหน่ึง กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน จึงมีหนา้ท่ี

ตอ้งปฏิบติัตามด้วยความเขา้ใจ ยอมรับ ระมดัระวงั และหลีกเล่ียงมิให้มีการประพฤติผิด โดยกรรมการบริษทั 
และผูบ้ริหารตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และตอ้งปฏิบติัตามคู่มือ CG น้ีอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าว รวมถึงขอ้บงัคบับริษทั และกฎระเบียบอ่ืนของกลุ่มบริษทัฯ จะถูกพิจารณา
โทษทางวนิยัตามท่ีก าหนดไวใ้น “ระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของบริษทั” 
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 ขอ้แนะน าเก่ียวกบัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 3 ปี 2562 
(“คู่มือ CG”) 

1. ท าความเขา้ใจเน้ือหาสาระของคู่มือ CG ฉบบัน้ี

2. เรียนรู้เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตน

3. ทบทวนความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของคู่มือ CG ฉบบัน้ีอยา่งสม ่าเสมอ

4. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ หรืออาจเกิด
ผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัฯ

5. เม่ือมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเก่ียวกับวิธีปฏิบัติตามคู่มือ CG ให้ปรึกษาผู ้บังคับบัญชา
และ/หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และ/หรือบุคคลท่ีกลุ่มบริษทัฯ ก าหนดให้มีหน้าท่ี
รับผดิชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามคู่มือ CG

6. แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้รับผิดชอบทราบ เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG

7. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ กบัหน่วยงานหรือบุคคลท่ีกลุ่มบริษทัฯ
มอบหมาย

8. ผูบ้ ังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผูน้ าและแบบอย่างในการปฏิบัติตามคู่มือ CG ตลอดจน
ส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการท างานใหพ้นกังานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจวา่การปฏิบติัตาม
คู่มือ CG เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถอา้งได้ว่าไม่ทราบ
แนวปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ CG ฉบบัน้ี

พนกังานทุกคนมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และส่งเสริมให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตามคู่มือ CG ฉบบัน้ี ทั้งน้ี 
การกระท าต่อไปน้ีถือวา่เป็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายผดิกฎเกณฑท่ี์ระบุในคู่มือ CG  

1. ไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG
2. แนะน าส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG
3. ละเลยเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ CG ในกรณีท่ีตนทราบ

หรือควรทราบ เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบังานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของตน
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือขดัขวางการสืบสวนสอบสวนขอ้เท็จจริง เพื่อตรวจสอบการฝ่าฝืน

หรือการไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG
5. การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผูอ่ื้น เน่ืองจากการท่ีผูน้ั้นรายงานการไม่ปฏิบติัตามคู่มือ CG

ทั้งน้ี ผูท่ี้ท  าผิดคู่มือ CG  จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบท่ีกลุ่มบริษทัฯ
ก าหนดไว ้นอกจากน้ี อาจไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีดูแลและส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามคู่มือ CG 
1. กรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าคู่มือ CG ทบทวนและปรับปรุงให้มี

ความเหมาะสมเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งจดัใหมี้การประเมินการปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าว
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2. ผูบ้ริหารทุกระดบั มีหนา้ท่ีดงัน้ี
2.1 ส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามคู่มือ CG และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2.2 ถ่ายทอดนโยบายและวิธีปฏิบตัิ รวมถึงรับฟังความเห็นอย่างเปิดกวา้งเกี่ยวก ับ

การปฏิบติัตามคู่มือ CG  
2.3 ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเขา้ใจ และจดัให้มีระบบจดัการท่ีสอดคล้องกบั

กฎหมาย กฎระเบียบของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงการปฏิบติัตามคู่มือ CG   
2.4 ก ากบัดูแลใหก้ารปฏิบติังานของหน่วยงานเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือหน่วยงานท่ีดูแลดา้นทรัพยากรบุคคล มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ในการช้ีแจงพนกังานใหท้ราบถึงหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามคู่มือ CG

4. ส านกัตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีสอบทานขอ้มูลเบ้ืองตน้ ในกรณีมีเหตุเช่ือถือไดว้า่จะเกิดการฝ่าฝืน
กฎระเบียบ และคู่มือ CG เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

5. พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีปฏิบัติตาม ดูแล และส่งเสริมให้ทุกคนปฏิบัติตามคู่มือ CG อีกทั้ ง
เสนอแนะข้อคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามคู่มือ CG ต่อผูบ้ริหารหรือส านัก
ตรวจสอบภายใน เพื่อน าเสนอขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป

ทั้งน้ี ในปี 2561 จากผลการก ากบัดูแล การติดตามและการประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทัฯ ไม่ปรากฎว่า กรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการและ
พนกังาน มีการกระท าท่ีเขา้ข่ายละเมิดกฎเกณฑ์ท่ีระบุไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ แต่อยา่งใด 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ในการตรวจสอบบญัชี และให้ค  าปรึกษามาโดยตลอด ซ่ึงในปี 2561 กลุ่มบริษทัฯ ช าระค่าสอบบญัชี (Audit 
Fee) และค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) เป็นจ านวนเงินรวม 6,302,789 บาท ให้แก่บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายดงักล่าวแบ่งเป็นค่าสอบบญัชีของบริษทั จ านวน 1,500,000 บาท 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ ง 9 บริษัท จ านวน 3,910,000 บาท และค่าใช้จ่ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket 
expenses) อาทิ ค่าเดินทาง และค่าท่ีพกั เพื่อไปตรวจสอบดา้นบญัชีและการเงิน ณ ส านกังานใหญ่ จงัหวดั
บุรีรัมย ์ค่าส าเนาเอกสาร ค่าสอบบญัชีส าหรับโครงการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษทัย่อย เป็นตน้ 
จ านวน 892,789 บาท ทั้งน้ี นอกเหนือจากค่าบริการดงักล่าว บริษทัไม่มีค่าบริการอ่ืนท่ีตอ้งช าระให้กบัผูส้อบ
บญัชี ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี 
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ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั ปี 2560 และ ปี 2561 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 

(เร่ิมใช้ระบบบัญชี SAP) 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 
- BRR
- บริษทัยอ่ย

*ปี 2560 มีบริษทัยอ่ย 8 บริษทั และปี 2561 มีบริษทัยอ่ย 9 บริษทั

1,190,000 
*3,408,000

1,500,000 
*3,910,000

ค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) 

อาทิ ค่าใชจ่้ายจริงอ่ืน ๆ (out-of-pocket expenses) และค่าบริการ
ตรวจทานเอกสารของโครงการตา่ง ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขต 
การบริการสอบบญัชี โดยปี 2560 มีค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 
1/2560 ของบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั และบริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ 
จ ากดั และตรวจสอบการเขา้ท ารายการส าหรับโครงการกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) และปี 
2561 มีค่าสอบบญัชีส าหรับโครงการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของ
บริษทัยอ่ย 

1,429,428 892,789 

รวมทั้งหมด 6,027,428  6,302,789 

9.7 การปฏิบัติตามและการปรับใช้หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 

กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดให้ เ ป็นหน้า ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ผู ้บ ริหาร 
และพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ CG อยา่งเคร่งครัด 
มิใช่การปฏิบตัิตามสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งว่าไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีก าหนดข้ึน โดยตอ้งลงนาม 
เพื่อยนืยนัวา่ไดอ่้านคู่มือ CG ของกลุ่มบริษทัฯ แลว้ และยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีไดร้ะบุไว ้

ผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ของแต่ละหน่วยงานรับทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือ CG อย่างเคร่งครัด ซ่ึงถ้าหากกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีกระท าการฝ่าฝืน หรือยินยอมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาฝ่าฝืนคู่มือ CG จะถูกพิจารณา
ลงโทษทางวินยั โดยอาจรวมถึงการเลิกจา้ง การใหช้ดเชยความเสียหาย และโทษตามกฎหมาย 

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ก าหนดให้ทบทวนคู่มือการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ าทุกปี
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ทั้งน้ี ในปี 2561 และในตน้ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการธรรมาภิบาลไดท้บทวน
การน า CG Code 2560 มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจแลว้ในเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 คณะกรรมการบริษทัรับทราบหลกัปฏิบติัของ CG Code 2560 ของส านกังาน ก.ล.ต. และตระหนกั
ถึงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะผูน้ า (Governing body) ในการสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื

 คณะกรรมการบริษทัไดศึ้กษา และกรรมการบริษทัจ านวน 2 ท่าน ไดรั้บฟังค าบรรยายหลกัปฏิบติั
ตามหลกัการ CG Code 2560 จนเขา้ใจประโยชน์และหลกัปฏิบติัในการน าไปใชส้ร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอยา่งย ัง่ยนืเป็นอยา่งดีแลว้

 นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลประเมินการปฏิบติัตาม
CG Code 2560 แต่ละขอ้ เพื่อให้มัน่ใจวา่มีกระบวนการท่ีไดป้รับใชห้รือมีแผนพฒันาให้เหมาะสม
กบัธุรกิจแลว้ โดยก าหนดให้มีกระบวนการทบทวนการน า CG Code 2560 ไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบั
บริบททางธุรกิจเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้
ประเมินการปฏิบติัตาม CG Code ในภาพรวมแลว้ ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการท าแผน CG Code GAP
Analysis เพิ่มเติม

9.8 การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอืน่ ๆ 

บริษทัตระหนักและค านึงถึงการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพราะเช่ือว่าจะท าให้
สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ี บริษทัไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน
ปี 2560 ซ่ึงออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบติั โดยในปี 2561 บริษทัไดน้ าหลกัการในเร่ืองดงัน้ีมาปฏิบติัตามและก าหนดในคู่มือ CG 
ของบริษทั อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีเร่ืองท่ีบริษทัยงัไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าวไดด้งัน้ี 

เร่ืองทีป่ฏิบัติตามและก าหนดในคู่มือ CG ของบริษัทปี 2561 

 เพิ่มเติมคุณสมบติัของกรรมการบริษทัท่ีจะสรรหาและแต่งตั้งให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทั

 ในกระบวนการสรรหากรรมการบริษทัให้เพิ่มเติมการใช้บริษทัท่ีปรึกษา (Professional Search
Firm) หรือฐานขอ้มูล Director Pool ของสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

เร่ืองทีย่งัไม่สามารถปฏิบัติตามหลกัการ CG ได้ ในปี 2561 

 การก าหนดวธีิการลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งกรรมการบริษัท แบบ Cumulative Voting ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ท่ี 14 ไดก้  าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการบริษทั โดยใช้เสียงขา้งมาก
เป็นมติท่ีประชุม และขอ้ 14(1) ก าหนดให้ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ
ดงันั้น บริษทัจึงไม่ไดก้  าหนดและน าใช้วิธีการน้ี อย่างไรก็ดี บริษทัไดก้ าหนดและมีวิธีการดูแล
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สิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ย อาทิ สิทธิของผูถื้อหุน้ในการน าเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และการเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เป็นตน้ 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่  (มากกว่า
ร้อยละ 50) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ โดยท า
หน้าท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบดว้ย และในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระ
จ านวน 1 ท่าน เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งน้ี จ  านวนกรรมการอิสระใน
คณะกรรมการชุดดงักล่าวจึงมีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 50 กรรมการอิสระมีคุณสมบติัเพียงพอและ
เหมาะสมในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ถ่วงดุลการสรรหากรรมการบริษทั
และพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากน้ี กรรมการทุกคนเป็นกรรมการท่ีมีความรู้ในการท าหน้าท่ี
ดงักล่าว อีกทั้งไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต และไม่ไดอ้อกเสียงในวาระท่ี
ตนมีส่วนไดเ้สีย

 คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่าร้อยละ 66 และ
คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการบริษทั
ประกอบดว้ย กรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 6 คน หรือร้อยละ54.54 และกรรมการบริษทัท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระดว้ยนั้นมีจ านวน 5 คน หรือร้อยละ 45.46 ซ่ึง
เป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ และมีคุณสมบติัตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ก าหนด ซ่ึงระบุว่า
ตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน

 การจัดท ารายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) เป็นรูปแบบการจดัท ารายงานท่ีรวม
รายงานประจ าปีและรายงานความย ัง่ยืนเขา้ดว้ยกนั โดยมีกรอบการจดัท าตาม IIRC (International
Integrated Reporting Council) ซ่ึงการจดัท าตอ้งมีเน้ือหาท่ีเช่ือมโยงกนั รวมทั้งเช่ือมโยงสู่กลยุทธ์
ขององค์กรไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี การจดัท ารายงานดงักล่าวตอ้งอาศยัจ านวนบุคลากรท่ี
เพียงพอ มีความเช่ียวชาญ และมีระยะเวลาในการจดัท า ซ่ึงบริษทัยงัไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอ
ส าหรับการจดัท ารายงานดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัคงทุ่มเทและตั้งใจท่ีจะจดัท ารายงาน
ประเภทอ่ืนทั้งรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานความย ัง่ยืน
และรายงานประเภทอ่ืนให้มีคุณภาพ ถูกตอ้ง และเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์
แก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม

ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

กลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย ์(“กลุ่มบริษทัฯ”) มีเจตนำรมณ์อนัแน่วแน่ในกำรมีส่วนร่วมพฒันำสังคมให้
ย ัง่ยืนเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่น กำรยอมรับและควำมไว้วำงใจจำกชุมชนและสังคม ควบคู่กับกำรต่อยอด 
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบัชุมชน สังคม และบริษทั บนพื้นฐำนแนวคิดและแนวปฏิบติั “กำรพฒันำธุรกิจควบคู่กบั 
กำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม และสร้ำงควำมเจริญให้กบัชุมชนอย่ำงย ัง่ยืน”  บริษทัยงัมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงให้ธุรกิจ
เติบโตอย่ำงย ัง่ยืน ควบคู่กบักำรพฒันำสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของเกษตรกรชำวไร่อ้อย ชุมชนข้ำงเคียงและ
พนกังำนให้ดีข้ึน จึงไดจ้ดัท ำโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกบัหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
โดยโครงกำรพฒันำเหล่ำน้ีไดรั้บควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นอยำ่งดี 

กลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย ์ได้ก ำหนดแนวนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility-CSR) โดยยดึหลกัแนวคิดตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งในปี 2507 คือ 

            กรอบปณธิาน GCECS โปร่งใส รับผดิชอบ ส่ิงแวดล้อม ชุมชน ยัง่ยนื 

G - Governance  “โปร่งใสในกำรประกอบธุรกิจ” 

C - Commitment “มุ่งมัน่รับผดิชอบ” 

E - Environment  “รักษำส่ิงแวดลอ้ม” 

C - Community  “สู่จุดหมำยพร้อมชุมชน” 

S - Sustainable  “อยูด่ว้ยกนัอยำ่งย ัง่ยนื” 

นอกจำกนั้น กลุ่มบริษทัฯ ได้ประสำนควำมร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อกำรด ำเนินงำนเพื่อสังคม 
ในดำ้นต่ำง ๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนกำรผลิต (CSR In-Process) 
และโครงกำรเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมที่นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ (CSR After-process) 
อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อสร้ำงสัมพนัธภำพท่ีดีระหวำ่งองค์กรกบัชุมชนต่อยอดสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ชุมชน
และสังคมบนแนวคิด ‘น ้ำตำลสร้ำงในไร่’ โดยครอบคลุมกิจกรรม ดงัน้ี 

1. ความรับผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการผลติ (CSR In-Process)
เร่ิมตั้งแต่ตน้น ้ำคือกำรพฒันำคุณภำพออ้ยซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัให้มีคุณภำพดี เพื่อป้อนเขำ้สู่กระบวนกำรผลิต 

โดยให้กำรส่งเสริมปัจจยักำรผลิตในกำรปลูกออ้ยแก่เกษตรกรชำวไร่ออ้ย เพื่อให้ไดอ้อ้ยเขำ้หีบทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพตำมเป้ำหมำย เป็นผูใ้ห้ค  ำแนะน ำ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ดำ้นเทคโนโลยีกำรผลิตและ
พฒันำเกษตรกรชำวไร่อ้อยให้ปลูกอ้อยอย่ำงถูกวิธี เหมำะสม และถูกเวลำ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับ
ผลตอบแทนคุม้ค่ำจำกอำชีพปลูกออ้ย ท ำใหมี้คุณภำพชีวติท่ีดีข้ึน และปลูกออ้ยเป็นอำชีพอยำ่งย ัง่ยืน อีกทั้งมี
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กำรพฒันำบุคลำกรในสำยกำรจดัหำวตัถุดิบให้มีควำมช ำนำญ มีศกัยภำพในกำรดูแลออ้ย และให้ค  ำแนะน ำ
ดำ้นกำรปลูกออ้ย รวมทั้งกำรแกไ้ขปัญหำและช่วยเหลือเกษตรกรชำวไร่ออ้ยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

นอกจำกกำรพฒันำเกษตรกรชำวไร่ออ้ยให้มีควำมรู้เป็นมืออำชีพมำกยิ่งข้ึน และประกอบอำชีพได้
อยำ่งย ัง่ยืนและมีควำมสุขแลว้ กลุ่มบริษทัฯ ยงัเป็นผูศึ้กษำและพฒันำรูปแบบกำรปลูกออ้ยแผนใหม่ กำรจดัหำ
พนัธ์ุออ้ย และปัจจยักำรผลิตท่ีเหมำะสมให้กบัเกษตรกรชำวไร่ออ้ยในแต่ละเขตพื้นท่ีส่งเสริมกำรปลูกออ้ย
ของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อท ำให้ชำวไร่ออ้ยสำมำรถลดตน้ทุนกำรผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงข้ึน รวมทั้ง 
กำรรักษำพื้นท่ีปลูกออ้ยเดิมใหค้งอยูไ่ม่เปล่ียนเป็นกำรปลูกพืชชนิดอ่ืน โดยกำรท ำให้เกษตรกรชำวไร่ออ้ยมี
ก ำไรคุม้ค่ำ จำกกำรเพิ่มผลผลิต ลดตน้ทุนกำรผลิต และกำรท ำเกษตรแม่นย  ำให้ไดผ้ลผลิตตำมเป้ำหมำย 
รวมถึงกำรจดักำรในเร่ืองปัจจยัหลกัท่ีมีควำมส ำคญัต่อกระบวนกำรผลิตออ้ย กำรใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ  

อีกทั้ง กลุ่มบริษทัฯ ยงัได้จดัให้มีพนักงำนส่งเสริมกำรปลูกออ้ย เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับ
ชำวไร่ออ้ยไดเ้ขำ้ใจกระบวนกำรผลิตออ้ยและน ้ ำตำลทรำย ทั้งน้ี เพื่อสร้ำงแนวควำมคิดและกำรมีส่วนร่วม
กำรด ำเนินงำนจะใชร้ะบบกำรตรวจติดตำมแปลงออ้ยตำมงวดงำนและกิจกรรมท่ีออ้ยตอ้งกำร โดยใชร้ะบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ในกำรบริหำรจดักำร (Smart Farm System) มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงดินดว้ยปุ๋ย
อินทรียเ์คมีและโดโลไมท์ เพื่อปรับค่ำ pH เพิ่มควำมสำมำรถในกำรใช้ปุ๋ย และเพื่อปรับปรุงสภำพทำง
โครงสร้ำงของดินให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเจริญเติบโตของพืชไดอ้ย่ำงเหมำะสม มีกำรท ำงำนวิจยักำรใช้ปุ๋ย 
ตำมค่ำวิเครำะห์ดิน เพื่อให้พื้นท่ีปลูกออ้ยแต่ละแปลงไดรั้บปุ๋ยท่ีเหมำะสม ไดผ้ลผลิตเพิ่มและลดตน้ทุนกำรผลิต
รวมทั้งกำรปรับพนัธ์ุออ้ยให้เหมำะสมต่อช่วงเวลำกำรเก็บเก่ียว และก ำลงักำรผลิตของโรงงำน เพื่อให้ได้
วตัถุดิบท่ีดีท่ีสุด ส ำหรับกำรผลิตน ้ ำตำลท่ีมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด มีกำรจดัท ำแปลงทดสอบพนัธ์ุออ้ย เพื่อคดั
พนัธุ์ออ้ยให้เหมำะสมกบัพื้นที่เพำะปลูกของเกษตรกรมำกที่สุด และกำรใช้ชีววิธี (Biological Control) 
เพื่อป้องกนัและก ำจดัศตัรูออ้ย 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

248

นอกจำกกิจกรรมต่ำง ๆ แลว้ กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีโครงกำรรณรงคต์ดัออ้ยสด เน่ืองจำกกำรเผำออ้ยนั้น
มีขอ้เสียหลำยประกำร อำทิ กำรเผำออ้ยจะท ำให้ตอออ้ยถูกท ำลำยมำกข้ึน ออ้ยงอกชำ้กวำ่ปกติหรือไม่งอกเลย 
ออ้ยเจริญเติบโตชำ้และไม่ทนต่อสภำพควำมแห้งแลง้ อีกทั้งท ำให้แมลงท่ีเป็นประโยชน์ถูกท ำลำย แมลงท่ี
ก ำจดัแมลงศตัรูพืชถูกท ำลำย และเป็นผลให้เกิดกำรระบำดของแมลงศตัรูออ้ย เช่น หนอนกอออ้ย เป็นตน้ 
ดงันั้น กำรเผำอ้อยเป็นกำรท ำลำยส่ิงแวดล้อมเป็นอย่ำงมำก และเกิดผลเสียต่อสุขภำพของคนและสัตว ์
รวมทั้งอำจเกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น และผิดกฎหมำย และอำจเป็นขอ้อำ้งให้แก่ประเทศผูน้ ำเขำ้น ้ ำตำล
ปฏิเสธกำรซ้ือน ้ำตำลจำกประเทศไทย เพรำะท ำใหเ้กิดภำวะโลกร้อนจำกกำรเผำออ้ยซ่ึงเป็นขอ้อำ้งท่ีรุนแรง 

ด้ำนกำรพฒันำแหล่งน ้ ำ กลุ่มบริษัทฯ ได้พฒันำและส่งเสริมกำรใช้น ้ ำในไร่อ้อยทุกรูปแบบ 
เน่ืองจำกพื้นท่ีปลูกออ้ยของจงัหวดับุรีรัมย ์เป็นพื้นท่ีกำรเพำะปลูกท่ีไม่มีระบบชลประทำนและอำศยัน ้ ำฝน
เพียงอย่ำงเดียว ซ่ึงท ำให้ไม่สำมำรถพฒันำเพิ่มผลผลิตได้ตำมเป้ำหมำย จึงท ำให้ตอ้งมีกำรส่งเสริมและ
พฒันำกำรใชน้ ้ ำของเกษตรกรให้เหมำะสมกบัพื้นท่ีและแหล่งน ้ ำท่ีมีอยู ่รวมถึงจดัหำแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่ำ
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำย กระทรวงอุตสำหกรรม เพื่อเพิ่มทำงเลือกและช่วยเหลือ
ดำ้นปัจจยักำรผลิตทั้งวสัดุอุปกรณ์ของระบบน ้ ำและกำรขุดเจำะบ่อบำดำล เพื่อน ำน ้ ำใตดิ้นมำใช้ในกรณีท่ี
เกษตรกรไม่มีแหล่งน ้ ำธรรมชำติหรือบ่อน ้ ำของตนเอง ทั้งน้ี เพื่อแกไ้ขปัญหำภยัแลง้และพฒันำเพิ่มผลผลิต
โดยไม่ตอ้งรอฝนเพียงอยำ่งเดียว ซ่ึงจะท ำให้ผลผลิตออ้ยของบริษทัเพิ่มข้ึนทุกปีตำมเป้ำหมำยอีกดว้ย ทั้งน้ี 
เกษตรกรชำวไร่ออ้ยมีกำรใชน้ ้ำในกำรเพิ่มผลผลิตออ้ยเพิ่มข้ึนทุกปี ซ่ึงมีพื้นท่ีใชน้ ้ำกวำ่ร้อยละ 8 ในปี 2560/61  

กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดส้อดแทรกจิตส ำนึกแห่งควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนกำรผลิต (CSR In-
Process) ภำยใตแ้นวคิดในกำรจดักำรของเสียให้เป็นศูนยใ์นทุกกระบวนกำรผลิต (Zero Waste Management) ดว้ย
โดยตระหนักถึงคุณค่ำของทรัพยำกรและกำรน ำทรัพยำกรมำใช้อย่ำงคุ้มค่ำ กำรให้ควำมส ำคัญกับ
กระบวนกำรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และกำรน ำของเสียท่ีไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเป็น
ผลิตภณัฑ์ผลพลอยได้ต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพสูงสุด 
และช่วยยกระดบัรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรอีกดว้ย    
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ความรับผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการผลติ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลติภัณฑ์ผลพลอยได้มีดังนี ้

 กากน า้ตาล หรือโมลาส (Molasses)
เป็นผลิตภณัฑ์ผลพลอยได้จำกกระบวนกำรเค่ียวน ้ ำตำล ซ่ึงเป็นของเหลวท่ีเหลือหลงัจำก

กำรแยกเอำผลึกของน ้ ำตำลออกแลว้ มีลกัษณะเหนียวขน้สีน ้ ำตำลเขม้ องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็น
น ้ ำตำลซูโครสท่ีไม่ตกผลึก ในกระบวนกำรผลิตน ้ ำตำลทรำยจะได้กำกน ้ ำตำลประมำณ 40-45
กิโลกรัมต่อปริมำณออ้ยเขำ้หีบ 1 ตนั ทั้งน้ี กำกน ้ ำตำลสำมำรถน ำไปใช้เป็นวตัถุดิบในกำรผลิต
อำหำรและเคร่ืองด่ืม อำทิ กำรผลิตแอลกอฮอล ์ยสีต ์ผงชูรส อำหำรสัตว ์น ้ ำส้มสำยชู ซีอ๊ิว และซอส
ปรุงรส เป็นตน้ โดยกลุ่มบริษทัฯ ไดจ้  ำหน่ำยกำกน ้ำตำลใหแ้ก่อุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

 กากอ้อย
เป็นผลิตภณัฑ์ผลพลอยไดจ้ำกกระบวนกำรหีบออ้ย ประกอบดว้ยธำตุคำร์บอน ไฮโดรเจน

ออกซิเจน และไนโตรเจน ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมำะสมท่ีสำมำรถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงไดอ้ยำ่งดี เม่ือน ำกำกออ้ย
ไปตำกจนแห้งจะสำมำรถใช้เป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำได ้ปัจจุบนัโรงงำนน ้ ำตำลได้
จ  ำหน่ำยกำกออ้ยให้แก่โรงไฟฟ้ำในกลุ่มบริษทัฯ และรับซ้ือไฟฟ้ำท่ีเหลือจำกกำรจ ำหน่ำยให้แก่ 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (“กฟภ.”) เพื่อน ำมำใชใ้นโรงงำนน ้ำตำลต่อไป 

ธุรกิจโรงไฟฟ้ำชีวมวล ด ำเนินงำนโดย บริษทั บุรีรัมยพ์ลังงำน จ ำกัด (“BEC”) บริษทั 
บุรีรัมยเ์พำเวอร์ จ  ำกดั (“BPC”) และบริษทั บุรีรัมยเ์พำเวอร์พลสั จ ำกดั (“BPP”) โดยมีแนวคิด 
“พลังงำนไฟฟ้ำเพื่อชุมชนและสังคม” ซ่ึงยึดถือมำโดยตลอด นอกจำกกำรผลิตไฟฟ้ำท่ีมี
ประสิทธิภำพแลว้ กำรรักษำส่ิงแวดลอ้มและกำรค ำนึงถึงชุมชน รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยงัเป็นพนัธกิจ
ส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจของโรงไฟฟ้ำกลุ่มน ้ ำตำลบุรีรัมย ์อนัจะเห็นไดจ้ำกรำงวลัหรือกำรรับรอง
คุณภำพท่ีกลุ่มโรงไฟฟ้ำไดรั้บ อำทิ รำงวลัธรรมำภิบำลธุรกิจดีเด่นระดบัจงัหวดั ประจ ำ ปี 2559 
กำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดบั 2 ป ฏิบติักำรสีเขียว (Green Activity) และระดบั 3 ระบบ 
สีเขียว (Green System) เป็นตน้ 

นอกจำกนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีแผนกำรลงทุนในปี 2561 โดยจัดตั้ งบริษัท ชูกำร์เคน 
อีโคแวร์ จ  ำกัด (“SEW”) เพื่อผลิตบรรจุภณัฑ์และเคร่ืองใช้จำกชำนอ้อย เพื่อสุขภำพท่ีดีของ
ผูบ้ริโภคและรักษำส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นธุรกิจต่อเน่ืองโดยกำรน ำผลิตภณัฑจ์ำกออ้ยมำต่อยอดไม่ให้มี
ของเหลือทิ้ง เพื่อกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม และพฒันำผลผลิตอ้อยให้มีคุณภำพ ซ่ึงจะท ำให้
เกษตรกรชำวไร่ออ้ยมีรำยไดสู้งข้ึน ยกระดบัคุณภำพชีวติและพึ่งพำตนเองได ้

 กากตะกอนหม้อกรอง (Filter Cake )
บริษทั ปุ๋ยตรำกุญแจ จ ำกดั (“KBF”) ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย ์ได้เร่ิม

ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยอินทรีย ์เม่ือเดือนธันวำคม 2555 โดยใช้กำกหม้อกรองซ่ึงเป็น
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ผลิตภณัฑ์ผลพลอยไดจ้ำกกำรผลิตน ้ ำตำลมำเป็นวตัถุดิบในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และได้เร่ิมผลิต
และจ ำหน่ำยเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของชำวไร่อ้อยในกำรบ ำรุงออ้ยให้มีประสิทธิภำพ 
โดยโรงงำนปุ๋ยตั้งอยู่ใกลก้บัโรงงำนน ้ ำตำล เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งกำกหมอ้กรอง 
ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกั ทั้งยงัสำมำรถประหยดัค่ำขนส่งวตัถุดิบได้อีกด้วย โดยก่อนน ำผลิตภณัฑ์ไป
จ ำหน่ำย KBF ไดว้ิจยัและทดลองกำรใชง้ำนกบัแปลงสำธิต เพื่อศึกษำถึงกำรตอบสนอง และอตัรำ 
กำรเติบโตของออ้ย เม่ือพบว่ำมีประสิทธิภำพจึงแนะน ำให้ชำวไร่ออ้ยน ำไปใช้ ตลอดระยะเวลำ 
ท่ีผ่ำนมำจนถึงปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์ของ KBF ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตของออ้ยเป็นอย่ำงดีและมี 
คุณภำพตำมมำตรฐำนพระรำชบญัญติัปุ๋ย พุทธศกัรำช 2518 รวมทั้งมีตน้ทุนต ่ำและเป็นท่ียอมรับ
ของเกษตรกรชำวไร่ออ้ย 

 ไอน า้
เป็นผลิตภณัฑ์ผลพลอยไดท่ี้เกิดจำกกระบวนกำรผลิต ซ่ึงใช้ประโยชน์ในกำรขบัเคล่ือน

เคร่ืองจกัร รวมถึงกำรผลิตไอน ้ ำ โดยบริษทั โรงงำนน ้ ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (BSF) มีก ำลงักำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกไอน ้ ำ สูงสุดรวม 18.5 เมกะวตัต์ ซ่ึงปัจจุบนัผลิตไฟฟ้ำจริงเฉ ล่ีย 14.5-15 เมกะวตัต ์
ส ำหรับใช้ภำยในโรงงำนน ้ ำตำล เพื่อช่วยลดตน้ทุนค่ำไฟฟ้ำ และเป็นกำรบริหำรทรัพยำกรท่ีมีอยู่
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 

2. โครงการเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมที่นอกเหนือจากการด าเนินธุรกจิปกติ (CSR After-process)

ด้านสังคม 
กำรแบ่งปันโอกำสให้แก่คนในชุมชนเป็นพนัธกิจท่ีกลุ่มบริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัแก่ทุกชุมชน 

ในพื้นท่ีรอบสถำนประกอบกำรและพื้นท่ีส่งเสริมกำรปลูกออ้ย โดยเฉพำะกำรให้โอกำสทำงดำ้นกำรศึกษำ
ผ่ำนโครงกำรคืนควำมรู้สู่เยำวชน กำรต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็กภำยในไร่อ้อย กำรสนับสนุนทุนและ
งบประมำณทำงดำ้นกำรศึกษำใหแ้ก่โรงเรียนในเขตพื้นท่ีกำรปฏิบติักำรของกลุ่มบริษทัฯ อีกทั้งยงัให้โอกำส
เขำ้ถึงบริกำรดำ้นสำธำรณสุขแก่คนในชุมชน โดยในปีท่ีผำ่นมำไดจ้ดัโครงกำรหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี คร้ังท่ี 4 
ร่วมกบัโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหินเหล็กไฟ โครงกำรส่งเสริมสุขภำพในช่องปำกให้แก่ผูสู้งอำยุ
ร่วมกบักองสำธำรณสุข เทศบำลต ำบลหินเหล็กไฟ รวมทั้งยงัมีกำรสร้ำงบำ้นให้แก่ผูด้อ้ยโอกำสในชุมชม
รอบสถำนประกอบกำร เพื่อใหค้นในชุมชนมีสุขอนำมยัและคุณภำพชีวติท่ีดีข้ึน 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

251

การศึกษา 
ส ำนักมวลชนสัมพนัธ์และส่ือสำรองค์กรร่วมกับพนักงำนจิตอำสำของแต่ละบริษทัในเครือจดั

โครงกำร “คืนควำมรู้สู่เยำวชน คร้ังท่ี 4” ซ่ึงจดัตำมโรงเรียนในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร รอบสถำนประกอบกำร 
ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนสำวเอ้ โรงเรียนบ้ำนหินเหล็กไฟ โรงเรียนบ้ำนคูบอน และโรงเรียนบ้ำน  
สระประค ำ-ถำวร ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีให้ควำมรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม ยำเสพติด กำรรณรงค์ต่อตำ้นกำรใช้
แรงงำนเด็กในไร่อ้อย และกิจกรรมละลำยพฤติกรรมระหว่ำงพนักงำน นอกจำกนั้นยงัมีกิจกรรมให้
ทุนกำรศึกษำตำมโอกำสต่ำง ๆ ซ่ึงให้ทุนในระดบัประถมศึกษำและมธัยมศึกษำ เช่น ในกิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชำติ งำนตำมโอกำสต่ำง ๆ อีกทั้งยงัมีกิจกรรมโรงทำนในวนันั้นดว้ย  

นอกจำกนั้น ยงัไดส้นบัสนุนกิจกรรม “BRR ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สู่ควำมย ัง่ยืน” ให้แก่โรงเรียน
บำ้นหนองขวำง ซ่ึงไดเ้ป็นตวัแทนภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขำ้ร่วมงำนศิลปะหตักรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 67 
และไดรั้บรำงวลัชนะเลิศติดต่อกนัเป็นเวลำ 4 ปี รวมทั้งยงัไดน้ ำร่องไปสู่เขตพื้นท่ีส่งเสริมกำรปลูกออ้ยของ
กลุ่มบริษทัฯ ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรเกษตรอินทรียแ์บบบูรณำกำรเพื่ออำหำรกลำงวนัของนักเรียนในเขต
ส่งเสริมกำรปลูกออ้ย โครงกำรสร้ำงบำ้นใหแ้ก่นกัเรียนท่ียำกจนในเขตพื้นท่ีส่งเสริมกำรปลูกออ้ย เพรำะกลุ่ม
บริษทัน ้ำตำลบุรีรัมยเ์ช่ือวำ่ “รำกฐำนของสังคมท่ีมีคุณภำพนั้นตอ้งเร่ิมจำกกำรศึกษำ” 

การส่งเสริมสุขภาพ 
ในปีท่ีผ่ำนมำ กลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมยจ์ดัตรวจสุขภำพประจ ำปีให้แก่พนกังำน โดยพนกังำนทุกคน

ให้ควำมร่วมมือในกำรเขำ้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีเป็นอย่ำงดี นอกจำกน้ี ยงัมีกำรจดักิจกรรม
หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี คร้ังท่ี 4 โดยตรวจสุขภำพให้กบัประชำชนท่ีอยูใ่นเขตรัศมี 5 กิโลเมตร รอบสถำน
ประกอบกำร อีกทั้งส ำนักมวลชนสัมพนัธ์และส่ือสำรองค์กรยงัได้ร่วมผลิตส่ือส่งเสริมสุขภำพ ส ำหรับ
เผยแพร่ให้แก่โรงเรียน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลและหน่วยงำนรำชกำรในเขตรอบสถำน
ประกอบกำรของกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งยงัมีกำรลงพื้นท่ีส ำรวจควำมเป็นอยูข่องชุมชนรอบสถำนประกอบกำร 
เพื่อสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัชุมชนใหแ้น่นแฟ้นมำกยิง่ข้ึน  
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การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนรอบพื้นท่ีปฏิบติักำรของกลุ่มบริษทัฯ มำตั้งแต่

เร่ิมด ำเนินธุรกิจ โดยกำรช่วยส่งเสริมให้ชุมชนบริเวณรอบสถำนประกอบกำรมีอำชีพเสริมนอกเหนือจำก
อำชีพเกษตรกร ดงัน้ี 

 โครงกำรส่งเสริมอำชีพเกษตรปุ๋ยหมกัอินทรียชุ์มชนโนนเต่ำทอง
 โครงกำรส่งเสริมอำชีพเกษตรอินทรียชุ์มชนโนนกลำง (มะลิปลอดสำร)
 โครงกำรส่งเสริมอำชีพเกษตรอินทรียชุ์มชนสำวเอ ้(ดอกรักปลอดสำร)
 โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรทอผำ้ซ่ินตีนแดงทอมือของชุมชนคูบอน
 โครงกำรส่งเสริมอำชีพเส่ือกกทอมือโรงเรียนบำ้นสำวเอ้

กำรส่งเสริมอำชีพในโครงกำรดงักล่ำวตำมขำ้งตน้ รวมทั้งอำชีพอ่ืน ๆ ให้แก่ชุมชนบริเวณรอบ
สถำนประกอบกำรและเขตส่งเสริมกำรปลูกออ้ยของกลุ่มบริษทัฯ เป็นกำรสร้ำงควำมเข็มแข็งให้แก่กลุ่ม
คนในชุมชน อีกทั้งยงัสร้ำงควำมเช่ือมัน่ กำรยอมรับ และควำมไวว้ำงใจของชุมชนท่ีมีต่อกลุ่มบริษทัฯ อีกดว้ย 

การรักษาวฒันธรรมประเพณ ี
กลุ่มบริษทัฯ ไดร่้วมจดักิจกรรมตำมวนัส ำคญัทำงศำสนำและประเพณีต่ำง ๆ ของชุมชนรอบสถำน

ประกอบกำร โดยมุ่งเนน้กำรท ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วมตั้งแต่กำรวำงแผนจนถึงกำรลงมือท ำกิจกรรมระหว่ำง
กลุ่มบริษทัฯ และชุมชน เช่น กิจกรรมรดน ้ ำด ำหัวผูใ้หญ่ ซ่ึงจดัในช่วงวนัสงกรำนต์ของทุกปี กิจกรรม
วนัเขำ้พรรษำเป็นกิจกรรมท่ีทำงกลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย์ ได้เข้ำร่วมโดยกำรจดัขบวนแห่เทียนพรรษำ
ประจ ำทุกปี กิจกรรมโรงทำนในวนัเขำ้พรรษำ กิจกรรมวนัลอยกระทง กำรประกวดนำงนพมำศของเทศบำล
ต ำบลหินเหล็กไฟ กิจกรรมโรงทำน งำนวนัออกพรรษำ กิจกรรมงำนบุญทอดกฐิน เพื่อสร้ำงส่ิงก่อสร้ำง
ให้แก่วดัสำวเอ ้ซ่ึงเป็นวดัในชุมชน กิจกรรมวนัสงกรำนตแ์ละวนัผูสู้งอำยุ ณ วดัศิลำเรือง บำ้นหินเหล็กไฟ 
เป็นประจ ำทุกปี ซ่ึงทุกกิจกรรมไดรั้บควำมร่วมมือจำกพนกังำนในกลุ่มบริษทัฯ และชุมชนเป็นอยำ่งดี  
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ด้านส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มบริษทัฯ ได้เขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรน ำประชำกรนกกระเรียนพนัธ์ุไทยกลบัคืนสู่ธรรมชำติ

ร่วมกบัองคก์ำรสวนสัตวแ์ห่งประเทศไทยและส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกำรเขำ้ร่วมในโครงกำรน้ีถือว่ำ
เป็นประวัติศำสตร์ใหม่ของงำนทำงด้ำนกำรอนุรักษ์สัตว์ป่ำของประเทศไทยท่ีพยำยำมพลิกฟ้ืน 
กลุ่มประชำกรสัตวป่์ำท่ีเคยสูญพนัธ์ุจำกธรรมชำติให้กลบัมำอีกคร้ังหน่ึง อีกทั้งยงัเป็นกำรเช่ือมต่อถ่ินอำศยั
และแผนท่ีกำรกระจำยของประชำกรนกกระเรียนพนัธ์ุไทยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เคยขำดหำยไป 
รวมทั้งลดกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมหลำกหลำยทำงพนัธุกรรม ซ่ึงจะมีผลดีต่อกลุ่ม
ประชำกรนกกระเรียนพนัธ์ุไทยในอนำคต นอกจำกน้ี ดว้ยควำมท่ีนกกระเรียนพนัธ์ุไทยเป็นสัตวท่ี์สูญพนัธ์ุ
ไปแลว้ตำมธรรมชำติและมีถ่ินอำศยัจ ำกดัอยูเ่ฉพำะกลุ่มแถบประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท ำให้เป็นหน่ึง
ในนกท่ีนกัดูนกจำกประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก รวมถึงประเทศไทยเองใหค้วำมสนใจ  

ด้วยตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมหลำยหลำยทำงชี วภำพและกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
โดยร่วมกับองค์กำรสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กรมชลประทำน และส่วนรำชกำรของจงัหวดับุรีรัมย ์
จึงได้จัดสร้ำงศูนย์อนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน ้ ำและนกกระเรียนพนัธ์ุไทย บริเวณเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำอ่ำงเก็บน ้ ำ 
ห้วยจระเขม้ำก จงัหวดับุรีรัมย ์ ซ่ึงอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง ทั้งน้ี เพื่อให้ควำมรู้กบัคนทอ้งถ่ิน ผูท่ี้สนใจ และ
บรรดำนกัดูนกจำกทัว่โลก กล่ำวไดว้่ำกำรมีนกกระเรียนพนัธ์ุไทยอยู่ในธรรมชำติ ยงัสำมำรถต่อยอดไปสู่
กำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยเป็นรูปแบบกำรพฒันำกำรท่องเท่ียวท่ีค ำนึงถึงสภำพแวดล้อม รวมทั้งช่วย
สนับสนุนให้ชุมชนทอ้งถ่ินได้เขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ และเป็นกำรเพิ่มรำยได้และพฒันำระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนให้ดีข้ึน รวมถึงลูกหลำนคนไทยในอนำคตจะมีโอกำสได้เห็นนกกระเรียนพนัธ์ุไทย 
ในธรรมชำติอีกดว้ย 

จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมขำ้งตน้น้ี เพรำะกลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย ์
มีควำมเช่ือวำ่ควำมรับผิดชอบต่อสังคมคือหน่ึงในกุญแจส ำคญัท่ีจะน ำพำองคก์รให้เติบโตอยำ่งย ัง่ยืน ควบคู่
กบักำรพฒันำสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของประเทศชำติสืบไป ทั้งน้ี ไดร้วบรวมรำยละเอียดกิจกรรม
และกำรท ำงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมตลอดปี 2561 ไวใ้นรำยงำนแห่งควำมย ัง่ยืน ซ่ึงเผยแพร่ใน 
www.buriramsugar.com หวัขอ้กำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

1. การควบคุมภายใน

1.1 การประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่าย
บริหารเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ทั้ง 5 ส่วน คือ 

1) องคก์รและสภาพแวดลอ้ม
2) การบริหารความเส่ียง
3) การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร
4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล
5) ระบบการติดตาม

ภายหลงัจากการประเมินแลว้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษทัมีระบบควบคุมภายในในเร่ือง
การท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอยา่งเพียงพอแลว้ 
และมีระบบควบคุมภายในในดา้นต่าง ๆ ทั้ง 5 ส่วน ท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอในการท่ีจะป้องกนั
ทรัพยสิ์นอนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากน้ี บริษทัยงัมีระบบการจดัเก็บ
เอกสารส าคญัท่ีท าให้กรรมการ ผูส้อบบญัชี และผูมี้อ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภ้ายใน
ระยะเวลาอนัควร 

1.2 การด าเนินการเกีย่วกบัระบบควบคุมภายในของบริษัท 

บริษทัและบริษทัยอ่ยให้ความส าคญักบัระบบการควบคุมภายในท่ีดีและเพียงพอ เน่ืองจากจะช่วย
ให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การจดัท านโยบาย 
ระเบียบ และคู่มือการปฏิบติังานท่ีครอบคลุมทุกกระบวนการท างานส าคญั รวมทั้งมีการแบ่งแยกอ านาจ
หนา้ท่ีการด าเนินงานตามหลกัการการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) 

ในปี 2561 ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตรวจสอบ การตรวจติดตาม ระบบควบคุมภายใน
ของบริษทัและบริษทัย่อย การตรวจสอบนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ที่ส าคญั เพื่อมาตรการต่อตา้น
การคอร์รัปชันในองค์กร การตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบติังาน ขอ้สังเกต ความเห็น และ
ขอ้เสนอแนะท่ีตรวจพบ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และส าเนารายงานต่อผูบ้ริหาร ซ่ึงท่ี
ผา่นมา ผูบ้ริหารไดใ้หค้วามส าคญั และบริษทัไดด้ าเนินการแกไ้ขปรับปรุงระบบการปฏิบติังานในฝ่ายต่าง ๆ 
ตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในมาโดยตลอด 
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1.3 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน 

ในปี 2561 ส านกัตรวจสอบภายในไดท้ าการตรวจสอบความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ
การควบคุมภายใน และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาเขา้ตรวจตามล าดบัผลกระทบท่ีมี
ต่อการด าเนินกิจการ ทั้งน้ี ในช่วงเวลาดงักล่าว ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ท าการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของกระบวนการหลกั ดงัน้ี  

1) กระบวนการผลิตบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั, บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ  ากดั และบริษทับุรีรัมย์
เพาเวอร์พลสั จ ากดั

2) กระบวนการผลิตบริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั
3) การตรวจติดตามผลการตรวจสอบกระบวนการผลิตบริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั
4) การตรวจติดตามผลการตรวจสอบกระบวนการผลิตบริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั
5) การตรวจติดตามผลการตรวจสอบกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน
6) การตรวจติดตามผลการตรวจสอบกระบวนการผลิตบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั และบริษทั

บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ  ากดั
7) การตรวจติดตามผลการตรวจสอบกระบวนการจดัซ้ือและการจ่ายช าระเงิน
8) การตรวจติดตามผลการตรวจสอบกระบวนการปิดบญัชีและการจดัท ารายงานทางการเงิน
9) การตรวจติดตามผลการตรวจสอบกระบวนการด้านสินเช่ือ (เงินเก๊ียว) และกระบวนการ

ดา้นส่งเสริมชาวไร่
10) การตรวจติดตามผลการตรวจสอบมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัของการควบคุมภายใน

โดยการสังเกตการณ์  สัมภาษณ์  เปรียบเทียบข้อมูลและสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับเร่ืองท่ีท าการตรวจสอบ หลังจากนั้น ได้มีการสรุปประเด็นที่พบ
จากการตรวจสอบ และหารือร่วมกนักบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพื่อพิจารณาปัญหาและวิธีการปรับปรุงแกไ้ข
จนไดข้อ้สรุปซ่ึงเห็นชอบร่วมกนั ทั้งน้ี ขอ้สังเกตของผูต้รวจสอบภายใน การด าเนินการของบริษทัและ
สรุปผลการติดตาม เป็นดงัน้ี 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการตรววจสอบ/ตรวจติดตาม 

1. ภาพรวมของการก าหนดและติดตั้ งระบบ

การควบคุมภายในระดบัองคก์ร

1. บริษัทมีการส่ือสารนโยบายต่าง ๆ ใน
กระบวนการ ธุร กิจ ท่ีส าคัญ  ได้แ ก่  นโยบาย
การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั นโยบายการรับและให้
ของขวัญ นโยบายการแจ้งเ ร่ืองร้องเรียน หรือ
เบาะแส เป็นตน้
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการตรววจสอบ/ตรวจติดตาม 

2. บริษทัเร่ิมใชร้ะบบงาน SAP เม่ือ กรกฎาคม 2561
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานใน
องค์กร การจัดท ารายงานทางการเงิน และการ
ตรวจสอบขอ้มูลใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

2. การติดตามการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

การควบคุมภายในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ

ส าหรับประเด็น ขอ้ตรวจพบในกระบวนการทาง
ธุรกิจ ทั้ ง  10 กระบวนการ โดยบริษทัได้มีการ
ปรับปรุง แกไ้ข และมีการน าไปปฏิบติั (บางส่วน) 
แลว้ ทั้งน้ี สรุปผลการติดตามไดด้งัน้ี 

     2.1 กระบวนการผลิตบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน 
จ ากัด, บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ  ากัด และบริษัท
บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั 

1. การควบคุมของเสีย (Scrap/Waste) โดยควรจดั
ให้ มีพื้ น ท่ีจัด เก็บให้ เพียงพอ/แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกบัการควบคุม/การจดัการของเสีย
2. การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร และซ่อมแซม
เคร่ืองจักร ควรมีการทบทวนรายการเคร่ืองจักร
ความครบถว้น/ความเหมาะสมในการบ ารุงรักษา

     2.2 กระบวนการผลิตบริษทั โรงงานน ้ าตาล
บุรีรัมย ์จ  ากดั 

1. การวางแผนการผลิต และการรายงานผลมี
การบนัทึกและไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และเหมาะสม
2. ควรมีการวางแผนการบริหารจดัการเช้ือเพลิงให้
เพียงพอและเหมาะสม
3. การควบคุมของเสีย (Scrap/Waste) โดยควรจดั
ให้ มีพื้ น ท่ีจัด เก็บให้ เพียงพอ/แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกบัการควบคุม/การจดัการของเสีย
4. บริษทัจดัให้มีการสอบเทียบเคร่ืองมือวดัและ
จดัเก็บใบรับรองผลการสอบเทียบ รวมทั้ งมีการ
พิจารณาระยะเวลาในการสอบเทียบเคร่ืองมือต่าง ๆ
5. ควรจดัให้มีการทบทวน การบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ใหค้รบถว้นและเหมาสม

     2.3 การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
กระบวนการผลิตบริษัท โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์
จ  ากดั 

1. บริษัทด าเนินการปรับปรุงประวัติเคร่ืองจักร
ถูกต้องตามบัญชีรายช่ือเคร่ืองจักร และบันทึก
รายการซ่อมบ ารุงอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการตรววจสอบ/ตรวจติดตาม 

2. บริษัทอยู่ระหว่างจัดตั้ งคณะท างานจัดการ
ทรัพยสิ์น

     2.4 การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
กระบวนการผลิตบริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั 

1. บริษทัก าหนดให้มีการบนัทึกอุณหภูมิเตาอบปุ๋ย
อยา่งสม ่าเสมอ
2. บริษทัจดัท าระเบียบปฏิบติัการควบคุมคุณภาพ
อยา่งเป็นประจ าสม ่าเสมอ โดยน าปุ๋ยไปทดสอบกบั
หน่วยงานภายนอก เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อให้มัน่ใจใน
คุณภาพ
3. บริษทัจดัท าแผนผงัโกดังแทนการติดป้ายบ่งช้ี
เน่ืองจากจ านวนวตัถุดิบวางในโกดงัมีปริมาณมาก
ไม่สะดวกต่อการเคล่ือนยา้ย

     2.5 การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน 

1. บริษทัมีการปรับปรุง Lay-out ท่ีตั้งถงัดบัเพลิง
และให้มีการตรวจสอบเคร่ืองดบัเพลิงเป็นประจ า
ทุกเดือน
2. บ ริษัท มี ก า ร รณรงค์ ให้ ผู ้ป ฏิ บั ติ ง าน เ ห็ น
ความส าคญัในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคล โดยจดัท ากิจกรรม Safety Take จดัท า
แผน Morning Take และมีการประชุมรายงานผล
เป็นประจ า
3. บริษมัมีการจดัท าคู่มือพนักงาน ระบุระเบียบ
ข้อบังคับในการท างาน และสวสัดิการพนักงาน
รวมถึงมีการส่ือสารใหพ้นกังานทราบ

     2.6 ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต า ม ผล ก า รต ร ว จส อบ
กระบวนการผลิตบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั และ 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ  ากดั 

1. บริษัทควรจัดให้มีการบ า รุง รักษา อุปกรณ์
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรใหค้รบถว้น เหมาะสม
2. หลัก เ กณฑ์ ท่ี ใ ช้ อ้ า ง อิ ง ก า รป ร ะ เ มิ น ผ ล
การปฏิบติังานส่วนงานซ่อมบ ารุง
3. บริษัทจัดท านโยบายส่ิงแวดล้อมเป็นแนวทาง
ปฏิบติัการจดัการ/ควบคุมของเสีย

     2.7 การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
กระบวนการจดัซ้ือและการจ่ายช าระเงิน 

บริษทัก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพผูข้ายเป็น
ประจ าสม ่าเสมอ 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการตรววจสอบ/ตรวจติดตาม 

     2.8 การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
กระบวนการปิดบัญชีและการจัดท ารายงานทาง 
การเงิน 

บริษทัจดัท าระบบเก็บขอ้มูลลูกหน้ีรายตวัใหม่  
โดยยกเลิกการเก็บขอ้มูลแบบ manual เป็นเก็บ
ขอ้มูลในระบบ SAP รองรับการบนัทึกขอ้มูลการ์ด
ลูกหน้ีรายตวั 

     2.9 การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
กระบวนก ารด้ า น สิน เ ช่ื อ  ( เ งิ น เ ก๊ี ย ว )  แล ะ
กระบวนการดา้นส่งเสริมชาวไร่ 

1. บริษทัไดก้ าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัการพิจารณา
สิ น เ ช่ื อ แ ก่ บุ ค ค ล  โ ด ย จั ด ท า เ ป็ น ขั้ น ต อ น
การปฏิบติังานดา้นสินเช่ือท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร
2. บริษทัได้ด าเนินการจดัท าระบบการคียข์อ้มูล
สัญญาการค ้ าประกนัให้ชาวไร่สามารถค ้ าประกนั
ผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 4 ราย ในฤดูการจ่ายเงินส่งเสริมในปี
นั้น ๆ

     2.10 การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของการควบคุม
ภายใน 

 การตรวจสอบและตรวจติดตามกระบวนการต่าง ๆ 
ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
     กระบวนการขายและการตลาด 
     กระบวนการจดัซ้ือและการท าสัญญา 
     กระบวนการบริหารบุคลากร 
     กระบวนการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบั 
     มาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั 

2. การบริหารจัดการความเส่ียง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทเป็นผู ้ก  าหนดนโยบายและกระบวนการบริหาร 
ความเส่ียงให้ส านกับริหารความเส่ียงน าไปปฏิบติั ส านกับริหารความเส่ียงเป็นผูรั้บผิดชอบในการก าหนด 
และออกแบบระบบงาน รวมทั้งระบุปัจจยัความเส่ียง ซ่ึงการวางแผนการด าเนินธุรกิจหรือปฏิบติังาน 
โดยค านึงถึงปัจจยัเส่ียง จะช่วยใหส้ านกับริหารความเส่ียงสามารถออกแบบระบบท่ีมีจุดควบคุม เพื่อควบคุม
ความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ท่ีก าหนดไว ้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดต้ระหนกัถึงการบริหารความเส่ียงจึงไดแ้ต่งตั้งให้มีส านกับริหาร
ความเส่ียง เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีบริหารจดัการความเส่ียงตามกรอบการก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียง
ท่ีเรียกวา่ Three Line of Defence หรือหลกัปราการ 3 ด่าน พร้อมสร้างการตระหนกัรู้ให้พนกังานทุกคนทัว่ทั้ง
องค์กรได้ตระหนักถึงความส าคญัในการบริหารความเส่ียง โดยจดัให้มีการอบรม in-house training ข้ึน 
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ซ่ึงในปี 2561 กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมยไ์ด้มุ่งเน้นถึงการจดัการด้านชีวอนามยัและความปลอดภยัของ
พนกังานเป็นส าคญั 

นอกจากน้ี ยงัมีการจดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังานอย่างสม ่าเสมอส าหรับพื้นฐานการบริหารความเส่ียง
องค์กร เพื่อให้ระดบัปฏิบติัการเขา้ใจถึงกระบวนการบริหารความเส่ียง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบสนอง
ความเส่ียงดว้ยวธีิการของ 4T’s Strategic และกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ทั้ง 4 กิจกรรมในการควบคุม 
1. Preventive Control (การควบคุมแบบป้องกนั) 2. Detective Control (การควบคุมแบบคน้พบ)
3. Corrective Control (การควบคุมแบบแกไ้ข) และ 4. Directive Control (การควบคุมแบบส่งเสริม) เพื่อให้
ระดบัปฏิบติัการไดมี้ความรู้ความเขา้ใจท่ีจะท าให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีไดว้างไว้ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั
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12. รายการระหว่างกนั

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ประกอบดว้ย กรรมการ ผูถื้อหุ้นและ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษทั รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง 
และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงหมายถึงบริษทัท่ีอาจมีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือผูถื้อหุ้น
ของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

ล าดับที ่ บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ เป็นกรรมการของบริษทัและถือหุน้บริษทัร้อยละ 4.08 

2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ เป็นกรรมการของบริษทัและถือหุน้บริษทัร้อยละ 4.05 

3. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ เป็นกรรมการของบริษทัและถือหุน้บริษทัร้อยละ 4.05 

4. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ เป็นกรรมการของบริษทัและถือหุน้บริษทัร้อยละ 4.05 

5. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล เป็นกรรมการของบริษทัและถือหุน้บริษทัร้อยละ 4.05 

6. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ เป็นกรรมการของบริษทัและถือหุน้บริษทัร้อยละ 4.06 

7. พ.ต.อ.ชาญชยั พงษพ์ิชิตกุล เป็นคู่สมรสของนางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 

8. นายปอนด ์ รัตนพนัธ์ศกัด์ิ เป็นคู่สมรสของนางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 

9. นายภาคภูมิ พงษพ์ิชิตกุล เป็นบุตรของนางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 

10. บริษทั บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินลัโลจิสติกส์ 
จาํกดั 

มีบุคคลลาํดบัท่ี 1-6 เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมการร่วมกบั
บริษทั 2 ท่านคือ นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ และ            
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ และนางสาวกรกนก         
ปุญญนิรันด ์(ซ่ึงเป็นบุตรของนางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ 
และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย) เป็นกรรมการ 

11. บริษทั คา้ผลผลิตนํ้าตาล จาํกดั มีกรรมการร่วมกบับริษทั 1 ท่านคือ นายอนนัต ์             
ตั้งตรงเวชกิจ และBSF ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
ถือหุน้อยูร้่อยละ 4.26 

12. บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จาํกดั มีกรรมการร่วมกบับริษทั 6 ท่านคือ บุคคลลาํดบัท่ี 1-6
และบริษทั ทุนบุรีรัมย ์จาํกดั ถือหุน้บริษทัอยูร้่อยละ
50.49 
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รายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ลกัษณะรายการ มูลค่า (บาท) เหตุผลและความจ าเป็นของรายการ 

1. บจ. คา้ผลผลิตนํ้าตาล รายการกบับริษทั - บริษัทแต่งตั้ ง บจ.ค้าผลผลิตนํ้ าตาล ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี กอน. อนุญาตให้เป็นบริษัทส่งออกนํ้ าตาลได ้
ตาม พรบ. ออ้ยและนํ้าตาล ใหเ้ป็นตวัแทนดาํเนินการจดัส่งนํ้าตาลออกไปยงัต่างประเทศใหแ้ก่บริษทั

- บจ.คา้ผลผลิตนํ้ าตาล เกิดจากการรวมตวัของบริษทัโรงงานนํ้ าตาล 22 โรง โดยแต่ละบริษทัถือหุ้นใน 
บจ.ค้าผลผลิตนํ้ าตาล ตามสัดส่วนปริมาณการส่งออกของแต่ละบริษัท นอกจากนั้นกรรมการของ
บจ.คา้ผลผลิตนํ้าตาล ประกอบดว้ย ตวัแทนผูถื้อหุน้บริษทัละ 1 ท่าน เพื่อรักษาผลประโยชนข์องแต่ละบริษทั 

- การส่งออกนํ้ าตาลนั้น บริษทัเป็นผูด้าํเนินการติดต่อลูกคา้เอง ส่วน บจ. คา้ผลผลิตนํ้ าตาลให้บริการเร่ือง
จดัการสินคา้และดาํเนินการเร่ืองเอกสารเก่ียวกบัส่งออกเท่านั้น 

- ค่าบริการการจดัการสินคา้และการส่งออกท่ีบริษทัจ่ายให ้บจ. คา้ผลผลิตนํ้าตาล เป็นอตัรากลางอตัราเดียว
ซ่ึง บจ. คา้ผลผลิตนํ้าตาล คิดจากผูรั้บบริการทุกรายเท่ากนั 

- บจ. คา้ผลผลิตนํ้ าตาล เป็นผูเ้ขา้ทาํสัญญาสินเช่ือเพื่อการส่งออกกบัธนาคารพาณิชยใ์ห้แก่บริษทัในนาม
ของ บจ. คา้ผลผลิตนํ้าตาล เพื่อรับการสนบัสนุนทางการเงิน บจ. คา้ผลผลิตนํ้าตาล จะโอนเงินท่ีไดรั้บตาม
วงเงินสินเช่ือเพื่อการส่งออกจากธนาคารพาณิชย์ให้บริษัท โดยบริษัทออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ 
บจ.คา้ผลผลิตนํ้ าตาล เพื่อเป็นหลกัฐานการรับเงิน อตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัจ่ายให้บจ.ค้าผลผลิตนํ้ าตาล 
ตามตัว๋สญัญาใชเ้งินเป็นอตัราเดียวกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีบจ.คา้ผลผลิตนํ้าตาลจ่ายใหก้บัธนาคารพาณิชย ์

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การแต่งตั้ง บจ.คา้ผลผลิตนํ้าตาล เป็นตวัแทนการส่งออกและการรับเงินสนบัสนุนสินเช่ือเพื่อการส่งออก
จากธนาคารพาณิชย์ผ่าน บจ  .ค้าผลผลิตนํ้ าตาลนั้ นเป็นไปตามความจําเป็นทางธุรกิจเพื่อปฏิบัติ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

- อัตราค่าบริการจากการเป็นตัวแทนการส่งออกและอัตราดอกเ บ้ียระหว่างกัน เ ป็นอัตรา ท่ี มี
ความสมเหตุสมผล 

- รายไดจ้ากการขาย 

- รายไดอ่ื้น

- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (ค่าธรรมเนียมในการเป็น
ตัวแทนส่งออก ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนซ้ือขาย
เคร่ืองมือทางการเงิน ค่าดาํเนินการส่งสินคา้ท่ีท่าเรือ  ค่าดาํเนิน
เอกสารส่งออกและพิธีการทางศุลกากร) 

- ลูกหน้ีการคา้/ลูกหน้ีอ่ืน

- เจา้หน้ีการคา้

3,207,490,010 

7,913,988 

5,148,973 

95,196,868 

9,618,895 

2. กรรมการ 6 ท่านคือ 
นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และ 
นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กรรมการ 6 ท่าน ย ังมี
สถานะเป็นผูค้ ํ้ าประกนัสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 20 คัน และ
เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยวสัดุของกลุ่มบริษทัรวม 2 คนั 
กับธนาคารพาณิชย์และบริษัทเช่าซ้ือรวม 22 คัน ยอดคํ้ า
ประกนัรวม 43,161,941 บาท และเคร่ืองถ่ายเอกสาร 11 เคร่ือง
จาํนวนเงิน 654,840 บาท 

- การเช่าซ้ือดงักล่าวเป็นไปเพื่อการบริหารงานและดาํเนินงานของบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การคํ้าประกนัสินเช่ือเป็นเง่ือนไขปกติของบริษทัผูใ้หเ้ช่าซ้ือ เป็นความจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจปกติของ

กิจการ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้ าประกัน บริษัทและบริษัทย่อยไม่เสียผลประโยชน์จาก 
การดาํเนินการดงักล่าว
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บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ลกัษณะรายการ มูลค่า (บาท) เหตุผลและความจ าเป็นของรายการ 

3. กรรมการ 6 ท่าน คือ 
นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และ
นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กรรมการ 6 ท่าน ยงัมีสถานะเป็น 
ผูค้ ํ้ าประกนัวงเงินกูย้ืมของบริษทัและบริษทัย่อยกบัธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึง มูลค่าการคํ้าประกนั 320 ลา้นบาท 

- วงเงินกูย้ืมเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและเป็นเงินกูเ้พื่อซ้ือทรัพยสิ์นในการดาํเนินงานของ
บริษทัยอ่ย โดยไมมี่การคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัแต่อยา่งใด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การคํ้าประกนัสินเช่ือเป็นเง่ือนไขปกติของธนาคารพาณิชย ์เป็นความจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจปกติของ

กิจการ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้ าประกัน บริษัทและบริษัทย่อยไม่เสียผลประโยชน์จาก 
การดาํเนินการดงักล่าว

4. กรรมการ 4 ท่าน คือ 
นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 
และญาติสนิทของกรรมการ 3 ท่าน 
คือ พ.ต.อ.ชาญชยั พงษพ์ชิิตกลุ 
นายปอนด ์ รัตนพนัธ์ศกัด์ิ 
นายภาคภมิู พงษพ์ชิิตกุล 

ลูกหน้ีชาวไร่ – เงินเก๊ียว 
ในปีการผลิต 2560/2561 บจ.โรงงานนํ้ าตาลบุรีรัมย์ ได้ให ้
เงินเก๊ียวแก่กรรมการของบริษทัและญาติสนิท โดยมีกาํหนด
จ่ายชาํระคืนเม่ือนาํออ้ยส่งโรงงาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- การให้เงินกูย้ืมชาวไร่ออ้ยเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนชาวไร่ออ้ยในการปลูกออ้ยเพื่อมาจาํหน่ายแก่โรงงาน
นํ้าตาล หรือท่ีเรียกกนัวา่เงินเก๊ียว เป็นการดาํเนินงานตามปกติของโรงงานนํ้ าตาลทัว่ไป ซ่ึงเง่ือนไขการให้
เงินเก๊ียวกบักรรมการและญาติสนิทนั้นเป็นไปตามเง่ือนไขเดียวกบัชาวไร่รายอ่ืน ๆ 

- การรับซ้ือออ้ยนั้นเป็นธุรกิจปกติของบริษทั และราคาท่ีซ้ือจากกรรมการและญาติสนิทของกรรมการ
เป็นราคาเดียวกนักบัท่ีรับซ้ือจากชาวไร่ออ้ยรายอ่ืน ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การใหเ้งินเก๊ียวและการซ้ือออ้ยเป็นการดาํเนินงานตามปกติของธุรกิจโรงงานนํ้ าตาล ซ่ึงราคาและเง่ือนไข

นั้นเป็นไปตามท่ีตกลงกบับุคคลทัว่ไป 

- เงินกูย้ืมตน้งวด 
- กูย้ืมเพิ่มระหวา่งงวด 
- รวมเงินกูย้ืมทั้งส้ิน 
- จ่ายชาํระระหวา่งงวด 
- ลูกหน้ีเงินเก๊ียวคงเหลือ 
- ลูกหน้ีการคา้
- มูลค่าออ้ยท่ีซ้ือ 
- มูลค่าปุ๋ยและปัจจยัการผลิตท่ีจาํหน่าย 
- เจา้หน้ีอ่ืน

40,388,370 
8,892,966 

49,281,336 
21,085,535 
28,195,801 

  639,589 
          18,302,564 

6,683,349 
33,614 

5. บจ. บี.อาร์.เอส เทรนเทอร์มินลั
โลจิสติกส์ 

บริษัทว่าจ้างบจ. บี .อาร์.เอส เทรนเทอร์มินัลโลจิสติกส์ 
ในการขนส่งสินคา้ใหก้บับริษทั 
บจ. บี.อาร์.เอส เทรนเทอร์มินลัโลจิสติกส์ เช่าพื้นท่ีของบริษทั 
เพื่อใชเ้ป็นสาํนกังาน  

-  บริษทัมีความจาํเป็นตอ้งส่งสินคา้ของบริษทัไปใหก้บัลูกคา้ จึงไดว้า่จา้ง BRS ส่งสินคา้ใหก้บับริษทั 
- เพื่อความสะดวกในการดูแลการขนส่งสินคา้ของบริษทั จึงให้ BRS เช่าพื้นท่ีส่วนหน่ึงของบริษทัเป็น

สาํนกังาน โดยมีการคิดอตัราค่าเช่าใกลเ้คียงราคาอตัราค่าเช่าพื้นท่ีในอาคารเดียวกนั 
- สําหรับรายได้ค่าปรับนํ้ าตาลหายจะคิดจากปริมาณนํ้ าตาลท่ีสูญเสียไประหว่างขนส่งโดยคิดในราคา

กิโลกรัมละ 20 บาท โดยบริษทัตอ้งบนัทึกนํ้ าตาลท่ีสูญเสียระหว่างขนส่งเป็นการขายนํ้ าตาลในราคา
ขายปลีกซ่ึงเท่ากับ 19 บาท ต่อกิโลกรัม และในส่วนท่ีเหลืออีก 1 บาท ต่อกิโลกรัม เป็นค่าใช้จ่ายท่ี
ประมาณการใหช้ดเชยการดาํเนินงานดา้นเอกสารต่าง ๆ 

- เน่ืองจากธุรกิจของ บจ. บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินลัโลจิสติกส์ คือ ธุรกิจขนส่งทางรถไฟ และโกดงั ซ่ึงมี
ความเส่ียงสูงเน่ืองจากสัญญาเช่าเป็นสัญญาระยะสั้น หากยกเลิกสัญญา สินทรัพยท์ั้งหมดจะตกเป็นของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย นอกจากน้ีการขนส่งและการใช้โกดังสําหรับเก็บของกลุ่มบริษัทฯ

- ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 57,545,081 
- ค่าเช่าโกดงั
- รายไดค้่าปรับนํ้าตาลหาย/ค่าเช่าท่ี
- ลูกหน้ีอ่ืน ณ ส้ินงวด
- เจา้หน้ีการคา้ ณ ส้ินงวด

1,287,374 
577,009 
180,000 

10,636,372  
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บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ลกัษณะรายการ มูลค่า (บาท) เหตุผลและความจ าเป็นของรายการ 

ไม่จาํเป็นตอ้งใช ้BRS เท่านั้น นอกจากน้ี BRS สามารถดาํเนินธุรกิจเองไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่ง BRR ดังนั้น 
ผูบ้ริหารจึงไม่นาํ BRS เขา้มาในจากกลุ่ม BRR 

- สําหรับการว่าจ้าง BRS ในอนาคตจะดําเนินการให้มีการเสนอและเปรียบเทียบราคาจากผู ้รับจ้าง
ไม่นอ้ยกว่า 4 ราย และตอ้งรายงานผลการเปรียบเทียบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากน้ี
บริษทัจะไม่วา่จา้ง BRS ขนส่งนํ้าตาลเกินกวา่ร้อยละ 30 ของปริมาณนํ้าตาลส่งออกของบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- บริษทัไม่ไดน้าํ BRS เขา้มารวมในกลุ่ม เน่ืองจากธุรกิจไม่ไดมี้ความจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทั

นอกจากน้ีธุรกิจของ BRS มีความไม่แน่นอนสูง ซ่ึงการไม่นาํ BRS เขา้มาร่วมอยู่ในกลุ่มเป็นการลด
ความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

- การว่าจ้างบุคคลอ่ืนให้ขนส่งสินค้าเป็นกิจกรรมปกติของบริษัท และมีความจําเป็นทางธุรกิจ ราคา
วา่จา้งบจ. บี.อาร์.เอส เทรนเทอร์มินลัโลจิสติกส์ เป็นราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัการวา่จา้งบุคคลอ่ืน 

-  สาํหรับการใหเ้ช่าพื้นท่ีนั้นเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยอตัราค่าเช่าเป็นราคาท่ีเทียบเคียง
ไดก้บัราคาค่าเช่าในพื้นท่ีใกลเ้คียง

6. กรรมการ  1 ท่าน คือ
นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ

การเช่าทรัพยสิ์น 
1. บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั ไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินจาํนวน 

6 ไร่ - งาน 69 ตารางวา จากกรรมการของบริษทั
ค่าเช่า 24,690 บาท/ปี

2. บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั ไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินจาํนวน 
13 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา จากกรรมการของบริษทั
ค่าเช่า 55,420 บาท/ปี

3. บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั ไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินจาํนวน 
10 ไร่ - งาน 26 ตารางวา จากกรรมการของบริษทั
ค่าเช่า 40,260 บาท/ปี

120,370  
- บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จาํกดั ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินระยะเวลา 25 ปี เพื่อใชก่้อสร้างโรงไฟฟ้าจากกากออ้ย

ซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตนํ้าตาล โดยมีราคาค่าเช่าอยูท่ี่ 10 บาทต่อตารางวาต่อปี โดยจ่ายชาํระ 2 คร้ัง
ต่อปี ทั้งน้ี ในปี 2558 บริษทัมีการจ่ายชาํระค่าเช่าในเดือนมกราคม และไดบ้นัทึกเป็นค่าเช่าของคร่ึงปีหลงั
ท่ีจ่ายชาํระล่วงหนา้ในเดือนมิถุนายนเป็นค่าใชจ่้ายในงวดหกเดือนแรกปี 2558 แลว้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การเช่าท่ีดินระยะยาวเพื่อใชส้าํหรับก่อสร้างโรงงานถือเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ โดยอตัราค่าเช่า
นั้นใกลเ้คียงกบัอตัราค่าเช่าท่ีดินในพื้นท่ีใกลเ้คียง
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มาตรการการท ารายการระหว่างกนั 

กรณีท่ีเป็นรายการธุรกรรมปกติ เช่น รายการซ้ือขายสินค้า วตัถุดิบ ให้บริการ หรือให้เงินสนับสนุน 
การปลูกอ้อย    )เงินเก๊ียว  ( เป็นต้น บริษัทหรือบริษทัย่อยสามารถทาํธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ได ้
หากธุรกรรมดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปในลักษณะท่ีวิญํูชนพึงกระทาํกับ
คู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจะจดัสรุปรายการดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
ทุกไตรมาสท่ีเกิดรายการ 

ทั้ งน้ี บริษัทได้กําหนดนโยบายการทําธุรกรรมประเภทเงินเก๊ียวกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งให้มี 
การควบคุมดูแลดงัน้ี 

1. การกาํหนดขอบเขตอาํนาจอนุมติั
2. การสอบทานรายการท่ีเกิดข้ึน

การก าหนดขอบเขตอ านาจอนุมัติ 
ลกัษณะเงินเก๊ียวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิต ไดแ้ก่ ค่าปลูก ค่าพนัธ์ุ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีการเกษตร ค่าเช่า

ท่ีดิน ค่าออ้ย ค่าระบบนํ้าหยด ค่าท่ีดินเพื่อการปลูกออ้ย ค่าเคร่ืองจกัรกลการเกษตร รถไถ รถตดัออ้ย และรถบรรทุก เป็นตน้ 

ผูบ้ริหารจะไม่มีอาํนาจอนุมัติเงินเก๊ียวท่ีไม่ได้เป็นไปเพื่อสนับสนุนการปลูกอ้อย โดยท่ีการซ้ืออ้อย             
ไม่นบัเป็นการสนบัสนุนการปลูก การให้เงินเก๊ียวท่ีนอกเหนือเป็นค่าใชจ่้ายหรือสนบัสนุนการปลูกออ้ย จะตอ้งให้
คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นชอบก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยข้ึนอยูก่บัขนาด
ของรายการ โดยนาํหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาใชบ้งัคบั 

การสอบทานรายการทีเ่กดิขึน้ 
ผูต้รวจสอบภายในจะดาํเนินการตรวจสอบรายการโดย 
1. ตรวจสอบความครบถว้นของรายการโดยให้นาํรายช่ือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เปรียบเทียบกบับญัชี

เงินเก๊ียวรายบุคคล
2. นาํรายช่ือท่ีตรวจพบไปตรวจสอบวา่ การเบิกเงินเก๊ียวมีลกัษณะรายการ เอกสารประกอบ ราคา เง่ือนไข

และขั้นตอนการอนุมติัตามนโยบายของบริษทัหรือไม่
3. จดัทาํสรุปผลการตรวจสอบนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส

สาํหรับการทาํรายการวา่จา้งขนส่งนํ้าตาลกบับริษทั บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินลัโลจิสติกส์ จาํกดั ซ่ึงเป็น 
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ กาํหนดใหมี้การดาํเนินการดงัน้ี 
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1. จดัใหมี้การเสนอราคาจากผูใ้หบ้ริการไม่นอ้ยกวา่ 4 ราย
2. ตอ้งมีการกาํหนดขอบเขตของการให้บริการท่ีชัดเจน เช่น สถานท่ีตน้ทางปลายทาง ปีการผลิต หรือ

บริการเสริมอ่ืน เป็นตน้
3. จดัใหมี้การทาํสัญญาท่ีระบุราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีชดัเจน
4. ให้สรุปเหตุผลในการเลือกผูใ้ห้บริการแต่ละราย เปรียบเทียบกับผูท่ี้ไม่ได้รับเลือกเพื่อรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

กรณีรายการธุรกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกรรมปกติ บริษทักาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนั้น 
โดยพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามลกัษณะการคา้ขายปกติในตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาท่ี 
เกิดข้ึนกบับุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรมและมีความสมเหตุสมผล ทั้งน้ี การเขา้ทาํรายการธุรกรรมอ่ืน ๆ 
ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วม
ประชุมในวาระนั้น ๆ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการดงักล่าว บริษทัจะจดัให้
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าว เพื่อใชใ้นการประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั
หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือของสํานกังานกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกาํกับ  
ตลาดทุน นอกจากน้ี บริษทัจะมีการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามสารสนเทศต่าง ๆ ตามขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 

บริษทัหรือบริษทัย่อยคาดว่าในอนาคตจะยงัคงมีรายการระหว่างกันเกิดข้ึนอีก ซ่ึงเป็นไปตามลักษณะ       
การประกอบธุรกิจปกติ ได้แก่ การรับซ้ืออ้อย และการให้เงินสนับสนุนการปลูกออ้ย เป็นตน้ โดยมีการกาํหนด
นโยบายการคิดราคาระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสมในลกัษณะท่ีวิญํูชนพึงกระทาํ
กบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัเป็นสําคญั รวมทั้งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหค้วามเห็นในการทาํรายการดงักล่าว 

การคํ้าประกนัตามสัญญากูย้ืมเงินท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบริษทัหรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้จะคง
มีอยูต่่อไป เน่ืองจากความจาํเป็นในการขอวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เพื่อใช้ซ้ือวตัถุดิบและให้เงินสนบัสนุน
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การปลูกออ้ยกบัเกษตรกร และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขปกติของธนาคารพาณิชยใ์นการให้
สินเช่ือธุรกิจ โดยท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยจะไม่มีค่าใชจ่้ายจากการรับการคํ้าประกนัดงักล่าว  

การกูย้ืมเงินจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้จะเกิดข้ึนตามความจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษทัจะให้มี
การจดัทาํสัญญากู้ยืมเงิน และกาํหนดเง่ือนไขท่ีชัดเจน โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัเป็นสําคญั นอกจากน้ี   
บริษทัหรือบริษทัย่อยไม่มีนโยบายให้เงินกู้ยืม และ/หรือ การคํ้าประกนัหน้ีใด ๆ นอกเหนือจากเงินสนับสนุน
การปลูกออ้ยใหก้บับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

ทั้ งน้ีรายการระหว่างกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้ น 
คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ และขอ้บงัคบั 
คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตลอดจนถึงการปฏิบติั 
ตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล การทาํรายการเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัและบริษทัยอ่ย 
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั

13.1 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 ตรวจสอบโดยนายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4174 และงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ตรวจสอบโดยนายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 11251 จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดใ้ห้ความเห็นวา่งบแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของบริษทันั้นถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน 

13.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ในระยะ 3 ปี 
ท่ีผา่นมา ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559,  2560 และ 2561 ซ่ึงเป็นงบการเงินรวมประกอบดว้ยบริษทัยอ่ย 
จ านวน 9 แห่ง ตามตารางดา้นล่าง 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2559 (งบรวม) ปี 2560 (งบรวม) ปี 2561 (งบรวม) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 85.35 1.18 229.07 2.48 179.13 1.74 
ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 214.99 2.97 255.56 2.77 360.41 3.51 
รายไดค้า้งรับ - ส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย - - - - 301.51 2.93 
ลูกหน้ีชาวไร่สุทธิ 990.07 13.70 868.43 9.40 598.55 5.82 
สินคา้คงเหลือ 581.63 8.05 1,060.77 11.49 1,337.51 13.02 
ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ 
      ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

175.77 2.43 224.92 2.44 134.93 1.31 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 48.24 0.67 16.75 0.18 58.48 0.57 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,096.05 29.00 2,655.50 28.76 2,970.52 28.91 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 1.99 0.03 2.14 0.02 2.05 0.02 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 1,227.13 13.29 1,208.11 11.76 
เงินกูร้ะยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่-สุทธิ 203.03 2.81 308.24 3.34 272.94 2.66 
ลูกหน้ีชาวไร่ไม่หมุนเวียน - - - - 27.11 0.26 
ลูกหน้ีอ่ืน-กองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย - - - - 148.08 1.44 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - - - 3.97 0.04 
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 4,684.63 64.83 4,810.70 52.1 5,432.15 52.86 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 27.75 0.38 26.23 0.28 31.09 0.30 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ 195.81 2.71 194.43 2.11 162.60 1.58 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17.60 0.24 8.37 0.09 17.60 0.17 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,130.81 71.00 6,577.24 71.24 7,305.71 71.09 
รวมสินทรัพย์ 7,226.86 100.00 9,232.74 100.00 10,276.23 100.00 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
ปี 2559 (งบรวม) ปี 2560 (งบรวม) ปี 2561 (งบรวม) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 
เงินเบิกเกินบญัชี - - - - 0.34 0.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 602.36 8.33 716.12 7.76 817.89 7.96 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,710.25 23.67 1,136.30 12.31 2,617.91 25.48 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

508.67 7.04 450.39 4.88 384.14 3.74 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัร่วม  
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

- - 172.59 1.87 202.51 1.97 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วน 
   ท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

10.11 0.14 10.87 0.12 10.89 0.11 

หุน้กู ้ 850.00 11.76 - - - - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 422.16 5.84 - - - - 
ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

9.34 0.13 7.72 0.08 7.50 0.07 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4.24 0.06 30.89 0.33 6.46 0.06 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  15.75 0.22 24.53 0.27 14.42 0.14 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,132.88 57.19 2,549.41 27.61 4,062.06 39.53 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 961.04 13.30 805.27 8.72 487.79 4.75 
เงินกูย้ืมะยะยาวจากบริษทัร่วม-สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี 

- - 3,356.80 36.36 3,177.32 30.92 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ-สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี 

15.63 0.21 14.43 0.16 10.50 0.10 

หุน้กู ้ - - - - - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี-สุทธิ 0.44 0.01 - - - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานหลงัการเลิกจา้งหรือ
เกษียณอาย ุ

23.24 0.32 34.29 0.37 38.04 0.37 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.86 0.01 - - - - 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,001.21 13.85 4,210.79 45.61 3,713.65 36.14 
รวมหนีสิ้น 5,134.09 71.04 6,760.20 73.22 7,775.72 75.67 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ทุนเรือนหุน้ 
 ทุนจดทะเบียน 676.75 9.36 812.10 8.80 812.10 7.90 

 ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 676.75 9.36 812.10 8.80 812.10 7.90 

 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 954.67 13.21 954.67 10.34 954.67 9.29 

 ก าไร (ขาดทุน) สะสม - - - - - - 

  จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 39.68 0.55 51.76 0.56 56.60 0.55 

  ท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร 420.83 5.83 652.55 7.07 675.70 6.58 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 0.01 0.00 0.13 0.00 0.06 0.00 

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 0.83 0.01 1.33 0.01 1.38 0.01 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,092.77 28.96 2,472.52 26.78 2,500.51 24.33 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,226.86 100.00 9,232.74 100.00 10,276.23 100 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ปี 2559 (งบรวม) 
 (ตรวจสอบ) 

ปี 2560 (งบรวม) 
 (ตรวจสอบ) 

ปี 2561 (งบรวม) 
(ตรวจสอบ) 

จ านวนเงนิ    ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รายได้ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,579.21 97.73 5,740.44 97.37 5,555.97 95.06 

รายไดอ่ื้น 106.32 2.27 155.31 2.63 288.84 4.94 

รวมรายได้ 4,685.54 100.00 5,895.75 100.00 5,844.81 100 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขายสินคา้และให้บริการ 3,818.64 81.49 4,428.22 75.11 4,508.87 77.14 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 170.63 3.64 193.67 3.28 321.61 5.50 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 376.96 8.05 411.05 6.97 388.31 6.64 

รวมค่าใช้จ่าย 4,366.23 93.18 5,032.94 85.37 5,218.79 89.29 

ตน้ทุนทางการเงิน 176.70 3.77 283.78 4.81 385.99 6.60 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 32.42 0.55 71.85 1.23 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 142.61 3.04 611.45 9.64 311.88 5.34 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 29.29 0.63 86.03 1.46 40.21 0.69 

ก าไร (ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 113.32 2.42 525.41 8.91 271.67 4.65 

ก าไรจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนเผือ่ขาย, 
สุทธิทางภาษ ี

0.42 0.01 0.11 0.00 -0.07 -0.00

ก าไร(ขาดทุน)จาการประมาณการ 
ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั 

1.74 0.04 -8.73 0.15 - - 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จส าหรับปี 115.48 2.46 516.80 8.77 271.60 4.65 

การแบ่งปันก าไร 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 113.08 2.41 524.73 8.90 271.62 4.65 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

0.24 0.01 0.69 0.01 0.05 0.00 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)** 0.17 0.65 0.33 

หมายเหตุ  ** ก าไรต่อหุน้ค านวณโดยก าไรสุทธิส าหรับปีเฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่หารดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
ณ วนัส้ินปี 
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งบกระแสเงินสด 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ปี 2559 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2560 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2561 
(ตรวจสอบ) 

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 142.61 611.45 311.88 

รายการปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงนิสดรับ (จ่าย) 
จากกจิกรรมด าเนินงาน 

-  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 217.81 259.10 289.56 

-  ดอกเบ้ียรับ -47.22 -100.75 -82.89

- เงินปันผลรับ -0.15 -0.15 -0.20

- ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 14.04 5.38 -5.95

- ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 4.35 -0.34 12.27 

-ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 33.88 - - 

- (ก าไร) ขาดทุนจากการขายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 2.99 0.78 -1.58

- ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 0.59 25.89 11.16 

- ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 0.35 0 - 

-  ตน้ทุนทางการเงิน 176.70 283.78 385.99 

- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - -32.42 -71.85
-  ค่าใชจ่้ายตามภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้งหรือ
เกษียณอาย ุ

4.09 3.79 5.13 

กระแสเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 550.04 1,056.51 853.53 

 การเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -8.73 -37.15 -103.55

- รายไดค้า้งรับ - ส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย - - -301.51

- ลูกหน้ีชาวไร่ -287.31 112.84 274.51 

- สินคา้คงเหลือ 129.23 -478.8 -289.01

- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.46 31.49 -25.42

- ลูกหน้ีชาวไร่ไม่หมุนเวียน - - -27.11 

- ลูกหน้ีอ่ืน – ส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย 155.85 - -148.08 

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -11.3 9.23 -9.23

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 87.51 67.96 92.21 

- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -11.16 8.78 -10.12

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -2.4 -5.28 -1.60

- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.85 -0.85 - 

เงนิสดได้มาจากการด าเนินงาน 
603.04 764.73 304.63 
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ปี 2559 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2560 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2561 
(ตรวจสอบ) 

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 

- ภาษีเงินได ้ -31.49 -56.30 -49.10

- ตน้ทุนทางการเงิน -174.12 -238.12 -376.29

  เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนินงาน 397.43 470.31 -120.76

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

ดอกเบ้ียรับ 47.22 100.75 82.89 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (ต่อ) 

เงินปันผลรับ 0.15 0.15 91.08 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - -1,194.71 - 

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ 96.15 128.03 226.45 

เงินสดจ่ายจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่ลูกหน้ีชาวไร่ -268.34 -282.4 -101.16

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 1.9 2.92 2.70 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - -3.97

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ -655.04 -399.25 -907.20

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกรวมเป็นตน้ทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -20.23 -3.44 -11.71

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน -798.19 -1,647.95 -620.92

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 235.07 -573.95 1,481.95 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 502.24 289 - 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัร่วม - 3,539.75 - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ - - - 

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -304.86 -925.22 -383.72

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัร่วม - -10.36 -149.55

เงินสดจ่ายช าระหุ้นกู ้ - -850 - 

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ -11.39 -10.97 -13.16

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - 

เงินสดจ่ายเจา้หน้ีค่าหุ้น - - - 

เงินกูย้มืกรรมการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - - - 

จ่ายเงินปันผล -148.88 -136.89 -243.78

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ 272.18 1,321.36 691.74 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ -128.58 143.72 -49.94

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 213.92 85.35 229.07 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 85.34 229.07 179.13 
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อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.51 1.04 0.73 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.37 0.63 0.40 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.19 0.14 0.09 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 19.59 22.36 16.99 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 18.38 16.10 21.19 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 5.89 5.39 3.76 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 61.13 66.76 95.74 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 6.85 6.72 5.88 

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 52.54 53.59 61.24 

Cash Cycle (วนั) 26.97 29.27 55.69 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio) 

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 16.61 22.86 18.85 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 11.73 20.11 17.77 

อตัราก าไรอ่ืน 2.27 2.63 4.94 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 73.99 40.74 -12.23

อตัราก าไรสุทธิ (%) 2.42 8.91 4.65 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 5.37 23.02 10.93 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 1.62 6.38 2.79 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 7.35 16.46 10.96 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.67 0.72 0.60 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 2.45 2.73 3.11 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 2.73 4.02 2.03 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 130.71 70.05 45.45 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 ภาพรวมของผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

ในระหวา่งปี 2561 การเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานท่ีผา่นมามีรายละเอียดดงัน้ี 

ปริมาณพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยรวมถึงจ านวนชาวไร่ท่ีขายออ้ยให้กบับริษทัมีเพิ่มสูงข้ึนทุกปี เน่ืองมาจาก
นโยบายของกลุ่มบริษัทท่ีเน้นการส่งเสริมชาวไร่อ้อยในพื้นท่ีบริเวณรอบโรงงานให้มีผลผลิตต่อไร่สูง 
มีคุณภาพดี และมีการพฒันาระบบบริหารจดัการ เพื่อความมัน่คงของผลผลิตและผลก าไรของชาวไร่ และเพื่อให้
กลุ่มบริษทัสามารถผลิตน ้าตาลไดเ้พิ่มมากข้ึน 

ส าหรับรายไดร้วมของบริษทัในปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 เท่ากบั 4,685.53 ลา้นบาท 5,895.76 
และ 5,844.81 ลา้นบาท ตามล าดบั เน่ืองจากรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัฯ มีรายไดห้ลกัจากการจ าหน่ายน ้ าตาล 
ประมาณร้อยละ 72  ถึง ร้อยละ 80 ของรายได้จากการจ าหน่ายน ้ าตาลเป็นรายได้ส่งออกน ้ าตาล 
ไปยงัตลาดโลก กลุ่มบริษทัฯ จึงไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคาน ้ าตาลตลาดโลก ท่ีมีการปรับตวั
เพิ่มข้ึนในช่วงตน้ปี 2560 อยูท่ี่ประมาณ 20 เซนตต่์อปอนด์ แต่ในปี 2561 ไดป้รับลดลงอยา่งรวดเร็ว อยูท่ี่ 12-
13 เซนต์ต่อปอนด์ แมว้า่ในปี 2561 บริษทัจะมีปริมาณขายน ้ าตาลเพิ่มข้ึนมาก แต่ดว้ยราคาขายท่ีลดลงท าให้
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ าตาลลดงลงไปดว้ย แต่บริษทัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าและปุ๋ยเพิ่มข้ึน ชดเชย
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าตาลท่ีลดลง จึงท าใหภ้าพรวมของรายไดล้ดลงจากปีก่อนไม่มากนกั 

ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษทัในปี 2559, ปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั  113.32 ลา้นบาท 525.41 ลา้นบาท 
และ 271.67 ล้านบาท ตามล าดับ ในปี 2560 ก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาล 
กากน ้าตาล และผลผลิตพลอยไดอ่ื้น ๆ ท่ีเพิ่มข้ึน และราคาน ้าตาลในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงข้ึน ส่วนในปี 2561 
ก าไรสุทธิลดลงเน่ืองจากการลอยตวัของราคาขายน ้ าตาลในประเทศท่ีเป็นไปตามทิศทางเดียวกบัราคาน ้ าตาล
ตลาดโลก ส่งผลใหบ้ริษทัมีราคาขายน ้าตาลเฉล่ียลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2560 และ 2561 เท่ากบั 7,226.85 ลา้นบาท 9,232.74 ลา้น และ 
10,276.23 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยร์วม ส่วนใหญ่มาจากลูกหน้ีการคา้ท่ีส่งมอบน ้ าตาล
ส่งออกช่วงส้ินปี 2561 และการลงทุนในส่วนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจ
โรงสีน ้ าตาลทรายขาวและโรงผลิตบรรจุภณัฑ์จากชานออ้ย และในปี 2561 มีการรับรู้รายไดค้า้งรับจากส านกังาน
กองทุนออ้ยและน ้ าตาลทราย ซ่ึงเป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัจะไดรั้บจากกองทุนออ้ยและน ้ าตาลทราย เน่ืองจากในฤดู
การผลิต 2560/2561 ราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขั้นสุดทา้ยจะต ่ากว่า
ขั้นตน้ ตามพระราชบญัญติัออ้ยและน ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 56 ก าหนดให้กองทุนออ้ยและน ้ าตาลทรายจ่าย
ชดเชยส่วนของค่าออ้ยและเงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายให้กบับริษทัฯ เท่ากบัส่วน
ต่างดงักล่าว 
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 หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  2560 และ 2561 เท่ากบั 5,134.08 ลา้นบาท 6,760.20 ลา้นบาท 
และ 7,775.72 ล้านบาท ตามล าดับ โดยการเพิ่มข้ึนของหน้ีสินรวมส่วนใหญ่ เน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของ 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพราะจ านวนชาวไร่เพิ่มข้ึน และการขยายการลงทุนทั้งโรงงานน ้ าตาล 
และโรงงานไฟฟ้า ส่งผลใหต้อ้งกูย้มืมาเพื่อจ่ายเงินเก๊ียวเพิ่มข้ึน   

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  2560 และ 2561 เท่ากับ 2,092.77 ล้านบาท 
2,472.54 ลา้นบาท และ 2,500.51 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากมี 
ผลการด าเนินงานท่ีดีและมีการเพิ่มทุน โดยเฉพาะการจ่ายหุน้ปันผลในปี 2560   

เน่ืองจากในปี 2561 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หลายฉบับท่ีจะมีผลบังคบัใช ้
อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

14.2 วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ก. รายได้ 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด  31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการขายและให้บริการ 

1.1 รายได้จากการขายน า้ตาลและกากน า้ตาล 

1.1.1 น า้ตาล 

ในประเทศ 
น ้าตาลทรายขาวสีร า 1,162.02 24.80 1,144.94 19.42 658.77 11.27 

รวมรายได้จากการขายน า้ตาลในประเทศ 1,162.02 24.80 1,144.94 19.42 658.77 11.27 

ต่างประเทศ 
น ้าตาลทรายขาว 53.29 1.14 6.67 0.11 - - 
น ้าตาลทรายดิบ 2,230.29 47.60 3,114.99 52.83 3,207.49  54.88  

รวมรายได้จากการขายน า้ตาลในต่างประเทศ 2,283.58 48.74 3,121.66 52.95 3,207.49  54.88  
รวมรายได้จากการขายน า้ตาล 3,445.60 73.54 4,266.60 72.37  3,866.26   66.15  

1.1.2 กากน า้ตาล 
ในประเทศ 283.60 6.05 437.44 7.42 499.28  8.54  

รวมรายได้จากการขายกากน า้ตาลทราย 283.60 6.05 437.44 7.42  499.28   8.54  
รวมรายได้จากการขายน า้ตาลทรายและกากน า้ตาล 3,729.19 79.59 4,704.04 79.79  4,365.54   74.69  
1.2.1 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 383.81 8.19 492.14 8.35 556.57  9.52  
1.2.2 รายไดจ้ากการขายปุ๋ย 328.83 7.02 335.51 5.69  370.70   6.34  
1.2.3 รายไดจ้ากการขายและบริการอ่ืน ๆ 137.38 2.93 208.75 3.54 263.16  4.50  
รวมรายได้จากธุรกจิเกีย่วเน่ืองอืน่ๆ 850.02 18.14 1,036.40 17.58  1,190.43   20.37  
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 4,579.21 97.73 5,740.44 97.37  5,555.97   95.06  
2. รายได้อืน่ ๆ 95.22 2.03 151.72 2.57  253.05   4.33  
3. ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 11.09 0.24 3.59 0.06  35.79   0.61  

รายได้รวม 4,685.52 100.00 5,895.76 100.00  5,844.81   100.00  
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รายได้จากการขายและให้บริการ 

ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการขายและ
ให้บริการเท่ากบั 4,579.21 ลา้นบาท 5,740.44 ลา้นบาท และ 5,555.97 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงในปี 2560 มีรายได้
จากการจ าหน่ายและให้บริการเพิ่มข้ึน 1,161.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 25.36 ในขณะท่ีปี 2561 ลดลง 184.47 ลา้น
บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.21 เน่ืองจากความผนัผวนของราคาน ้ าตาลตลาดโลก ท่ีมีการปรับตวัเพิ่มข้ึนในช่วงตน้ปี 
2560 แต่ในปี 2561 ปรับลดลงอยา่งรวดเร็ว แมว้า่ในปี 2561 บริษทัจะมีปริมาณขายน ้ าตาลเพิ่มข้ึนมาก แต่ดว้ยราคา
ขายท่ีลดลง ท าให้รายได้จากการขายน ้ าตาลลดงลงไปด้วย แต่บริษทัมีรายได้จากการขายไฟฟ้าและปุ๋ยเพิ่มข้ึน 
ชดเชยรายไดจ้ากการขายน ้าตาลท่ีลดลง จึงท าใหภ้าพรวมของรายไดล้ดลงจากปีก่อนไม่มากนกั 

1.1 รายได้จากการขายน า้ตาลและกากน า้ตาล 

รายไดจ้ากการขายน ้าตาลทรายและกากน ้ าตาลถือเป็นรายไดห้ลกัของบริษทั โดยคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 85  ของรายไดร้วมทั้งหมด  

ตารางแสดงราคาเฉล่ียและปริมาณของน ้าตาลทรายและกากน ้าตาลท่ีบริษทัจ าหน่าย 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

 ราคาเฉลีย่ต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน บาทต่อตัน 
น ้าตาลทรายขาวสีร าในประเทศ 19,084 19,143 17,146 

น ้าตาลทรายขาวสีร าต่างประเทศ 14,737 19,057  -   

น ้าตาลทรายดิบต่างประเทศ 13,951 16,727 10,597 

กากน ้าตาล 3,898 4,464 3,750 

ปริมาณน า้ตาลที่จ าหน่าย พนัตัน พนัตัน พนัตัน 
น ้าตาลทรายขาวสีร าในประเทศ 60.82 59.81   38.42  

น ้าตาลทรายขาวสีร าต่างประเทศ 3.62 0.35        -   

น ้าตาลทรายดิบต่างประเทศ 171.10 186.23 302.68 

กากน ้าตาล 72.75 98.00 133.12 

1.1.1  รายได้จากการขายน า้ตาล 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการขายน ้ าตาล 4,266.60 
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัปี 2559 เท่ากบั 821.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.84 แต่ในปี 2561 มี
รายไดจ้ากการขายน ้ าตาล 3,866.26 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 เท่ากบั 400.34 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
9.38 ลา้นบาทแมว้า่บริษทัจะมีปริมาณขายน ้าตาลในปี 2561 สูงกวา่ปี 2560 แต่เน่ืองจากความผนัผวนของราคา
น ้าตาลตลาดโลก ท่ีมีการปรับตวัเพิ่มข้ึนในช่วงตน้ปี 2560 ปรับลดลงอยา่งรวดเร็วในปี 2561 ท าให้รายไดจ้าก
การขายน ้าตาลลดงลงไปดว้ย 
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1.1.2  รายได้จากการขายกากน า้ตาล 

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายกากน ้ าตาล 499.28
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัปี 2560 เท่ากบั 61.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.14 เน่ืองจากปริมาณ
ขายเพิ่มข้ึนตามการผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มข้ึน แมว้า่ราคาขายต่อหน่วยจะลดงลง 766 บาทต่อตนั 

1.2 รายได้จากธุรกจิเกีย่วเน่ืองอืน่ ๆ 

1.2.1  รายได้จากการขายไฟฟ้า 

ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากการ
เดินเคร่ืองจกัรอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ปริมาณท่ีผลิตได้สูงข้ึนทุกปี โดยปี 2559 ถึง 2561 มีปริมาณขาย
ไฟฟ้า 94 ลา้นกิโลวตัต ์109 ลา้นกิโลวตัต ์และ 122 ลา้นกิโลวตัต ์ตามล าดบั  

1.2.2  รายได้จากการขายปุ๋ย 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ยในลกัษณะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมชาวไร่ออ้ย 
เพื่อให้ชาวไร่อ้อยสามารถปลูกอ้อยเพื่อมาจ าหน่ายให้กับกลุ่มบริษัทได้ และเพื่อเป็นการลดความเส่ียง 
ดา้นวตัถุดิบของกลุ่มบริษทั  

ส าหรับในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ยเท่ากบั 328.83 
ลา้นบาท 335.51 ลา้นบาท และ 370.71 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากแผนการส่งเสริมชาวไร่ 
เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตออ้ยเพิ่มข้ึนตามความตอ้งการของบริษทั 

1.2.3  รายได้จากการขายและบริการอืน่ ๆ 

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

1.3 รายได้อืน่ ๆ 

รายไดอ่ื้น ๆ ของบริษทัส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559  2560 และ 2561 บริษทัมี
รายไดอ่ื้น ๆ จ านวน 95.22 ลา้นบาท 151.72 ลา้นบาท และ 253.05 ลา้นบาท ตามล าดบั รายไดอ่ื้น ๆ โดยหลกั
ประกอบดว้ย ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์หน้ีสูญไดรั้บคืน และดอกเบ้ียรับ เป็นตน้ ในปี 2560 รายไดอ่ื้น
เพิ่มข้ึน 56.50 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมีรายไดด้อกเบ้ียรับจากการปล่อยเงินเก๊ียวใหช้าวไร่ 53 ลา้นบาท     

 ส าหรับปี 2561 รายไดอ่ื้นเพิ่มข้ึน 101.33 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัรับรู้รายไดค้่าผลตอบแทนการผลิตและ
จ าหน่ายน ้าตาลทรายในปี 2561 จ  านวน 148 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัจะไดรั้บจากกองทุนออ้ยและ
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น ้ าตาลทราย เน่ืองจากในฤดูการผลิต 2560/2561 ราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่าย
น ้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายจะต ่ากว่าขั้นต้น ตามพระราชบญัญติัอ้อยและน ้ าตาลทราย พ.ศ.2527 มาตรา 56 
ก าหนดใหก้องทุนออ้ยและน ้าตาลทรายจ่ายชดเชยส่วนของค่าออ้ยและเงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและ
จ าหน่ายน ้ าตาลทรายให้กบับริษทัฯ เท่ากบัส่วนต่างดงักล่าว โดยชาวไร่ออ้ยไม่ตอ้งส่งคืนค่าออ้ยท่ีไดรั้บเกิน

ข. ต้นทุนขายสินค้าและให้บริการ 

1. ธุรกจิผลติและจ าหน่ายน า้ตาลทรายและกากน า้ตาล
งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

ล้านบาท (%) ล้านบาท (%) ล้านบาท (%) 

วตัถุดิบ (ออ้ย) 2,271.82 72.43 2,684.30 73.98  2,421.77   63.80  

ค่าภาชนะหีบห่อ 36.67 1.16 44.41 1.22 44.62  1.18  

ค่าแรงทางตรง 130.56 4.16 142.51 3.93 169.91  4.48  

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 349.99 11.15 409.96 11.30 932.96  24.58  

เงินน าส่งส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย 347.99 11.10 347.02 9.57 226.84  5.98  

รวมต้นทุนการผลติน า้ตาลและกากน า้ตาล 3,137.03 100.00 3,628.20 100.00  3,796.10  100 

โดยตน้ทุนวตัถุดิบส าหรับปีบญัชีปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 72.43 ร้อยละ 73.98 และ
ร้อยละ 63.80 ตามล าดบั ในปี 2561 ตน้ทุนวตัถุดิบออ้ยลดลงอย่างมาก เน่ืองจากราคาออ้ยท่ีปรับลดลงตาม
ราคาน ้าตาลตลาดโลก 

2. ธุรกจิเกีย่วเน่ืองอืน่ ๆ

ตน้ทุนขายของธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัประกอบดว้ยตน้ทุนจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
และตน้ทุนธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ย และตน้ทุนการจ าหน่ายอ่ืน ๆ 

 ต้นทุนหลักของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ได้แก่ กากอ้อยและค่าเส่ือมราคาของอาคาร 
และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 

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

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

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทุนการจ าหน่ายไฟฟ้า 

วตัถุดิบ 132.73 52.34 162.83 47.34  226.25   40.15  

ค่าแรงทางตรง 22.34 8.82 27.30 7.94 36.83  6.54  

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 98.48 38.84 153.81 44.72  300.40   53.31  

รวมต้นทุนการจ าหน่ายไฟฟ้า 253.55 100.00 343.94 100.00 563.48 100 

ต้นทุนการจ าหน่ายปุ๋ ย 

วตัถุดิบ 214.45 73.18 224.07 85.82  257.09   85.48  

ค่าแรงทางตรง 11.45 3.91 10.92 4.18  10.41   3.46  

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 31.45 10.83 26.09 10.00  33.26   11.06  

สินคา้ท่ีซ้ือมาจ าหน่าย 35.39 12.08 - -  0.00   0.00  

ตน้ทุนอ่ืน ๆ - - - - - - 

รวมต้นทุนการจ าหน่ายปุ๋ ย 293.04 100.00 261.08 100.00  300.76  100 

ต้นทุนการจ าหน่ายอืน่ ๆ 

สินคา้ท่ีซ้ือมาจ าหน่าย 129.51 95.91 186.32 95.54 390.92  98.84  

ตน้ทุนอ่ืน ๆ 5.51 4.09 8.68 4.46 4.57  1.16  

รวมต้นทุนการจ าหน่ายอืน่ ๆ 135.02 100.00 195.00 100.00 395.49 100 

ค. ก าไรขั้นต้น 

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

ส าหรับปี 2560 ก าไรขั้นตน้เท่ากบั 1,312.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบั ร้อยละ 
22.85 โดยอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการปรับข้ึนของราคาน ้ าตาลในตลาดโลกช่วงคร่ึงปีแรกของปี 
2561 

ส าหรับปี 2561 ก าไรขั้นตน้เท่ากบั 1,047.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบั ร้อยละ 
18.84 โดยอตัราก าไรขั้นตน้ลดลง เน่ืองจากการปรับลดของราคาน ้าตาลในตลาดโลกในปี 2561 

อตัราก าไรขั้นต้นตามรายได้แต่ละประเภทของบริษัท 
(หน่วย: ร้อยละ) 

ส าหรับปีส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 15.82 22.87 7.59 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 33.94 30.11 42.09 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ย 10.88 22.18 12.79 
ธุรกิจขายและบริการอ่ืน ๆ 3.37 6.58 13.68 
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1. ธุรกจิผลติและจ าหน่ายน า้ตาลทรายและกากน า้ตาล

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

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

ตามระบบ 70:30 ราคาน ้ าตาลเฉล่ียของโควตา ข จะถูกใชเ้ป็นตวัแปรในการก าหนดราคาวตัถุดิบออ้ย 
โดยจะน าราคาน ้าตาลเฉล่ียของโควตา ข ในการค านวณรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าตาลส่งออกของประเทศไทย
ทั้งหมด หลงัจากนั้นจะหกัค่าใชจ่้ายในการแปรรูปออ้ยเป็นน ้ าตาล แลว้แบ่งส่วนท่ีเหลือให้ชาวไร่ร้อยละ 70 
และโรงงานน ้ าตาลร้อยละ 30 โดยส่วนร้อยละ 70 ของชาวไร่ออ้ยจะถูกน าไปเป็นราคาขั้นต ่าของวตัถุดิบออ้ย 
ซ่ึงจะท าให้ราคาต่อหน่วยของวตัถุดิบทั้งอุตสาหกรรมเท่ากนั แต่เน่ืองจากน ้ าตาลส่งออกส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 85 ของน ้ าตาลส่งออกจะเป็นน ้ าตาลโควตา ค โดยท่ีเหลือประมาณร้อยละ 15 จะเป็นน ้ าตาลโควตา ข 
ดงันั้น หากผูจ้  าหน่ายน ้ าตาลรายใดสามารถจ าหน่ายน ้ าตาลโควตา ค ไดสู้งกวา่ราคาน ้ าตาลเฉล่ียของโควตา ข 
ก็จะมีอตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน แต่ทั้งน้ีส่วนต่างของราคาจ าหน่ายน ้ าตาลโควตา ค เม่ือเทียบกบัราคาน ้ าตาล
เฉล่ียของโควตา ข จะไม่สม ่าเสมอตามสถานการณ์และการตดัสินใจจ าหน่ายของผูผ้ลิตในแต่ละคร้ัง 

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

อตัราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจน ้าตาลในปี 2560 และ 2561 เท่ากบั 22.85 และ 7.59 ตามล าดบั ลดลง
ร้อยละ 15.26 เกิดจากการท่ีกลุ่มบริษทัมีการจ าหน่ายน ้ าตาลส่งออกประมาณร้อยละ 70 ถึง 80 ของปริมาณ
น ้าตาลท่ีจ าหน่ายทั้งหมด ในขณะท่ีราคาน ้ าตาลในตลาดโลกในปี 2561 ปรับตวัลดลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัปี
ก่อน ท าใหร้าคาจ าหน่ายเฉล่ียของน ้าตาลของกลุ่มบริษทัลดลงตามไปดว้ย ส่งผลใหก้ าไรขั้นตน้ลดลง  

2. ธุรกจิเกีย่วเน่ืองอืน่ ๆ

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

ง. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ค่าขนส่ง และค่าใชจ่้ายในการส่งออก 138.45 81.13 166.78 86.11  258.33  80.29 

ค่าฝากน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 16.23 9.51 9.67 4.99 37.87 11.77 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 15.95 9.34 17.22 8.89 25.53 7.94 

รวม 170.63 100.00 193.67 100.00 321.73 100.00 

ค่าใชจ่้ายในการขายส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ค่าขนส่งและค่าใชจ่้ายในการส่งออก โดยปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
ค่าขนส่ง คือ อตัราค่าขนส่งเฉล่ียต่อเท่ียว และปริมาณน ้ าตาลท่ีจ าหน่ายไดใ้นแต่ละปี โดยในปี 2561 ค่าใชจ่้าย
ในการส่งออกเพิ่มข้ึนตามปริมาณส่งออกน ้ าตาลท่ีเพิ่มข้ึน มีปริมาณน ้ าตาลส่งออก จ านวน 0.3 ลา้นตนั 
เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 0.1 ลา้นตนั นอกจากน้ียงัมีค่าขนส่งน ้ าตาลจากโรงงานไปยงัโกดงัเก็บของล่วงหนา้รวมอยู่
ในค่าใชจ่้ายส่งออกเพื่อเตรียมขายและส่งมอบในปี 2562 อีกดว้ย 

จ. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร 
เงินเดือนและค่าจา้ง และค่าใชจ่้ายพนกังาน 162.81 43.19 184.22 44.82 181.62  46.95  
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ/ค่าท่ีปรึกษา 27.23 7.22 34.01 8.27 32.55  8.41  
ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ 15.29 4.06 22.79 5.54 18.62  4.81  
ค่าซ่อมแซม 6.40 1.70 5.21 1.27  7.52   1.95  
วสัดุส านกังานส้ินเปลือง 12.25 3.25 8.55 2.08  8.79   2.27  
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์ 23.96 6.35 26.33 6.41  23.92   6.18  
ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 2.39 0.67 2.10 0.51  2.92   0.75  
ค่าใชจ่้ายรับรองและบริจาคสาธารณะกุศล 6.31 1.67 6.74 16.40  8.29   2.14  
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 14.02 3.72 8.93 2.17 -4.57 -1.18 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 42.66 11.32 17.38 4.23  11.17   2.89  
ส ารองเพื่อการเกษียณอายพุนกังาน 4.08 1.08 4.19 1.02  5.13   1.33  
ค่าธรรมเนียมส่งเสริมออ้ยและน ้าตาล 2.41 0.64 0.00 0.00 - -  
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งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร 
ค่าใชจ่้ายตดัจ่ายอ่ืน 2.91 0.77 2.17 0.53  3.30   0.85  
ค่าไฟฟ้า 2.51 0.07 2.23 0.54  2.64   0.68  
อ่ืน ๆ 51.73 13.72 86.19 20.97  84.94   21.96  
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 376.96 100.00 411.05 100.00 386.85 100 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลกั ๆ ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าจา้ง และค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและ
ค่าธรรมเนียม หรือค่าท่ีปรึกษา 

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

1) เงินเดือนและค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายพนักงาน เพิ่มข้ึนเป็น 21.41 ล้านบาท หรือคิดเป็น
การเพิ่มข้ึนร้อยละ 44.82 เน่ืองจากการปรับฐานเงินเดือนข้ึนของปี 2561 และการจ่ายโบนสัท่ี
เพิ่มข้ึน

2) มีการยกเลิกการใช้สินทรัพยท่ี์ช ารุดหรือสูญหาย ท าให้เกิดขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพยสิ์น
17.37 ลา้นบาท

ส าหรับปี 2561 ยอดค่าใช้จ่ายการบริหารลดลงจากปี 2560 จ  านวน 24.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 5.89 เน่ืองจากในปี 2561 มีการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีในอดีตเคยมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้
แลว้ เม่ือไดรั้บช าระหน้ีจึงตอ้งกลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีเคยบนัทึกไว ้ท าให้รายการค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในปีน้ีมียอดติดลบ จึงค่าใชจ่้ายในการบริหารปี 2561 ลดลง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มบริษทั ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2560 และ 2561 
เท่ากบั 176.70 ลา้นบาท 283.78 ลา้นบาท และ 385.99 ลา้นบาท ตามล าดบั การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนทางการเงิน 
เกิดจากกลุ่มบริษทัมีการใชเ้งินกูย้ืมระยะสั้นเพิ่มข้ึน เพื่อใชใ้นการผลิตน ้ าตาลท่ีเพิ่มสูงข้ึน การใชเ้งินส่งเสริม
สินเช่ือท่ีเพิ่มตามพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเพิ่มข้ึน 

ฉ. ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 

ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  2560 และ 2561 บริษทัมีก าไรก่อนภาษีเงินได้
จ  านวน 142.61 ลา้นบาท 611.45 บาท และ 311.88 บาท ตามล าดบั โดยการเพิ่มข้ึนหรือลดลงในแต่ละปีของ
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของก าไรขั้นตน้ของแต่ละปี   
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ช. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

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

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

ส าหรับในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 40.21 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน จากผลประกอบการท่ีมีก าไรลดลง อนัเน่ืองมาจากก าไรของธุรกิจน ้ าตาลซ่ึงตอ้งเสียภาษี
ลดลง 

ซ. ก าไรสุทธิ 

ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561 กลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิ จ  านวน 113.32 
ลา้นบาท 525.41 ลา้นบาท และ 217.67 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2560 การเพิ่มข้ึนของก าไรสุทธิมาจากปัจจยั
หลกัคือ การเพิ่มการผลิตและจ าหน่ายน ้าตาล กากน ้าตาล และผลผลิตพลอยไดอ่ื้น ๆ ท่ีเพิ่มข้ึนและราคาน ้ าตาล
ในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงข้ึน ในขณะท่ีปี 2561 ราคาน ้าตาลในตลาดโลกปรับลดลง เป็นผลให้ก าไรสุทธิลดลง
ตามไปดว้ย  

14.3 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ก. สินทรัพย์ 

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

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2560 และ 2561 เท่ากบั 7,226.86 ลา้นบาท 
9,232.74 ลา้นบาท และ 10,276.23 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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สินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จ านวน 1,043.49 ลา้นบาท
หรือเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 11.30 โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ รายได้คา้งรับจากส านักงานกองทุนออ้ยและ
น ้าตาลทราย จ านวน 301.51 ลา้นบาท เป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัจะไดรั้บจากกองทุนออ้ยและน ้ าตาลทราย เน่ืองจากใน
ฤดูการผลิต 2560/2561 ราคาออ้ยขั้นสุดทา้ยและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขั้นสุดทา้ยจะต ่ากวา่
ขั้นตน้ ตามพระราชบญัญติัออ้ยและน ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 56 ก าหนดให้กองทุนออ้ยและน ้ าตาลทรายจ่าย
ชดเชยส่วนของค่าออ้ยและเงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายให้กบับริษทัฯ เท่ากบัส่วน
ต่างดงักล่าว และการเพิ่มข้ึนของทรัพยสิ์นถาวร เน่ืองจากการลงทุนในท่ีดินและเคร่ืองจกัรเพื่อเตรียมรองรับการ
ขยายธุรกิจโรงสีน ้าตาลทรายขาวและโรงผลิตบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ย 

1. สินทรัพย์หมุนเวยีน

สินทรัพยห์มุนเวียนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2560 และ 2561 เท่ากบั 2,096.05
ลา้นบาท 2,655.50 ลา้นบาท และ 2,970.52 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงสินทรัพยห์มุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 
ลูกหน้ีชาวไร่ และสินคา้คงเหลือ โดยในปี 2561 มีรายไดค้า้งรับจากส านกังานกองทุนออ้ยและน ้ าตาลทราย จ านวน 
301.51 ลา้นบาท เป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัจะไดรั้บจากกองทุนออ้ยและน ้ าตาลทราย เน่ืองจากในฤดูการผลิต 2560/2561 
ราคาอ้อยขั้ นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายจะต ่ ากว่าขั้ นต้น ตาม
พระราชบญัญติัออ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 56 ก าหนดใหก้องทุนออ้ยและน ้ าตาลทรายจ่ายชดเชยส่วนของ
ค่าออ้ยและเงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทรายใหก้บับริษทัฯ เท่ากบัส่วนต่างดงักล่าว 

ลูกหน้ีการคา้ 

กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้หลกัประกอบดว้ย ลูกหน้ีการคา้จากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาลทราย 
และธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ ได้แก่ การขายไฟฟ้า ลูกค้าของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่าย
ต่างประเทศรายใหญ่และรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีฐานะทางการเงินท่ีดี และบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบ 
การเปล่ียนแปลงของฐานะทางการเงินของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัจึงไม่เคยมีปัญหาเร่ืองหน้ีสูญ  

ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียของกลุ่มบริษทัส าหรับ ปี 2559 ถึงปี 2561 มีระยะเวลา 5 วนั ถึง 6 วนั 
ซ่ึงระยะเวลาการเก็บหน้ีของบริษทัสอดคลอ้งกบัการใหเ้ทอมเครดิตท่ีบริษทัใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงก าหนดท่ี 3 วนั ถึง 7 วนั 
ส าหรับลูกคา้น ้าตาลในประเทศ 3 วนั ถึง 15 วนั ส าหรับลูกคา้น ้ าตาลในต่างประเทศ 30 วนั ส าหรับธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้า เน่ืองจากระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียสั้น ท าให้มูลค่าของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัส้ินงวด ข้ึนอยูก่บั
รายไดจ้ากการจ าหน่ายในช่วงใกลว้นัส้ินงวด โดยท่ีลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 360.41 
ลา้นบาท สูงกวา่ปี 2559 และ 2560 เน่ืองจากมีการจ าหน่ายน ้าตาลใกลว้นัส้ินงวด  

ลูกหน้ีชาวไร่-สุทธิ 

ในการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าตาล กลุ่มบริษทัจะให้การสนบัสนุนเงินเก๊ียว เพื่อส่งเสริม
ชาวไร่ออ้ย โดยใหเ้งินล่วงหนา้เพื่อใหช้าวไร่ออ้ยสามารถน าเงินส่วนดงักล่าวไปลงทุนส าหรับการปลูกออ้ยได ้
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  2560 และ 2561 ลูกหน้ีชาวไร่ออ้ย-สุทธิ มีจ านวน 990.06 ลา้นบาท 868.43 
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ลา้นบาท และ 598.55 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2559 ลูกหน้ีชาวไร่ออ้ย-สุทธิ สูงกวา่ปี 2560 และปี 2561 
เน่ืองจากโรงงานน ้ าตาลเปิดฤดูการผลิตปี 2559/2560 ชา้กวา่ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงในช่วงการผลิตชาวไร่ออ้ยจะน าออ้ย
มาจ าหน่ายให้บริษทัและจ่ายคืนเงินเก๊ียว ซ่ึงจะท าให้ลูกหน้ีชาวไร่ลดลงจากส่วนท่ีหกัจากค่าออ้ย นอกจากน้ี 
การเพิ่มข้ึนจากการขยายพื้นท่ีปลูกออ้ย และการเบิกเงินเก๊ียวของเกษตรกรท าใหลู้กหน้ีเพิ่มข้ึน 

ลูกหน้ีชาวไร่ของกลุ่มบริษทัสามารถแบ่งตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละของ
ลูกหนี้

ชาวไร่รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
ลูกหนี้

ชาวไร่รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
ลูกหนี้

ชาวไร่รวม 

ฤดูกาลผลิต 2562/2563  87.09   12.77  
ฤดูกาลผลิต 2561/2562 - - 132.17 13.81  467.77   68.60  
ฤดูกาลผลิต 2560/2561 330.48 30.88 650.33 67.95  12.35   1.81  
ฤดูกาลผลิต 2559/2560 585.51 54.73 54.46 5.69  12.90   1.89  
ฤดูกาลผลิต 2558/2559 39.87 3.73 21.06 2.20  15.70   2.30  
ฤดูกาลผลิต 2557/2558 24.29 2.28 16.87 1.76  11.82   1.73  
ฤดูกาลผลิตก่อนปี 2557/2558 3.33 0.32 2.74 0.29  74.29  10.89 
ลูกหนีช้าวไร่รวม 1,069.92 100.00 957.08 100.00  681.92   100.00  
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (79.86) (7.46) (88.65) (9.26) (84.02)  (12.32) 
รวมลูกหนีช้าวไร่สุทธิ 990.06 92.54 868.43 90.74  597.90  87.68 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการปล่อยสินเช่ือชาวไร่อย่างรัดกุม โดยพิจารณาจากหลายปัจจยัท่ีได ้
จากประสบการณ์การเก็บหน้ีของกลุ่มบริษทัในอดีต ได้แก่ ความสามารถในการช าระหน้ี ปริมาณพื้นท่ี 
ปลูกอ้อยของลูกหน้ี อัตราผลผลิตต่อไร่ รวมถึงการส่งพนักงานของบริษทัเข้าไปตรวจสอบดูแลแปลง 
ของชาวไร่อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกหน้ีจะสามารถส่งออ้ยช าระหน้ีได ้ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะตั้งส ารอง
หน้ีสงสัยจะสูญ เม่ือพิจารณาแลว้วา่ชาวไร่รายนั้นไม่สามารถจ่ายช าระเงินกูย้มืได ้เช่น คา้งช าระหน้ีงวดฤดูกาลผลิต
ก่อนหนา้เป็นเวลา 2 งวดฤดูกาลผลิต หรือรายไดข้องลูกหน้ีในอนาคตท่ีทางบริษทัประมาณการแสดงวา่ชาวไร่
รายนั้น มีก าไรไม่เพียงพอกบัการช าระหน้ีสินให้หมดภายในระยะเวลา 5 ปี หรือชาวไร่รายดงักล่าวเลิกปลูกออ้ย 
หรือมีเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีแสดงวา่ชาวไร่รายดงักล่าวไม่สามารถช าระหน้ีไดอ้ยา่งแน่นอน เป็นตน้   
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สินคา้คงเหลือ 

งบตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินค้า
คงเหลอื 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินค้า
คงเหลอื 

ล้านบาท ร้อยละของ
สินค้า
คงเหลอื 

สินคา้ส าเร็จรูป 471.55 80.23 901.77 84.55 1,216.83  89.77  

ผลผลิตพลอยได ้ - 0.00 - 0.00 -  0.00  

สินคา้ซ้ือมาเพ่ือขาย 38.47 6.55 84.05 7.88 36.82  2.72  

สินคา้คงเหลือ - คลงัพสัดุ 22.55 3.84 32.67 3.06 36.76  2.71  

สินคา้ระหวา่งผลิต 8.83 1.50 8.20 0.77 14.11  1.04  

วสัดุโรงงาน 46.31 7.88 39.85 3.74 50.44  3.72  

สินคา้ระหวา่งทาง - - - - 0.58   0.04  

รวมสินคา้คงเหลือ 587.73 100.00 1,066.54 100.00 1,355.54  100.00  

หกัค่าเผ่ือการลดมูลค่า (6.11) (1.04) (5.76) (0.54) (18.04) (1.33)  

สินค้าคงเหลอื – สุทธิ 581.63 98.96 1,060.78 99.46 1,337.50   98.67  

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

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

ณ ส้ินปี 2561 กลุ่มบริษทัมีสินคา้ส าเร็จรูป 1,216.83 ลา้นบาท สูงกวา่ปี 2560 เท่ากบั 315.06 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.94 เน่ืองจากในปี 2561 มีปริมาณออ้ยเขา้หีบสูงกวา่ปี 2560 ผลผลิตน ้ าตาลท่ีไดจึ้ง
สูงข้ึนตามไปดว้ย แต่เน่ืองจากราคาตลาดโลกท่ีปรับตวัลดลง จึงชะลอการขายและส่งมอบ 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561 เท่ากบั 5,130.81 ลา้นบาท
6,577.24 ลา้นบาท และ 7,305.71 ลา้นบาท ตามล าดบั สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มบริษทัโดยส่วนใหญ่ คือ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 91.30, ร้อยละ 73.14  และร้อยละ 74.35 ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ทั้งหมด ตามล าดบั 
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ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

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

ณ 31 ธันวาคม 2561 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการลงทุนในท่ีดินและ
เคร่ืองจกัรเพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจโรงสีน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิและโรงผลิตบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ย 

ข. แหล่งทีม่าของเงินทุน 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

ส าหรับปี 2559, ปี 2560 และปี 2561 ส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 2,092.77 ลา้นบาท 2,472.52 ลา้นบาท 
และ 2,500.51 ลา้นบาท ตามล าดบั อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนเป็น 2.73 เท่า  
ณ ส้ินปี 2560 และ 3.11 เท่า ณ ส้ินปี 2561 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีหน้ีสินจากเงินกูย้มืระยะสั้นเพิ่มข้ึน เพื่อใชใ้น
การผลิตน ้าตาลท่ีเพิ่มสูงข้ึน และการใชเ้งินส่งเสริมสินเช่ือท่ีเพิ่มตามพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเพิ่มข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม 
สถาบนัการเงินซ่ึงเป็นเจา้หน้ีของบริษทัจะไม่นบัรวมหน้ีสินระยะยาวจากการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย ์เป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินท่ีตอ้งช าระดอกเบ้ีย ทั้งน้ี สามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติม
ไดใ้น ขอ้ 3. ปัจจยัความเส่ียง หวัขอ้ ความเส่ียงอ่ืน ๆ 1.1 ความเส่ียงจากการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้สูง ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2561 ฉบบัน้ี 

ค. หนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559, 2560 และ 2561 จ  านวน 5,134.09 ลา้นบาท 
6,760.20 ลา้นบาท และ 7,775.72 ล้านบาท ตามล าดบั โดยหน้ีสินส่วนใหญ่คือ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  2560 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จ านวน 
602.35 ล้านบาท 716.12 และ 817.89 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้ีค่าวตัถุดิบอ้อย 
ทั้ งน้ี การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนลดลงของเจ้าหน้ีค่าวตัถุดิบอ้อยจะข้ึนอยู่กับปริมาณอ้อยท่ีรับซ้ือเพิ่มข้ึน 
หรือลดลงในช่วงวนัใกล้ส้ินงวดของแต่ละงวด โดยจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของออ้ยท่ีพร้อม 
เก็บเก่ียว และตดัมาจ าหน่ายใหก้บับริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559, 2560 และ 2561 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวน
1,710.25 ลา้นบาท 1,136.30 ลา้นบาท และ 2,617.91 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ี ในปี 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มข้ึนมาก เน่ืองจากมีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมมากข้ึน ท าให้บริษทัตอ้งให้เงิน
สนบัสนุนการปลูกออ้ยเพิ่มข้ึน จึงตอ้งกูย้มืเงินเพื่อใชใ้นกิจกรรมดงักล่าว รวมถึงใชใ้นการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป
ส าหรับจ าหน่ายดว้ย 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  2560 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
จ านวน 1,891.67 ลา้นบาท และ 1,247.07 ลา้นบาท และ 864.46 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 มีรายละเอียดวงเงินกูด้งัต่อไปน้ี 

วงเงนิที ่
ยอดวงเงนิ 
(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 
ยอดเงนิกู้คงเหลอื 

(ล้านบาท) 
1 460.00 MLR-1.25 244.00 
2 300.00 MLR-2.375 125.00 
3 365.00 MLR-2.50 182.30 
4 300.00 MLR-1.00 169.00 
5 400.00 3.80% 133.33 
6 30.00 MLR 8.38 
7 5.20 MLR-1.00 3.31 

ง. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561 เท่ากบั 2,092.77 ล้านบาท 
2,472.54 ลา้นบาท และ 2,500.51 ลา้นบาท ตามล าดบั ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนโดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไร
จากผลการด าเนินงานของบริษทัและการจ่ายหุน้ปันผล 

จ. สภาพคล่อง 
(หน่วย  : ลา้นบาท) 

รายละเอยีด 
ส าหรับปีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์น 
และหน้ีสินด าเนินงาน 

550.04 1,056.51 853.53 

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 397.43 470.31 (120.76) 
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (798.19) (1,647.95) (620.92) 
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 272.18 1,321.36 691.74 

กระแสเงนิสดสุทธิเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (128.58) 143.72 (49.94) 

กระแสเงินสดท่ีมาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสิน
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานสูงกว่าปีก่อน เน่ืองจากบริษทัมีก าไรเพิ่มข้ึนจากธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายน ้าตาล ซ่ึงเป็นผลมาจากผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนและราคาน ้าตาลในตลาดโลกปรับตวัสูงข้ึน  
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ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของทรัพยสิ์นและหน้ีสิน
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต ่ากวา่ปีก่อน เน่ืองจากบริษทัมีก าไรลดลงจากธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายน ้าตาล ซ่ึงเป็นผลมาจากราคาน ้าตาลในตลาดโลกปรับตวัลดลง 

กระแสเงินสดท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2559 บริษทัใชเ้งินลงทุนประมาณ 800 ลา้นบาท เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งท่ี 3 ซ่ึงมี
ก าลงัการผลิตต่อเน่ืองจากปี 2558 

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

ในปี 2561 บริษทัใช้เงินลงทุนประมาณ 900 ล้านบาท เพื่อลงทุนในท่ีดินและเคร่ืองจกัรเพื่อ
เตรียมรองรับการขยายธุรกิจโรงสีน ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิและโรงผลิตบรรจุภณัฑจ์ากชานออ้ย 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

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

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,321.36        
ลา้นบาท โดยเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัร่วม คือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้ าตาล
บุรีรัมย ์และน าไปช าระเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินบางส่วน 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 691.74 ลา้น
บาท โดยเป็นเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มข้ึนมาก เน่ืองจากมีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริม
มากข้ึน ท าให้บริษทัตอ้งให้เงินสนับสนุนการปลูกออ้ยเพิ่มข้ึน จึงตอ้งกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมดงักล่าว 
รวมถึงใชใ้นการผลิตสินคา้ส าเร็จรูปส าหรับจ าหน่ายดว้ย 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
หน่วย ส าหรับปี ส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.51 1.04 0.73 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.31 0.63 0.35 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  (วนั) 6 5 6 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 72 67 62 

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 71 54 61.24 

Cash Cycle (วนั) -7 -18 55.10 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องน้อย จากประเภทรายการหุ้นกู้ท่ี
ครบช าระคืน ส่วนปี 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องดีข้ึน จากการช าระคืนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนด และปี 
2561 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องลดลง เน่ืองจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มข้ึน 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 อตัราก าไรขั้นตน้และก าไรสุทธิของบริษทัลดลง เน่ืองจาก

ตน้ทุนต่อหน่วยของน ้ าตาลท่ีเพิ่มข้ึนจากปัญหาภยัแลง้ และในปี 2560 อตัราก าไรขั้นตน้และก าไรสุทธิของ
บริษทั เพิ่มข้ึนจากราคาน ้าตาลท่ีสูงข้ึนตามราคาตลาดโลก และในปี 2561 อตัราก าไรขั้นตน้และก าไรสุทธิของ
บริษทั ลดลงจากราคาน ้าตาลท่ีลดลงตามราคาตลาดโลก 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัมีอตัราการหมุนของสินทรัพย ์
เท่ากบั 0.67 เท่า 0.62 เท่า และ 0.54 เท่า ตามล าดบั ซ่ึงการลดลงของอตัราการหมุนของสินทรัพย ์เกิดจากการท่ี
บริษทัมีการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ทั้งขยายก าลงัการผลิตน ้ าตาล และการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล การขยายธุรกิจโรงสีน ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ และโรงผลิตบรรจุภณัฑ์จากชานออ้ยท าให้มูลค่าของ
สินทรัพยเ์พิ่มข้ึน ในขณะท่ีรายไดข้องบริษทัไม่เพิ่มข้ึนมากนกั เน่ืองจากราคาน ้าตาลในตลาดโลกลดลง 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ปี 2559,  ปี 2560 และปี 2561 เท่ากบั 2.45 เท่า 2.73 เท่า 
และ 3.11 เท่าตามล าดบั แมว้่าอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นจะเพิ่มสูงข้ึนทุกปี แต่เกิดจากการก่อหน้ี
ระยะสั้น ไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทั 

หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้และภาระผูกพนั 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใช้หนังสือรับรองธนาคาร 

เพื่อการซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6.20 ลา้นบาท   

ปัจจัยและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
ราคาน ้าตาลในตลาดโลก 

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

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

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

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

การจดัหาวตัถุดิบ 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณออ้ย อาทิเช่น 

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

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

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

หากผลผลิตออ้ยซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตน ้ าตาลทรายมีปริมาณท่ีลดลง บริษทัอาจไม่สามารถผลิต
น ้ าตาลทรายในปริมาณท่ีเพียงพอในการจดัจ าหน่ายได ้อีกทั้งหากปริมาณออ้ยไม่เพียงพอต่อก าลงัการผลิต 
อาจท าใหต้น้ทุนต่อหน่วยในการผลิตของบริษทัสูงข้ึน และท าใหบ้ริษทัมีก าไรต่อหน่วยและมีก าไรสุทธิลดลง 
ตามล าดบั 
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การถูกควบคุมจากภาครัฐ 

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

ทั้งน้ี ตามท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจดัการอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทราย ตั้งแต่วนัท่ี 
15 มกราคม 2561 ตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติท่ี 1/2561 เร่ืองการแกไ้ขกฎหมาย
เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาลทรายทั้งระบบ สามารถอ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติม
ไดใ้นหวัขอ้ 2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และหวัขอ้ 3. ปัจจยัความเส่ียง ในรายงานประจ าปี และแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี 2561 ฉบบัน้ี 

อตัราแลกเปล่ียน 

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

โครงการในอนาคต 

บริษทัมีแผนท่ีจะลงทุนในโครงการโรงงานน ้ าตาลแห่งใหม่ เพื่อเป็นการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในกระบวนการผลิตออ้ย ซ่ึงหากโครงการดงักล่าวส าเร็จก็จะช่วยเพิ่มรายไดใ้หก้บับริษทัในอนาคต 

ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

- ไม่มี -



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทัได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบัน้ีแล้ว ด้วยความระมดัระวงั 
บริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ี
ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

 (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูล
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั
และบริษทัยอ่ยแลว้ 

 (2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว 

 (3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี.............................................................
ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลง 
ท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรอง 
ความถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให้............................................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ...........................................................ก ากบัไว ้
บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
          ช่ือ     ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 
 
 
1.  ...................................................     .................................................   ......................................................... 
 

 
2.  ........................................................     .............................................. ......................................................... 
  

        ช่ือ     ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 
 

 
ผูรั้บมอบอ านาจ ..............................................   .............................................    ........................................... 

นายพิทกัษ ์ ชาวสวน 

 

นายพิทกัษ ์ ชาวสวน 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

B8,9,7  
E6,7,8,9,10,11,12,13cf,1
4  
A(5)&B(5) 
 
 
เสนอเซนต ์ 
แนบ 5 ไทย 

31 ธนัวาคม 2561 

นายพิทกัษ ์ ชาวสวน 

----------------ลงนาม--------------- 

----------------ลงนาม--------------- 

----------------ลงนาม--------------- 



เอกสารแนบ 1 : หนา้ 1 ของจ านวน 23 หนา้  

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
สัญชาติ/ อายุ/ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

1. นายประจวบ ไชยสาส์น 
ประธานกรรมการบริษทั 
(กรรมการอิสระ) และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 74 ปี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 15 ตุลาคม 2555 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- ปริญญาดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี
54/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี

83/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-หลกัสูตร Boardroom Success through Financing and 
Investment (BFI) รุ่นท่ี 4/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

0.0499 % 
(405,000 หุน้) 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุน้ 
ในบริษทั)  

ไม่มีความสมัพนัธ ์

ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จ านวน 1 บริษัท 

ปี 2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั 
(กรรมการอิสระ) / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่: จ านวน 2 บริษัท 
ปี 2549 – ปัจจุบนั 

ปี 2546 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษทั / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไทยเอทานอลพาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2561:  
สามญัผูถื้อหุน้     1/1 คร้ัง  

คณะกรรมการบริษทั     7/7  คร้ัง  
คณะกรรมการตรวจสอบ     6/6  คร้ัง  

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได้

กระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับ

บริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอื่น: จ านวน 3 บริษัท และ 1 สมาคม  
ปี 2560 – ปัจจุบนั 

ปี 2559 – ปัจจุบนั 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 

ปี 2549 – ปี 2560 

กรรมการบริษทั 

ท่ีปรึกษา 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

บริษทั เบสตั้น โกลบอล ฟู๊ ด (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 
สมาคมการคา้ผูผ้ลิตเอทานอลไทย 

บริษทั ปากซอง ไฮแลนด ์จ ากดั 

บริษทั ไท่ผิง เอทานอล จ ากดั 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท: -ไม่มี- 



เอกสารแนบ 1 : หนา้ 2 ของจํานวน 23 หนา้

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
สัญชาติ/ อายุ/ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2. นางสีนวล ทศันพ์นัธุ์ 
กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 74 ปี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 3 ตุลาคม 2557 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
-หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี
55/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี
79/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 17/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2974

- หลกัสูตร Board Nomination & Compensation Program 
(BNCP) รุ่นท่ี 3/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ไม่มีหุน้ในบริษทั ไม่มีความสมัพนัธ ์
ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:   จ านวน 1 บริษัท 

ปี 2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล/ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:  จ านวน 1 บริษัท 
ปี 2549 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั /  

กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั เดอะสตีล จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2561:  

สามญัผูถื้อหุน้                      1/1  คร้ัง      คณะกรรมการบริษทั        7/7  คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ       6/6  คร้ัง     คณะกรรมการธรรมาภิบาล  2/2  คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2  คร้ัง 

คุณสมบัตต้ิองห้าม: ไมมี่ประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได้
กระท าโดยทุจริต และไมมี่ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั
บริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอื่น:  จ านวน 1 บริษัท 
ปี 2555 – ปี 2559 กรรมการบริษทั บริษทั ไท่ผิง เอทานอล จ ากดั 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท: -ไม่มี- 



เอกสารแนบ 1 : หนา้ 3 ของจาํนวน 23 หนา้

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
สัญชาติ/ อายุ/ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

3. นายศิริชยั สมบติัศิริ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 65 ปี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 10 มกราคม 2556 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน 
(M.B.A. Finance) University of Southern California 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- จบการศึกษาหลกัสูตรพิเศษ Advanced Management 
Program Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Certificate, The Joint State Private Sector Regular Course 
National Defense College, Class 15 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี
25/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Capital Market Academy Leadership Program รุ่นท่ี 5 
Capital Market Academy

0.0499% 
(405,000 หุน้) 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุน้ในบริษทั)  

ไม่มีความสมัพนัธ ์
ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ านวน 1 บริษัท 

ปี 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:  จ านวน 4 บริษัท 
ปี 2552 – ปี 2556 

ปี 2552 – ปัจจุบนั 

ปี 2557 – ปัจจุบนั 

ปี 2559 - ปัจจุบนั 

รองผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มลูกคา้ธุรกิจ 

กรรมการบริษทั 
(กรรมการอิสระ) 

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริษทั 
(กรรมการอิสระ) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั โอเอชทีแอล จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาส์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2561:  
สามญัผูถื้อหุน้    1/1  คร้ัง    คณะกรรมการบริษทั      7/7  คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ    6/6  คร้ัง  

คุณสมบัตต้ิองห้าม: ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท า 
โดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปี 
ท่ีผา่นมา 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอื่น:   -ไม่มี- 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท:   -ไม่มี- 



เอกสารแนบ 1 : หนา้ 4 ของจาํนวน 23 หนา้

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
สัญชาติ/ อายุ/ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

4. รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ธรรมาภิบาล 

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 57 ปี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  25 เมษายน 2561 

- ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์(เกียรตินิยม) มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
- กลศาสตร์แม่นย  า มหาวทิยาลยัเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น 
- ปริญญาเอก มหาวทิยาลยัคาร์เนก้ีเมลลอน สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรการจดัการทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งมลรัฐแมสซาซูเซสต ์(MIT) 
สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร ‚การก ากบัดูแลกิจการส าหรับ
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและองคก์าร
มหาชน‛ รุ่นท่ี 3/2010 สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงภาครัฐ (PDI) 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 15/2013 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP), 93/2007
 Finance For Non-Finance Director (FN), 2008
 Understanding the Fundamental of Finance Statement (UFS),

2008 
 Role of Chairman Program, 19/2008
 Audit Committee Program, 29/2009
 Monitoring Fraud Risk Management, (MFM) 1/2009
 Monitoring Internal Audit Function, (MIA) 7/2009
 Monitoring the System of Internal and Risk Management, 

(MIR) รุ่น 7/2009
 Monitoring Financial Reporting, MFR 9/2009
 Financial Institutions Governance Program, FGP 3/2011

- สัมมนาหลกัสูตรสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ AC Hot 
Update 

ไม่มีหุน้ในบริษทั ไม่มีความสมัพนัธ ์

ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ านวน 1 บริษัท 

ปี 2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการ 
ธรรมาภิบาล 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:  จ านวน 2 บริษัท 
ปี 2557 – ปัจจุบนั 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 
ปี 2557 – 2558 

ปี 2555 -2557 

กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

ท่ีปรึกษาทางเทคโนโลยี 

บริษทั กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอื่น:   จ านวน 2 บริษัท และ 2 สมาคม 
ปี 2553 – ปัจจุบนั 
ปี 2548 – ปัจจุบนั 

ปี 2547 – ปัจจุบนั 
ปี 2545 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรููนกัวิชาการ รายการ ‚สมรภูมิ
ไอเดีย‛ 
ท่ีปรึกษา 
ประธานคณะกรรมการวิชาการ 

บริษทั ไทยเอนจิเนียร่ิง จ ากดั 
สถานีโทรทศัน ์ช่อง 3 

สมาคมวิชาการหุ่นยนตไ์ทย 
ABU Robocon (Thailand) 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท:   -ไม่มี- 



เอกสารแนบ 1 : หนา้ 5 ของจาํนวน 23 หนา้

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2561:  
คณะกรรมการบริษทั  5/5 คร้ัง  และคณะกรรมการธรรมาภิบาล  0/0  คร้ัง  

(เน่ืองจากไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 และกรรมการธรรมา 

ภิบาล เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561)  

คุณสมบัตต้ิองห้าม: ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท า 
โดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปี 
ท่ีผา่นมา 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
สัญชาติ/ อายุ/ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

5. นายวิเชฐ  ตนัติวานิช 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 57 ปี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  25 เมษายน 2561 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเงินและการคลงั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- MBA, Finance & Marketing University of  Hartford 
Connecticut, U.S.A. 
- หลกัสูตรสถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 1 
- หลกัสูตรผูน้ าน าการเปล่ียนแปลงรุ่นท่ี 1 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์
(TEPCOT) รุ่นท่ี 3 
- หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 56
- หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี 2/2000 
DCP2 Fellow Member สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

ไม่มีหุน้ในบริษทั ไม่มีความสมัพนัธ ์
ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ านวน 1 บริษัท 

ปี 2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมยจ์ ากดั (มหาชน)  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   จ านวน 4 บริษัท  และอีก 2 บริษัท ส้ินสุดวาระแล้ว 

ปี 2561 – ปัจจุบนั 

ปี 2560 – ปัจจุบนั 

ปี 2560 – ปัจจุบนั 

ปี 2555 – ปัจจุบนั 

ปี 2555 – 2560 

ประธานกรรมการบริษทั / 
กรรมการอิสระ / ประธาน 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริษทั / 
กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

บริษทั  เอเชีย เอวิเอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั  ไทย อิงเกอร์ โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
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ปี 2555 – 2558 กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอื่น:  จ านวน 9 บริษัท และ 13 องค์กร   
ปี 2561 – ปัจจุบนั 

ปี 2561 – ปัจจุบนั 

ปี 2561 - ปัจจุบนั 

ปี 2561 - ปัจจุบนั 

ปี 2560 – ปัจจุบนั 

ปี 2560 – ปัจจุบนั 
ปี 2560 – ปัจจุบนั 
ปี 2555 – ปัจจุบนั 
ปี 2555 – ปัจจุบนั 

ปี 2560 – 2562 

ปี 2560 - ปี 2561  
ปี 2560 - ปี 2561  

ประธานกรรมการบริษทั/ 
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการและความยัง่ยืน 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
กรรมการ 

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สถาบนั
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
ประธานกรรมการบริษทั/
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
กรรมการอิสระ/ประธาน
คณะอนุกรรมการดา้นการตลาด
และประชาสมัพนัธ์ 

บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดั
เชียงใหม ่
บริษทั เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด ์จ ากดั 

บริษทั วินด ์เอนเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ ากดั 

บริษทั เคพีเอน็ อะคาเดมี จ ากดั  
บริษทั พีเอม็จี คอร์ปอเรชัน่ 
บริษทั ซี เอ ซี จ ากดั (C asean) 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั หลกัทรัพย ์จี เอม็ โอ-แซด คอม 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (NIA) 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ปี 2548 - ปี 2560  

ปี 2551 - ปี 2560  
ปี 2553 - ปี 2560  

ปี 2553 - ปี 2560  

ปี 2553 - ปี 2560  

ปี 2555 - ปี 2560  
ปี 2556 - ปี 2560  

ปี 2558 - ปี 2560  

ปี 2558 - ปี 2560  

ปี 2557 - ปี 2558  

ปี 2556 - ปี 2558  

กรรมการและประธาน
คณะท างานดา้นธุรกิจการเงิน 

ท่ีปรึกษา 
ประธานกรรมการบริหาร 

ท่ีปรึกษาตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ 
ไอ (mai) 
รองประธานคณะกรรมการ
อ านวยการ          
กรรมการ 
อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงพาณิชย ์
กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ และ กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการท่ีปรึกษาดา้นงานวิจยั
และก ากบัดูแลกิจการ 

หอการคา้นานาชาติ ประเทศไทย 
(International Chamber of Commerce-
Thailand)  
สมาคม ไทย-ญ่ีปุ่น 
สถาบนัพฒันาผูป้ระกอบการเชิงสร้างสรรค ์
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย  (TFPA) 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์
กระทรวงพาณิชย ์

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย (ธสน) 
บริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จ ากดั 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2561:  

คณะกรรมการบริษทั  4/5 คร้ัง  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 0/0  คร้ัง  
(เน่ืองจากไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 และกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561)  

คุณสมบัตต้ิองห้าม: ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท า 
โดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปี 
ท่ีผา่นมา 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท:   -ไม่มี- 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
สัญชาติ/ อายุ/ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

6. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริษทั, 
ประธานกรรมการบริหาร, 
ประธานกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง และกรรมการผูจ้ดัการ
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 54 ปี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 13 กนัยายน 2531 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์การเมือง
การปกครอง) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีของน ้าตาล 
รุ่นท่ี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี
99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 15 สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทุน (CMA) 
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 56 วิทยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี
239/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
(IOD) 
- หลกัสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยุทธ์ 
โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 

4.0788%  
(33,124,320 หุน้ ) 

(ตนเอง 33,099,000 หุน้ และ 
นางสุรีวรรณ  ตั้งตรงเวชกิจ ภรรยา 

25,320 หุน้)  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561/ 
นบัรวมคู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยู่
กินกนัฉันสามีภรรยา และบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุน้ 

ในบริษทั) 

เป็นพี่นางวนัเพญ็  
ปุญญนิรันดร์ นางจิรวรรณ 
พงษพ์ิชิตกุล นางสาวจิตติมา  
ตั้งตรงเวชกิจ  นายสฤษด์ิ  
ตั้งตรงเวชกิจ และนาย 
อดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ านวน 10 บริษัท 
ปี 2555 - ปัจจุบนั 

ปี 2554 - ปัจจุบนั 

ปี 2553 - ปัจจุบนั 

ปี 2548 - ปัจจุบนั 

ปี 2554 - ปัจจุบนั 

ปี 2554 - ปัจจุบนั 

ปี 2558 - ปัจจุบนั 

ปี 2558 - ปัจจุบนั 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 

ปี 2561 – ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริษทั/ ประธาน  
กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

ประธานกรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

ประธานกรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรการบริษทั 

ประธานกรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 

บริษทั บุรีรัมยว์ิจยัและพฒันาออ้ย จ ากดั 

บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 

บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั 

บริษทั บุรีรัมย ์เพาเวอร์พลสั จ ากดั 

บริษทั โรงงานน ้าตาลช านิ จ ากดั 

บริษทั น ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 

บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:  จ านวน 1 บริษัท 
ปี 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2561:  
สามญัผูถื้อหุน้    1/1  คร้ัง 

คณะกรรมการบริษทั    7/7  คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   4/4  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหาร                12/14 คร้ัง 

คุณสมบติัตอ้งห้าม: ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงได้
กระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับ

บริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอื่น:  จ านวน 10 บริษัท 
ปี 2518 – ปัจจุบนั  
ปี 2538 - ปัจจุบนั 
ปี 2557 – ปัจจุบนั 

ปี 2537 - ปัจจุบนั 
ปี 2553 - ปัจจุบนั 
ปี 2552 –ปัจจุบนั 

ปี 2555 –ปัจจุบนั
ปี 2560 –ปัจจุบนั 
ปี 2561 –ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

สมาคมผูผ้ลิตน ้ าตาล 
บริษทั คา้ผลผลิตน ้ าตาล จ ากดั 
บริษทั บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินลั โลจิสติกส์ 
จ ากดั 
บริษทั สุรีวรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 
บริษทั สีพนัดอนบอลิเวนพฒันา จ ากดั 
บริษทั ทีพลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
บริษทั เนเชอรัล แดร่ี จ ากดั  
บริษทั บีอาร์ โมลาส เทรดด้ิง จ ากดั 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท:  -ไม่มี- 



เอกสารแนบ 1 : หนา้ 10 ของจาํนวน 23 หนา้

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
สัญชาติ/ อายุ/ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

7. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์
กรรมการบริษทั 

(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 52 ปี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 7 กรกฎาคม 2555 

- มธัยมศึกษาปีท่ี 2โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นท่ี 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
(IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี
242/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
(IOD) 
- หลกัสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยุทธ์ 
โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 

4.0560% 
(32,939,000 หุน้)  

 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุน้ 
ในบริษทั) 

เป็นนอ้งของนายอนนัต ์ 
ตั้งตรงเวชกิจ และเป็นพี่ของ
นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 
นางสาวจิตติมา  

ตั้งตรงเวชกิจ นายสฤษด์ิ  
ตั้งตรงเวชกิจ นายอดิศกัด์ิ  

ตั้งตรงเวชกิจ 

ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ านวน 2 บริษัท 
ปี 2554  – ปัจจุบนั 

ปี 2555 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั/ 
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:    -ไม่มี- 
ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอื่น:  จ านวน 3 บริษัท 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2561:  
สามญัผูถื้อหุน้                1/1 คร้ัง         
คณะกรรมการบริษทั      7/7 คร้ัง 

คุณสมบัตต้ิองห้าม: ไมมี่ประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงได้
กระท าโดยทุจริต และไมมี่ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั
บริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

ปี 2547  -  ปัจจุบนั 
ปี 2550  -  ปัจจุบนั 
ปี 2555  -  ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 

บริษทั บ่อทอง สตีล จ ากดั 
คณะบุคคลโรงแรมเปรมสุข 
บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท:    -ไม่มี- 



เอกสารแนบ 1 : หนา้ 11 ของจาํนวน 23 หนา้

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
สัญชาติ/ อายุ/ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

8. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 
กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการรองผูจ้ดัการอาวุโส

กลุ่มการลงทุนในประเทศ

ดา้นธุรกิจการเกษตร 
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 50 ปี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  
11 พฤศจิกายน 2553 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (MPPM) 
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์
-หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นท่ี 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี
239/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
(IOD) 
- หลกัสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยุทธ์ 
โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 

4.0499%  
(32,889,000 หุน้) 

  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุน้ 
ในบริษทั) 

เป็นนอ้งของนายอนนัต ์ 
ตั้งตรงเวชกิจ และนาง 
วนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ และ
เป็นพี่ของนางสาวจิตติมา  
ตั้งตรงเวชกิจ นายสฤษด์ิ  
ตั้งตรงเวชกิจ และนาย 
อดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ านวน 9 บริษัท 
ปี 2553 - ปัจจุบนั 

ปี 2554 - ปัจจุบนั 

ปี 2539 - ปัจจุบนั 

ปี 2548 - ปัจจุบนั 

ปี 2554 – ปัจจุบนั 

ปี 2554 - ปัจจุบนั 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 

ปี 2558 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการรองผูจ้ดัการอาวุโส 
กลุ่มการลงทุนในประเทศดา้นธุรกิจ
การเกษตร 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 

บริษทั บุรีรัมยว์ิจยัและพฒันาออ้ย จ ากดั 

บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 

บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาวเวอร์ จ ากดั 

บริษทั บุรีรัมย ์เพาเวอร์พลสั จ ากดั 

บริษทั โรงงานน ้าตาลช านิ จ ากดั 

บริษทั น ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2561:  
สามญัผูถื้อหุน้    1/1  คร้ัง 

คณะกรรมการบริษทั    7/7  คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   3/4  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหาร                13/14 คร้ัง 

คุณสมบัตต้ิองห้าม: ไมมี่ประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงได้
กระท าโดยทุจริต และไมมี่ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั
บริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่: :   -ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอื่น:  จ านวน 1 บริษัท 
ปี 2555 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท:   -ไม่มี- 



เอกสารแนบ 1 : หนา้ 12 ของจาํนวน 23 หนา้

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
สัญชาติ/ อายุ/ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

9. น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการ
ธรรมาภิบาล และกรรมการ 
รองผูจ้ดัการอาวุโส 
กลุ่มการลงทุนในประเทศ
ดา้นพาณิชย ์(กรรมการผูมี้
อ านาจลงนาม) 

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 48 ปี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  
12 พฤษภาคม 2538 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยั
ราชภฎับุรีรัมย ์
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี
98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) 
รุ่นท่ี 30/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
(IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี
243/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
(IOD) 
- หลกัสูตร Board Nomination & Compensation Program 
(BNCP) รุ่นท่ี 3/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยุทธ์ 
โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 

4.0499% 
(32,889,000 หุน้)  

   (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุน้ 
ในบริษทั) 

เป็นนอ้งของนายอนนัต ์ 
ตั้งตรงเวชกิจ นางวนัเพญ็ 

ปุญญนิรันดร์ และนาง 

จิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล และ
เป็นพี่ของนายสฤษด์ิ  

ตั้งตรงเวชกิจ และนาย 

อดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ านวน 10 บริษัท 

ปี 2538 - ปัจจุบนั 

ปี 2554 - ปัจจุบนั 

ปี 2553 - ปัจจุบนั 

ปี 2548 - ปัจจุบนั 

ปี 2554 - ปัจจุบนั 

ปี 2554 - ปัจจุบนั 

ปี 2558 - ปัจจุบนั 

ปี 2558 - ปัจจุบนั 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 
ปี 2561 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล/ 
กรรมการรองผูจ้ดัการอาวุโส กลุ่ม
การลงทุน ในประเทศดา้นพาณิชย ์
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการรองผูจ้ดัการ  
สายงานการตลาด 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั  

กรรมการบริษทั 

 กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั  

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 

บริษทั บุรีรัมยว์ิจยัและพฒันาออ้ย จ ากดั 

บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 

บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั 

บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั 

บริษทั โรงงานน ้าตาลช านิ จ ากดั 

บริษทั น ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2561:  
สามญัผูถื้อหุน้                               1/1  คร้ัง               คณะกรรมการบริษทั    6/7  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   4/4  คร้ัง               คณะกรรมการบริหาร    12/14 คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2/2  คร้ัง   คณะกรรมการธรรมาภิบาล  2/2 คร้ัง 

คุณสมบัตต้ิองห้าม: ไมมี่ประวติัการกระท าความผดิอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงได้
กระท าโดยทุจริต และไมมี่ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั
บริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:  -ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอื่น:  จ านวน 1 บริษัท 

ปี 2555 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท:   -ไม่มี- 



เอกสารแนบ 1 : หนา้ 13 ของจาํนวน 23 หนา้

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
สัญชาติ/ อายุ/ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

10.  นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการรองผูจ้ดัการอาวุโส
กลุ่มการลงทุนต่างประเทศ
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม)

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 47 ปี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  
25 มิถุนายน 2547 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) มหาวิทยาลยั
ราชภฎับุรีรัมย ์
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์ การเมือง
การปกครอง) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี
98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี
242/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
(IOD) 
- หลกัสูตรทูมอร์โรว ์สเกลเลอร์
- หลกัสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยุทธ์ 
โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 

4.0499% 
(32,889,000 หุน้) 

    (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุน้ 
ในบริษทั) 

เป็นนอ้งของนายอนนัต ์ 
ตั้งตรงเวชกิจ นางวนัเพญ็ 
ปุญญนิรันดร์ นางจิรวรรณ 
พงษพ์ิชิตกุล และนางสาว 
จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และ
เป็นพี่ของนายอดิศกัด์ิ  
ตั้งตรงเวชกิจ 

ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ านวน 9 บริษัท 

ปี 2547 - ปัจจุบนั 

ปี 2554 - ปัจจุบนั 

ปี 2553 - ปัจจุบนั 
ปี 2548 - ปัจจุบนั  
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการรองผูจ้ดัการอาวุโส 
กลุ่มการลงทุนต่างประเทศ 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการรองผูจ้ดัการอาวุโส 
สายงานผลิต 

กรรมการบริษทั/  กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร  
กรรมการบริษทั  
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 

บริษทั บุรีรัมยว์ิจยัและพฒันาออ้ย จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 
บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั 
บริษทั โรงงานน ้าตาลช านิ จ ากดั 
บริษทั น ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2561:  

สามญัผูถื้อหุน้    1/1 คร้ัง 
คณะกรรมการบริษทั    6/7 คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  4/4  คร้ัง 

คณะกรรมการบริหาร               13/14  คร้ัง 

คุณสมบติัตอ้งห้าม: ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท า 
โดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปี 
ท่ีผา่นมา 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:   -ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากัด/หน่วยงานอื่น:  จ านวน 4 บริษัท 
ปี 2553 – ปัจจุบนั 
ปี 2553 - ปัจจุบนั 
ปี 2557 - ปัจจุบนั 
ปี 2555 –ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั สีพนัดอนบอลิเวนพฒันา จ ากดั 
World International Network Co., Ltd 
บริษทั บุรีรัมย ์พรีเมียม ไบค ์จ ากดั  
บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท: -ไม่มี- 



เอกสารแนบ 1 : หนา้ 14 ของจาํนวน 23 หนา้

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
สัญชาติ/ อายุ/ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

11. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการ
ธรรมาภิบาล และกรรมการ 
รองผูจ้ดัการอาวุโส 
กลุ่มการลงทุนในประเทศ
ดา้นพลงังาน (กรรมการผูมี้
อ านาจลงนาม) 

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 45 ปี 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  
 25 มิถุนายน 2547 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ)
มหาวิทยาลยัเบลลว์ิวล ์ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี
98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate 
Leaders (RCL) รุ่นท่ี 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี
246/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
(IOD) 
- หลกัสูตร Board Nomination & Compensation Program 
(BNCP) รุ่นท่ี 3/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และหลกัสูตรการจดัการธุรกิจอยา่งมีกลยุทธ์ 
โดย ดร. ธนยั ชรินทร์สาร 

4.0499% 
(32,889,000 หุน้) 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุน้ 
ในบริษทั) 

เป็นนอ้งของนายอนนัต ์ 
ตั้งตรงเวชกิจ นางวนัเพญ็ 
ปุญญนิรันดร์ นางจิรวรรณ 
พงษพ์ิชิตกุล นางสาว 
จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และ
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  จ านวน 10 บริษัท 

ปี 2547 - ปัจจุบนั 

ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2553 - ปัจจุบนั 
ปี 2548 - ปัจจุบนั  

ปี 2554 - ปัจจุบนั 
ปี 2554 – ปัจจุบนั 

ปี 2558 – ปัจจุบนั 

ปี 2558 - ปัจจุบนั 
ปี 2558 – ปัจจุบนั 
ปี 2561 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/  
กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล/ 
กรรมการรองผูจ้ดัการอาวุโสกลุ่ม
การลงทุนในประเทศ ดา้นพลงังาน 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั  
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยว์ิจยัและพฒันาออ้ย จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั 

บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ ากดั 

บริษทั บุรีรัมย ์เพาเวอร์พลสั จ ากดั 

บริษทั โรงงานน ้าตาลช านิ จ ากดั 
บริษทั น ้าตาลทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 
บริษทั ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ ากดั 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2561:  

สามญัผูถื้อหุน้                               1/1  คร้ัง               คณะกรรมการบริษทั    7/7  คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   4/4  คร้ัง               คณะกรรมการบริหาร     14/14 คร้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2/2  คร้ัง   คณะกรรมการธรรมาภิบาล  2/2 คร้ัง 
คุณสมบัตต้ิองห้าม: ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท า 
โดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปี 
ท่ีผา่นมา 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   -ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากัด/หน่วยงานอื่น:  จ านวน 2 บริษัท และ 1 องค์กร 
ปี 2550 - ปัจจุบนั 
ปี 2557 - ปัจจุบนั 
ปี 2555 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริษทั 

บริษทั บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินลั โลจิสติกส์ จ ากดั 

สภาอุตสาหกรรม จงัหวดับุรีรัมย ์
บริษทั ทุนบุรีรัมย ์จ ากดั 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท: -ไม่มี- 



เอกสารแนบ 1 : หนา้ 15 ของจาํนวน 23 หนา้

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
สัญชาติ/ อายุ/ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

12. นายภทัรพงศ ์พงศส์วสัด์ิ
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ดา้นต่างประเทศและนโยบาย
อุตสาหกรรม และนกัลงทุน
สมัพนัธ ์

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 50 ปี 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- Master of Art (International Relations) University of 
Wollongong, Australia 

- หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan 
(HRP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
(IOD) 

ไม่มีหุน้ในบริษทั ไม่มีความสมัพนัธ ์

ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  
ปี 2560 - ปัจจุบนั 

ปี 2556 – ปี 2560 

ปี 2561 – ปัจจุบนั 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ดา้นต่างประเทศและนโยบาย
อุตสาหกรรม และนกัลงทุนสมัพนัธ ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
ดา้นต่างประเทศและนโยบาย

อุตสาหกรรม และนกัลงทุนสมัพนัธ ์

รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายขาย
ต่างประเทศ 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   -ไม่มี- 
ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอื่น:  

คุณสมบัติต้องห้าม 
ไม่มีประวติัการกระท า ความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่
มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา 

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

กรรมการ 
กรรมการบริษทั 
ผูจ้ดัการ 
เลขานุการ 

สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาล และชีวพลงังานไทย 
บริษทั ไทยชูการ์มิลเลอร์ จ ากดั 
สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาล และชีวพลงังานไทย 
คณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคม 
โรงงานน ้าตาลทราย 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท:   -ไม่มี- 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
สัญชาติ/ อายุ/ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

13. นายพิทกัษ ์ชาวสวน 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ
(CFO) 

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 45 ปี 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสูตรของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
 1. Thai Financial Reporting Standards ทุกฉบบั ปี 2560 

(หลกัสูตรยอ่ย 601)
 2. Thai Financial Reporting Standards ทุกฉบบั ปี 2560 

(หลกัสูตรยอ่ย 503)
 3. Thai Financial Reporting Standards ทุกฉบบั ปี 2560 

(หลกัสูตรยอ่ย 502)
- Strategic CFO in Capital marketsรุ่นท่ี4 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
- หลกัสูตรของบจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
 1. PWC Thailand Symposium 2017 ‘Dealing with 

disruption and adapting to survive and thrive’ 
2. ปัญหาการก าหนดราคาโอน Transfer Pricing 

Documentation 
- หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan 
(HRP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
(IOD) 

0.0004% 
(3,240 หุน้) 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561/ 
คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนั
ฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุน้ 
ในบริษทั) 

ไม่มีความสมัพนัธ ์

ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: 
ปี 2561 - ปัจจุบนั 

ปี 2560 - 2561 

ปี 2555 – 2561

ปี 2556 – 2560 

ปี 2549 – ปี 2555 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ/ 
ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและ
การเงิน: CFO 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายปฏิบติัการ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส  
กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   -ไม่มี- 
ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอื่น:    -ไม่มี- 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท:   -ไม่มี- 

คุณสมบัติต้องห้าม 
ไม่มีประวติัการกระท า ความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติั
การท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง/ 
สัญชาติ/ อายุ/ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

14. นายสมยศ ชัง่ยงสุวรรณ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบญัชี
(ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี) 

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 33 ปี 

วนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งเป็น  
ผูค้วบคุมการท าบญัชี  
21 พฤศจิกายน 2561 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  เกียตินิยมอนัดบั 2
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- หลกัสูตรของสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
1. CFO in Practice Certification รุ่นท่ี 8 
2. Orientation Course CFO Focus on Financial Reporting รุ่น4 
3. Orientation Course For Chief Accountants Focusing On 

Financial on Financial report (สมุห์บญัชี) 
- หลกัสูตรของบจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส
1. PwC Thailand Symposium 2018 ‚Managing challenges 

to unleash corporate growth‛ 
2. PwC Thailand Symposium 2017 ‘Dealing with 
 disruption and adapting to survive and thrive’ 

- หลกัสูตรของบจ. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
1. The Professional Tax Planning Strategies สุดยอดกลยทุธ์ 
 การวางแผนภาษี 

2. กลยทุธ์การวเิคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ

ไม่มีหุน้ในบริษทั ไม่มีความสมัพนัธ ์

ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  
ปี 2561 - ปัจจุบนั 

ปี 2560 – 2561 

ปี 2557 – 2559 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
บญัชี  (ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี) 
ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชีตน้ทุน    

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   -ไม่มี- 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอื่น:    -ไม่มี- 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท:   -ไม่มี- 

คุณสมบัติต้องห้าม 
ไม่มีประวติัการกระท า ความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติั
การท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

15. น.ส.พชัรี โคสนาม 
ผูจ้ดัการส านกักรรมการ/
เลขานุการบริษทั 

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 33 ปี 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  12 พฤศจิกายน 
2558 

-ปริญญาตรี อกัษรศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2)
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

-หลกัสูตรเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเลขานุการบริษทั
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงัน้ี
• Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 50/2013
• Effective Minute Taking (EMT) รุ่นท่ี 25/2013
• Board Reporting Program (BRP) รุ่นท่ี 10/2013
• Company Reporting Program (CRP) รุ่นท่ี 5/2013
- หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั (Advances for Corporate 
Secretaries) รุ่นท่ี 2/2559 ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย
- Assist your BOD in Leading Through disruption with CG
Perspective, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd. 

ไม่มีหุน้ในบริษทั ไม่มีความสมัพนัธ ์

ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:  
ปี 2558 – ปัจจุบนั 

ปี 2554 – ปี 2557 

ผูจ้ดัการส านกักรรมการ/  
เลขานุการบริษทั 
ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

คุณสมบัติต้องห้าม 
ไม่มีประวติัการกระท า ความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์

ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:  -ไม่มี- 
ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอื่น: 
ปี 2557 – ปี 2558 เลขานุการ รองกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
บริษทั กลุ่มเซ็นทรัล จ ากดั 

ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท: -ไม่มี- 
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบั     

ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั
ของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 
1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจ าปีของบริษทั
ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทราบ ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น

3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทั (หรือคณะกรรมการบริษทั) มอบหมายดงัน้ี 
• ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
• ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เช่น ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล และสาธารณชน
ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย

• หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและบริษทั
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

รายช่ือ 
บริษทั บริษทัย่อย 

BRR BSF BRD BEC BPC KBF BPP CSF BSC SEW 
นายประจวบ ไชยสาส์น X - - - - - - - - - 
นางสีนวล ทศันพ์นัธุ์ / - - - - - - - - - 
นายศิริชยั สมบติัศิริ / - - - - - - - - - 
ดร.ชิต เหล่าวฒันา / - - - - - - - - - 
นายวิเชฐ ตนัติวานิช / - - - - - - - - - 
นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ /  //  /// //// X // /// //// X // X // X // X // X // X X X 
นางวนัเพญ็  ปุญญนิรันดร์ / - - - - /  //  /// - - - - 
นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกลุ /  // ////  /  // /  //  /// / / /  // /  /  / - 
น.ส.จิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ /  // //// /  // //// / / / / / / / / 
นายสฤษด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ /  // //// /  // //// /  // /  // /  // / /  // / / - 
นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ /  // //// /  // / /  //  /// /  //  /// / /  //  /// / / / 
นายภทัรพงศ ์พงศส์วสัด์ิ //// //// - - - - - - - - 
นายพิทกัษ ์ชาวสวน //// - - - - - - - - - 

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการบริษทั  / = กรรมการบริษทั    // = กรรมการบริหาร  /// = กรรมการผู้จัดการ  //// = ผู้บริหาร 

รายช่ือกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทย่อยทีเ่ป็นบริษัททีป่ระกอบธุรกจิหลกั 
บริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ บริษัท โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (“BSF”) ซ่ึงมีรายไดร้วมเกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด 

คณะกรรมการบริษัท BSF  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริษทั 
2. นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล กรรมการบริษทั 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั 
4. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั 
5. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั 
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คณะกรรมการบริหาร BSF 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางจิรวรรณ พงษพิ์ชิตกุล กรรมการบริหาร 
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 
4. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 
5. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริหาร 

ผู้บริหาร BSF 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั มีจ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย  

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส สายงานการตลาด 
3. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการรองผูจ้ดัการอาวโุส สายงานผลิต 
4. นายยรรยง กิตติธชัพงศพ์ร รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 
5. นายภทัรพงศ ์พงศส์วสัด์ิ รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายขายต่างประเทศ 
6. นายอดุลย ์สุรวฒิุกุล รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มบริหารการเงิน (สินเช่ือ) 
7. นายนพอนนัต ์ พลูทรัพย ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 

โดยรายละเอียดกรรมการบริษทัและกรรมการบริหารของบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัไดแ้สดงไวแ้ลว้ในตารางรายละเอียดกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) ขา้งตน้ และส าหรับรายละเอียดผูบ้ริหารล าดบัท่ี 1-3 และ 5 
มีรายละเอียดอยูใ่นตารางรายละเอียดกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัของบริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) เช่นกนั
ส่วนรายละเอียดผูบ้ริหารล าดบัท่ี 4, 6 และ 7 มีขอ้มูลตามตารางดา้นล่าง
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ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง/ 
สัญชาติ/ อายุ/ 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษทั BRR (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการบริษทั/ ผู้บริหาร/ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

ล าดบั 4 
นายยรรยง   กิตติธชัพงศพ์ร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 67 ปี 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาเคมี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
- หลกัสูตร How to Develop a Risk 
Management Plan (HRP) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

0.0098%  (80,040 หุน้) 
(ตนเอง 62,040 หุน้ และ 
นางขนิษฐา  กิตติธชัพงศพ์ร 
ภรรยา 18,000 หุน้) 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 
2561/ นบัรวมคู่สมรส หรือ
บุคคลท่ีอยูกิ่นกนัฉันสามี

ภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ ไม่มีหุน้ในบริษทั) 

ไม่มีความสมัพนัธ ์
ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: 

ปี 2554 – ปัจจุบนั 
ปี 2552 – ปี 2553 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต 

บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   -ไม่ม-ี 
ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอืน่:   -ไม่ม-ี 
ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั/ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท:   -ไม่ม-ี 

ล าดบั 6 
นายอดุลย ์สุรวุฒิกุล 
รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มบริหาร
การเงิน (สินเช่ือ) 

สญัชาติ: ไทย 
อายุ: 55 ปี 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- Master of Business Administration (MIS), 
St.Joseph’s University, USA
- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 136/2017 และหลกัสูตร How to 
Develop a Risk Management Plan (HRP) 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

ไม่มีหุน้ในบริษทั ไม่มีความสมัพนัธ ์
ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: 
ปี 2558 – ปัจจุบนั         รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มบริหารการเงิน (สินเช่ือ)     บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   -ไม่ม-ี 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอืน่:   -ไม่ม ี

ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั/ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท:   -ไม่ม-ี 

ล าดบั 7 
นายนพอนนัต ์ พลูทรัพย ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานผลิต 

สญัชาติ : ไทย 
อายุ : 53 ปี 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเคมี
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

0.0037%  (30,600 หุน้) 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 
2561/  คู่สมรส หรือบุคคลท่ี
อยูกิ่นกนัฉันสามีภรรยา และ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไม่มีหุน้ในบริษทั) 

ไม่มีความสมัพนัธ ์
ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: 
ปี 2540 – ปัจจุบนั          ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต     บริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   -ไม่ม-ี 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั/หน่วยงานอืน่:   -ไม่ม-ี 
ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั/ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท:   -ไม่ม-ี 
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รายละเอยีดการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ปี 2561 
ช่ือ ต าแหน่ง จ านวน 

หุ้นสามญั 
 ณ 29 ธันวาคม 

2560 

รายการเปลีย่นแปลงระหว่างปี 2561 
จ านวน (หุ้น) 

จ านวน 
หุ้นสามญั 

 ณ 28 ธันวาคม 
2561 

ร้อยละของ 
จ านวนหุ้น 
ที่มสิีทธิ 
ออกเสียง 

หมายเหตุ 

ซ้ือ ขาย รับ
โอน 

โอน
ออก 

1. นายประจวบ  ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

405,000 - - - - 405,000 0.0499 

2. นายอนนัต ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
(กรรมการผูจ้ดัการ/ เป็นผูบ้ริหาร) 

 33,034,320 
*(นบัรวมหุ้นของ 

นางสุรีวรรณ ตั้งตรง
เวชกิจ ภรรยา จ านวน 

25,320 หุ้น แลว้) 

- - - - **33,124,320 
*(นบัรวมหุ้นของ 

นางสุรีวรรณ ตั้งตรง 
เวชกิจ ภรรยา จ านวน 

25,320 หุ้น แลว้) 

4.0788 

3. นางวนัเพญ็ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษทั (เป็นผูบ้ริหาร) 32,889,000 - - - - **32,939,000 4.0560 

4. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกลุ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเส่ียง (เป็นผูบ้ริหาร) 

32,889,000 - - - - 32,889,000 4.0499 

5. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, 
กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการ 
ธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน (เป็นผูบ้ริหาร) 

32,889,000 - - - - 32,889,000 4.0499 

6. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเส่ียง (เป็นผูบ้ริหาร) 

32,889,000 - - - - 32,889,000 4.0499 

7. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการ 
ธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน (เป็นผูบ้ริหาร) 

32,889,000 - - - - 32,889,000 4.0499 
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ช่ือ ต าแหน่ง จ านวน 
หุ้นสามญั 

 ณ 29 ธันวาคม 
2560 

รายการเปลีย่นแปลงระหว่างปี 2561 
จ านวน (หุ้น) 

จ านวน 
หุ้นสามญั 

 ณ 28 ธันวาคม 
2561 

ร้อยละของ 
จ านวนหุ้น 
ที่มสิีทธิ 
ออกเสียง 

หมายเหตุ 

ซ้ือ ขาย รับ
โอน 

โอน
ออก 

8. นายศิริชยั สมบติัศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 405,000 - - - - 405,000 0.0499 

9. นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน
กรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- - - - - - - ไม่ไดถื้อหุน้
ใน BRR 

10. รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาล - - - - - - - ไม่ไดถื้อหุน้
ใน BRR 

11. นายวเิชฐ ตนัติวานิช กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- - - - - - - ไม่ไดถื้อหุน้
ใน BRR 

12. นายภทัรพงศ ์พงศส์วสัด์ิ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ และดา้นตา่งประเทศ
และนโยบายอุตสาหกรรม 

- - - - - - - ไม่ไดถื้อหุน้
ใน BRR 

13. นายพิทกัษ ์ ชาวสวน รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มการเงินและปฏิบติัการ (CFO) 

3,240 - - - - 3,240 0.0004 

หมายเหตุ :  - *จ านวนหุน้สามญันบัรวมผูท่ี้มีหนา้ท่ีรายงานการถือหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารตามมาตรา 59 แลว้ ไดแ้ก่ คู่สมรส หรือบุคคลท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
- **กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารล าดบัท่ี 2 และ 3 ซ้ือหุน้ของ BRR เพ่ิมเติม ซ่ึงไดจ้ดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละน าส่งก.ล.ต. แลว้ เม่ือวนัท่ี 22 และ 23 มกราคม

2561 ตามล าดบั
- รายนามผูบ้ริหารขา้งตน้เป็นไปตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.23/2551



เอกสารแนบ 2: หนา้ 1 ของจ านวน 1 หนา้ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 
 รายช่ือกรรมการในแต่ละบริษทัย่อย นบัเฉพาะบริษทัย่อยท่ีมีนยัส าคญั โดยมีรายได้รวมเกินกว่า 
ร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด ได้แก่บริษทั โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์
จ  ากัด (BSF) ซ่ึงทางบริษัทได้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั ไวใ้นเอกสารแนบ 1 แลว้ 
 



เอกสารแนบ 3: หนา้ 1 ของจ านวน 1 หนา้ 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

ช่ือ-สกุล 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลงั) 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง องค์กร / ประเภทการด าเนินธุรกจิ 
นางสาวณฐัชยา ย ัง่ยนืรัตน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา
บญัชีบริหาร มหาวทิยาลยับูรพา 

 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขา
บญัชี สถาบนัราชภฏัเพชรบุรี 
 

 
 

 

2561 - ปัจจุบนั 
 
 
2558-2561 
 
 
2555-2558 
 

 
 

 
 
 

ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน 
 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
 
 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) 
/ Holding Company 
 
บริษทั เจา้พระยาประกนัภยั จ  ากดั
(มหาชน) / ประกนัวนิาศภยั 
 
บริษทั สินทรัพยป์ระกนัภยั จ  ากดั
(มหาชน) / ประกนัวนิาศภยั 
 

 



เอกสารแนบ 4: หนา้ 1 ของจ านวน 1 หนา้ 
  

__________________________________________________________________________________ 
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี - 



เอกสารแนบ 5: หนา้ 1 ของจ านวน 1 หนา้  

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปีและรายงานประจ าปี 2561 โดยงบการเงินดงักล่าวได้จดัท าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมซ่ึงถือปฏิบติัมาอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งการจดัท างบการเงินดงักล่าวไดใ้ช้
ดุลยพินิจและประมาณการอยา่งสมเหตุสมผล และเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีแล้วว่า
มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดเ้ปิดเผยค าอธิบายและ
การวเิคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดส้นบัสนุนให้บริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนการพฒันา
และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งได้จัดให้มีระบบ 
การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง เพื่อให้ขอ้มูลทางการเงินมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ท าหนา้ท่ี
สอบทานคุณภาพและก ากบัดูแลงบการเงิน ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายการระหว่างกนั 
รวมทั้งสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดง
ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั
โดยรวมมีประสิทธิภาพน่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่ไดว้่างบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีความถูกตอ้ง เพียงพอ เช่ือถือได ้และเป็นไป
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป รวมทั้งถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

_________________________    _________________________ 

    (นายประจวบ ไชยสาส์น)      (นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ) 
    ประธานกรรมการบริษทั    ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 



    เอกสารแนบ 6: หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั (มหาชน) 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษทั ให้มีบทบาท หน้าท่ี 
ความรับผดิชอบในการสอบทานรายงาน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายประจวบ ไชยสาส์น  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายศิริชยั สมบตัิศิริ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
และผูส้อบบญัชีจ านวน 6 คร้ัง ซ่ึงรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล จ านวนคร้ัง 
 นายประจวบ  ไชยสาส์น 
 นายศิริชยั  สมบติัศิริ 
 นางสีนวล  ทศัน์พนัธ์ุ 

                                6/6 
                                6/6 
                                6/6 

 

โดยมีการพิจารณาพร้อมให้ความเห็นสรุปเร่ืองส าคญัดงัน้ี 

 สอบทานงบการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ าปี การเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประจ าปี 2561 
ซ่ึงได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบขอ้มูลโดยผูส้อบบัญชี ซ่ึงได้จัดท าข้ึนอย่างถูกต้อง  
มีความเหมาะสมเพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู ้สอบบัญชี 
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ โดยสร้าง
ความเช่ือมั่นได้ว่าบริษัทสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ นโยบายบริษทั นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดพ้ิจารณาเห็นชอบให้น า
แนวปฏิบติัดา้นการควบคุมภายใน COSO-Internal  Control  Integrated  Framework 2013  
มาใช้เป็นแนวทางในการประเ มินระบบการควบคุมภายในส าหรับปี 2561 และมุ่งเน้น
เสริมสร้างบริษทัให้มีการควบคุมภายในใหดี้ยิง่ขึ้น 
 
 
 



    เอกสารแนบ 6: หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ 

 สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่พบประเด็นใดท่ีเป็น
สาระส าคญัท่ีแสดงว่าบริษทัมีการปฏิบติัท่ีขดัต่อกฎหมาย ระเบียบและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 สอบทานความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั ไดป้ฏิบตัิงานเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบญัชี มีความเป็นอิสระ 
รวมทั้ งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ี เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 
และเห็นควรท่ีเสนอให้คณะกรรมการบริษัท ขออนุมติัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษทั 
ไพร้ซ์วอเตอร์เฮา้ส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 

 สอบทานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ 
ทางผลประโยชน์  และเห็นว่าเป็นรายการจริงทางการคา้อนัเป็นธุรกิจปกติทัว่ไป มีการเปิดเผย
รายการท่ีเ ก่ียวโยงกันในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้อย่างถูกต้อง 
และครบถ้วน ตามข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 สอบทานการก ากบัดูแลกิจการ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความส าคัญในการบริหารงานตามหลักการ  
การก ากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ท่ีดี  ตลอดจนได้สอบทานให้บริษัท 
มีการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 

 สอบทานการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานเกณฑ์ประเมินความเส่ียงระดับองค์กร  
ตามแนว COSO-ERM จากส านักบริหารความเส่ียง เพ่ือใชใ้นการประเมินปัจจยัเส่ียงท่ีอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผย
ปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัต่าง ๆ ไวภ้ายใตห้ัวขอ้ปัจจยัเส่ียงในรายงานประจ าปี 2561 

  สอบทานใหบ้ริษทัมีกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจง้เบาะแสและการรับขอ้ร้องเรียน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและการรับ 
ขอ้ร้องเรียน โดยไดมี้ช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจง้เบาะแสการกระท าผิด
กฎหมาย หรือกรณีพบพฤติกรรมท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแล 
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กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยก าหนดใหส้ านกัตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงาน
รับขอ้ร้องเรียนดา้นการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

  ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
   1. ทางไปรษณีย ์: ส่งถึง ประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรือส านักตรวจสอบภายใน  

บริษทั น ้ าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า 
                              เลขท่ี 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

   2. กล่องรับความคดิเห็น  

 สอบทานนโยบายและการควบคุมภายในของกระบวนการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการคอร์รัปชนั  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบทานเพื่อให้มัน่ใจวา่มีแนวทางสามารถป้องกนั    
 การคอร์ รัปชันสอดคล้องตามท่ีส านักตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเ มิน  
ไวใ้นแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

 

                

                                                      ……………………………………… 

                 (นายประจวบ ไชยสาส์น) 

               ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) 

บริษทั น ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและกลุ่มธุรกิจให้บรรลุวตัถุประสงค์และประสบความส าเร็จ จึงไดก้ าหนดเป็น
นโยบายและไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจเป็นอย่างดี โดยมี
ประธานกรรมการบริหารของกลุ่มน ้าตาลบุรีรัมยเ์ป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ไดแ้ก่ นายอนนัต์ 
ตั้งตรงเวชกิจ และกรรมการบริหารความเส่ียงอีก 4 ท่าน คือ นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 
นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการประชุมทุกไตรมาส ซ่ึงรายละเอียดการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวนคร้ัง 

1. นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ 4/4 

2. นางจิรวรรณ พงษพ์ิชิตกุล 3/4 

3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 4/4 

4. นายสฤษด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 4/4 

5. นายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ 4/4 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงตลอดจนกิจกรรมการควบคุม
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบติังานหลักท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ และรายงาน 
แผนการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าจะ
สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจท่ีมีอยู่และธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีก าลงัจะ
เกิดข้ึน โดยมีวาระส าคญัในการประชุมประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

1. แผนการบริหารความเส่ียงประจ าปี 2561 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดใ้ห้มีการก าหนด Risk Appetite ส าหรับการบริหารความเส่ียงในแต่ละ

ดา้น เช่น เร่ืองความสามารถในการหีบออ้ยต่อวนั ประสิทธิภาพในการผลิตน ้ าตาล การจ่ายไอดีและไอเสียของ
โรงไฟฟ้าให้กบัโรงงานน ้ าตาล การเปล่ียนแปลงของราคาน ้ าตาลในตลาดโลก และความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นตน้ จากนั้นแจง้ใหก้บัเจา้ของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ (Risk Owner) ไดรั้บทราบ 
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2. บริหารจัดการความเส่ียง 
กรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของแต่ละ Business Unit ในกลุ่มบริษทัฯ 

เพื่อท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย เสนอะแนะ และผลกัดนัการบริหารความเส่ียง เพื่อให้การด าเนินการงาน
ดา้นการบริหารความเส่ียงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสุด 

3. ติดตามก ากบัดูแลแผนการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มอบหมายให้ส านักบริหารความเส่ียงติดตามแผนการจดัการบริหาร

ความเส่ียง พร้อมก าหนด น าส่งรายงานดชันีช้ีวดัความเส่ียงหรือ Key Risk Indicator เพื่อให้การจดัการบริหาร
ความเส่ียงใหท้นัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

4. คณะท างานบริหารความเส่ียง 
คณะท างานบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญในการปฏิบติังานในแต่ละสายงาน โดยมีบทบาท

หนา้ท่ีดงัน้ี 
1. ประสานงาน เพื่อใหก้ารน านโยบายและระบบบริหารความเส่ียงสู่การปฏิบติัในส่วนงานและฝ่ายงาน 
2. ระบุ วเิคราะห์ ประเมิน และจดัการความเส่ียง 
3. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียงวา่การจดัการความเส่ียงมีความเพียงพอและเหมาะสม 
4. ติดตามและรายงานความคืบหนา้ของแผนจดัการความเส่ียง 
5. สนบัสนุนงานการบริหารความเส่ียง 
6. ใหก้ารสนบัสนุนงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

จากขา้งตน้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูก้  ากบัดูแล เพื่อให้แนวทางการพฒันาระบบบริหาร
ความเส่ียงมีความเหมาะสม เกิดประโยชน์ในระยะยาวแก่บริษทัและกลุ่มธุรกิจ และเกิดความมัน่ใจในการด าเนิน
ธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงคาดว่า กิจกรรมบริหารความเส่ียงท่ีบริษทัและกลุ่มธุรกิจ ได้พฒันา 
อย่างต่อเน่ืองและน าพาให้บริษัทและกลุ่มธุรกิจสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินตามแผนธุรกิจ 
ท่ีก าหนด ถือเป็นการสร้างและรักษาไวซ่ึ้งมูลค่าขององค์กร เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผูถื้อหุ้นและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย
ของบริษทัและกลุ่มธุรกิจต่อไป 

 

 

 (นายอนนัต ์ตั้งตรงเวชกิจ) 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 



เอกสารแนบ 8: หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีกรรมการจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ยนางสีนวล   
ทศัน์พนัธ์ุ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนางสาวจิตติมา  
ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศกัด์ิ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษทั เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง ซ่ึงรายละเอียด
การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ จ านวนคร้ัง 

1. นางสีนวล         ทศันพ์นัธ์ุ             ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 
2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ        กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 
3. นายอดิศกัด์ิ       ตั้งตรงเวชกิจ        กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และตามท่ีก าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยในปี 2561 ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในดา้นการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทนดงัน้ี  

ด้านการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบติัหน้าท่ีในการพิจารณาและสรรหา
กรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบติั 
การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์การท างานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทั มีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเพียงพอ ตลอดจนไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ/หรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนด และส าหรับกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติั
ความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑ์ความเป็นอิสระ
ของคณะกรรมการบริษทัและนิยามกรรมการอิสระของบริษทั รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนด 

โดยในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษทัยงัไดใ้ชต้าราง Board Skill Matrix เป็นขอ้มูลประกอบ 
เพื่อก าหนดคุณสมบติัของกรรมการบริษทัท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากความรู้ ความช านาญท่ีจ าเป็น 
และท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้า 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซ่ึงในปี 2561 ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
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โดยไดแ้จง้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบก่อนการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง
กรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ 

นอกจากนั้น ยงัไดด้ าเนินงานดงัน้ี 

 ทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการในการคดัเลือกและสรรหากรรมการบริษทั 
และการคดัเลือกกรรมการชุดย่อย ซ่ึงได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการคดัเลือกและการสรรหา
บุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

- ควรมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
- ในการสรรหากรรมการบริษทัก าหนดให้ใช้บริษทัท่ีปรึกษา (Professional Search Firm) 

หรือฐานขอ้มูล Director Pool ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
เพือ่ประกอบ การพิจารณาสรรหาดว้ย  

 ทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัใหมี้ความเหมาะสมกบับริษทั 

 ไดเ้สนอใหมี้การแต่งตั้งนายวเิชฐ ตนัติวานิช กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และรศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา กรรมการอิสระ เป็นกรรมการธรรมาภิบาล
เพื่อให้การปฏิบติัหน้าท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการทั้งสองชุดน้ีจะประกอบดว้ย
กรรมการอิสระจ านวนร้อยละ 50 โดยนายวิเชฐ ตนัติวานิช และดร.ชิต เหล่าวฒันา ไดรั้บแต่งตั้ง
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัพุธท่ี 19 ธันวาคม 2561 ให้ด ารงต าแหน่ง
ดงักล่าว  

 ก าหนดแผนการอบรมของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 เพื่อสนับสนุน
ประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  

 ทบทวนรูปแบบและรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั กรรมการ 
ชุดยอ่ย และกรรมการผูจ้ดัการ ตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัและหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษทัและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ทั้งน้ี ไดเ้ปิดเผยการเขา้ร่วมอบรม และผลประเมินการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย 
และกรรมการผูจ้ดัการ ไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ปี 2561 แลว้ 

ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์และรูปแบบ 
การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่กรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยให้อยู่
ในระด ับที่เหมาะสมก ับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังาน 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม/ธุรกิจเดียวกันและท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน  
โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเพียงพอท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย



เอกสารแนบ 8: หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 
 

ท่ีบริษทัก าหนด และรักษาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยูก่บับริษทั โดยสอดคลอ้งกบัผลประกอบการ
ของบริษทั และผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั และไดน้ าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัตามล าดบั  

นอกจากน้ียงัได้พิจารณาทบทวนกฎบตัรเป็นประจ าทุกปี  และประเมินผลการปฏิบติังานเป็น
รายบุคคลและรายคณะ รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และเป็น
อิสระตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหก้ระบวนการสรรหาบุคคลและก าหนดค่าตอบแทนมีความโปร่งใส 
สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งน้ี ไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั 
กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ปี 2561 แลว้ 

 
                                                                                           

………………………………………..……..………… 

                          (นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ) 

     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 



เอกสารแนบ 9: หนา้ 1 ของจ านวน 2 หนา้ 

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง ซ่ึงรายละเอียดการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ จ านวนคร้ัง 

1. นางสีนวล    ทศันพ์นัธ์ุ             ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 2/2 
2. นางสาวจิตติมา  ตั้งตรงเวชกิจ        กรรมการธรรมาภิบาล 2/2 
3. นายอดิศกัด์ิ  ตั้งตรงเวชกิจ        กรรมการธรรมาภิบาล 2/2 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท           
ซ่ึงก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก ากบัดูแลการด าเนินงาน
ของบริษทั กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการ และพนกังานให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และมีความเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อนัจะเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างย ัง่ยืน 
โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในปี 2561 ดงัน้ี 

 ทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญา ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์ (เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ) 
ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อยา่งไรก็ตาม ในปี 2561 น้ี ยงัไม่มีขอ้เสนอให้
ปรับปรุงเร่ืองดังกล่าว เน่ืองจากเห็นว่าหลักการดังกล่าวยงัสอดคล้องและเหมาะสมกับ 
การด าเนินงานของบริษทัและสถานการณ์ในปัจจุบนั รวมทั้งส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และยงัคงมีแนวทางท่ีน าไปสู่การด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมทั้ งกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร และขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ โดยไดเ้สนอให้ปรับปรุง
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ในด้านองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ งเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตามท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) ไดป้ระเมินและให้ขอ้เสนอแนะในโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน
ไทย (“CGR”) ประจ าปี 2561  

 เสนอใหมี้การแต่งตั้ง รศ.ดร.ชิต เหล่าวฒันา กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการธรรมาภิบาล 
เพื่อให้การปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการชุดน้ีจะประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระจ านวนร้อยละ 50 

 ปรับปรุงคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“CG Code”) และตามท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) ไดป้ระเมินและใหข้อ้เสนอแนะในโครงการ CGR ประจ าปี 2561 



เอกสารแนบ 9: หนา้ 2 ของจ านวน 2 หนา้ 

 จดัท าแผน CG Code GAP Analysis เพื่อวเิคราะห์ถึงหลกัการ CG Code เพื่อท่ีจะน ามาปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัต่อไป 

 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 (AGM Checklist) 
ท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัได ้100 คะแนน จาก 100 คะแนนเตม็ 

 ก ากบัดูแลและสนบัสนุนให้บริษทัและบุคลากรในองคก์รปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ซ่ึงส่งผลให้บริษทัไดรั้บผลคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ เฉล่ียร้อยละ 93 หรือใน
ระดบั “ดีเลิศ” ในโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจ า ปี 2561 ซ่ึงจดั
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ก ากบัดูแลและสนับสนุนให้บริษทัและบุคลากรในองค์กรปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน 
โดยให้เป็นส่วนหน่ึงในวฒันธรรมองค์กร พร้อมทั้งให้ผูต้รวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบระบบ 
การควบคุมภายใน กระบวนการท างาน และนโยบายต่าง ๆ ท่ีส าคญั เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน 
ในองคก์ร ซ่ึงไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในส่วนท่ี 2 ขอ้ท่ี 11 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
ของรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ประจ าปี 2561 ทั้งน้ี ส าหรับการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition Against 
Corruption หรือ CAC) บริษทัไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561  

 รับพิจารณาและติดตามข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผูมี้ส่วนได้เสีย ตามท่ีได้ก าหนด
ช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ (Whistleblowing) ผ่านกล่องรับความคิดเห็น 
และทางไปรษณีย์ ซ่ึงให้ส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรือผูจ้ดัการส านักตรวจสอบ
ภายใน โดยได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษทั www.buriramsugar.com และในคู่มือ 
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้ ง น้ี ในปี 2561 ไม่ปรากฏ 
ขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะใด ๆ จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลเช่ือมัน่ว่าบริษทัมีการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและยกระดบัดา้นการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยืน ตลอดจนส่งเสริมให้บริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากผูมี้
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งน้ี ได้เปิดเผยรายละเอียดการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
ดงักล่าวในส่วนท่ี 2 ขอ้ 9 การก ากบัดูแลกิจการ ไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ประจ าปี 2561   
 

                                            

                                                ……………………………………..……..……… 

                          (นางสีนวล ทศัน์พนัธ์ุ) 

                  ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

http://www.buriramsugar.com/
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แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

      1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม  
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทางและมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงานท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2  การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

 

 

 

 

 

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ี 
ดว้ยความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน 
ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัท าใหเ้กิด 
ความเสียหายต่อองคก์ร 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคน
รับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ให้พนกังานลงนามรับทราบขอ้ก าหนด
และบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ใหแ้ก่พนกังานและ
บุคคลภายนอกรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1  การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบั
ดูแลการปฏิบติั (Compliance unit) 
       1.3.2  การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
       1.3.3  การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรง 
และการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1  มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 1.4.2  มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และภายในเวลาอนัควร  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 1.4.3  มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

 

     2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการ
ด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิ
อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร
ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผดิชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ ได ้

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 
ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ 
ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6  คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายในองคก์ร  
ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรม 
การควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

  

     3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผิดชอบที่
เหมาะสม เพือ่ให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การควบคุม
ภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าใหเ้กิด 
การตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบ 
และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม
ระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

  

     4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวธีิการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ 
และความสามารถท่ีเหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวธีิการปฏิบติันั้น 
อยา่งสม ่าเสมอ 

  

 

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากร 
ท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง 
การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การจดั 
ระบบท่ีปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5  บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession plan) ท่ีส าคญั   

     5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1  คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคน 
มีความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั 
ในกรณีท่ีจ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ  
และการใหร้างวลัท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct  
และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้ 
ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 

  

5.4  คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

     6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจ
ในขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น แสดงถึงสิทธิ
หรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

  

6.2  บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น  
ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3  รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง   

6.4  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมขององคก์ร 

  

 
     7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม 
ทัว่ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1  บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร 
หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษทัวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก
องคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์  
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับ 
ความเส่ียงนั้น (Acceptance)  การลดความเส่ียง (Reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(Avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (Sharing) 

  

 



เอกสารแนบ 10: หนา้ 5 ของจ านวน 10 หนา้ 

 
     8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น  
การจดัท ารายงานทางการเงินเทจ็  การท าใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั  การท่ีผูบ้ริหาร
สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management override of internal controls)                      
การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง 
เป็นตน้ 

  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้อง
เป้าหมายท่ีก าหนดแลว้ รวมทั้งไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหส่ิ้งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังานกระท าไม่เหมาะสม  
เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง จนท าใหเ้กิดแรงจูงใจ 
ในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

  

8.3  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิด
ทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

  

8.4  บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั 
ท่ีก าหนดไว ้ 

  

 

     9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

  

9.2  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อ 
การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

9.3  บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์รท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อ 
การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

 
 



เอกสารแนบ 10: หนา้ 6 ของจ านวน 10 หนา้ 
 
 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
 

     10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะของ
องคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน 
รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม
กระบวนการต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรม
ดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และ
ล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกุม เพื่อใหส้ามารถป้องกนั
การทุจริตได ้เช่น มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  
ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน ขั้นตอนการจดัซ้ือและวธีิการคดัเลือกผูข้าย การบนัทึก
ขอ้มลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือการเบิกใช้
เคร่ืองมือต่าง ๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการติดตามและ 
สอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้ง
มีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผล
ผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื การค ้าประกนั 
บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอด
ระยะเวลา ท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด หรือมีการทบทวน
ความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3  บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคุม
แบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4  บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบักลุ่มบริษทั 
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5  บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ีออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

  



เอกสารแนบ 10: หนา้ 7 ของจ านวน 10 หนา้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       

     11. องค์กรเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพือ่ช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1  บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2  บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้ 
ความเหมาะสม 

  

11.3  บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้ 
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

  

     12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติ 
เพือ่ให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1  บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด เช่น 
ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องส านกังานฯลฯ 
เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั   

  

12.2  บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สีย 
ในธุรกรรมนั้น 

  

12.3  บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั
เป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก (At arms’ 
length basis) 

  

12.4  บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยหรือ 
บริษทัร่วมนั้นถือปฏิบติั (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบ
ข้อนี)้ 

  

 

 



เอกสารแนบ 10: หนา้ 8 ของจ านวน 10 หนา้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบติั
โดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

12.6  นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม  
โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
ในการปฏิบติังาน 

  

12.7  บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

     13. องค์กรข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพือ่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1  บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอก
องคก์รท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2  บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้ง 
ของขอ้มูล  

  

13.3  บริษทัด าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใชป้ระกอบ 
การตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอใหพ้ิจารณา เหตุผล 
ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4  บริษทัด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  

13.5  บริษทัด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละ
ราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ี
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

  

13.6  บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญัไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง 
ในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

 

 

 

 

 

 
 

 



เอกสารแนบ 10: หนา้ 9 ของจ านวน 10 หนา้ 

     14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
ทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1  บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสาร
ท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2  บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และ
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อ เพื่อใหส้ามารถติดต่อ 
ขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   
ผูต้รวจสอบภายใน การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการ
ร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจาก 
การประชุมคณะกรรมการ เป็นตน้    

  
 
 
 
 

14.3  บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ ภายใน
บริษทั สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั  
(Whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

 15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกบัประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1  บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น  
จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

  

15.2  บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษ หรือช่องทางลบั เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียภายนอก
องคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle-blower hotline) 
แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

     16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไป 
อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1  บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนด 
หา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

  



เอกสารแนบ 10: หนา้ 10 ของจ านวน 10 หนา้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติัและรายงานผูบ้งัคบับญัชา  
หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติัและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นตน้ 

16.2  บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้ 
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3  ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั   

16.4  ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5  บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  

16.6  บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังาน 
วชิาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA)  

  
  

     17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1  บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และ
ด าเนินการเพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่าง
จากเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

  

17.2  บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท าท่ี
ผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้า่จะได้
เร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 11: หนา้ 1 ของจ านวน 11 หนา้ 

รางวลัและการรับรองคุณภาพ  

บริษัท น า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (มหาชน) (“BRR”) 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 

รางวลัชนะเลิศ สาขาสถาน
ประกอบการดีเด่น 

 

 

 

 

กระทรวงแรงงาน รางว ัลชนะเ ลิศ  สาขาสถาน
ประกอบการดีเด่น ด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (ปี  2559-
2561) ระดบัจงัหวดั 

AGM Checklist ปี 2561  
100 คะแนนเตม็ 

 

  

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยและ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ผลการประเมินคุณภาพการจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2561 (AGM Checklist) บริษทั
ได ้100 คะแนนเตม็ 

ผลคะแนนการประเมินการก ากบัดูแล
กิจการ (CGR) ปี 2561 ระดบั “ดีเลิศ”  

 

ส ม า ค ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า บั น
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

บ ริษัท ไ ด้ ผ ล คะ แนน เฉ ล่ี ย 
ร้อยละ 93 หรือไดร้ะดบั “ดีเลิศ” 
ในโครงการส ารวจการก ากบัดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ าปี 2561 (CGR) 

BRR ไดรั้บเลือกเป็นหลกัทรัพยข์อง
กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย  

คณะกรรมการก าหนดหลกัทรัพย ์
และกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย
จาก 11 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน 

BRRไ ด้ รั บ คั ด เ ลื อ ก เ ป็ น
หลักทรัพย์ของกองทุนรวม 
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ไ ท ย  ( Stock 
Universe of Thai CG Funds) เป็น
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 
(ติ ด อั น ดั บ  172 บ ริ ษั ท จ ด
ทะเบียน) 
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บริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรัมย์ จ ากดั (“BSF”) 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ใบรับรองคุณภาพดา้นการจดัการ

ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

เป็นการรับรองคุณภาพเก่ียวกบั
ร ะบบบ ริห า ร ง าน คุณภ าพ
มาตรฐานสากล  

ใบรับรองคุณภาพ มาตรฐานการผลิต 
(GMP) 

บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

เป็นการรับรอง คุณภาพด้าน
ระบบการบริหาร และการจดัการ
โรงงาน รวมทั้ งการผลิต มุ่งเน้น
การควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบ 
ความสะอาดของโรงงานและ
อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการผลิต และ
สุ ขอนามัยของผู ้ป ฏิ บั ติ งาน  
และย ังครอบคลุมไปถึงการใช้
อุปกรณ์และเทคนิคการผลิตท่ีได้
มาตรฐาน น่าเช่ือถือ และปลอดภยั
ส าหรับการผลิตสินคา้ โดยเฉพาะ
อาหารและยา เพื่อการผลิตสินค้า 
ท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีมาตรฐานสูงสุด  

ใบรับรองคุณภาพ ดา้นระบบ
วเิคราะห์อนัตราย และจุดวกิฤตท่ีตอ้ง
ควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

เ ป็ น ก า ร รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ 
ด้านการควบคุมกระบวนการ
ผลิตในระบบวิเคราะห์อนัตราย 
และ จุดวิกฤต ท่ีต้องควบคุม 
ในการผลิตอาหาร 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 11: หนา้ 3 ของจ านวน 11 หนา้ 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

ความปลอดภยัดา้นการผลิต (GMP) 
กรมวิ ช า ก า ร เ ก ษตร  สั ง กัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป็นการรับรองคุณภาพระบบ 
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
โรงงานผลิต มุ่งเน้นท่ีจะควบคุม
คุณภาพของวตัถุดิบ ความสะอาด
ของโรงงาน อุปกรณ์ ท่ี ใช้ใน 
การผลิต รวมไปถึงสุขอนามยัของ
ผู ้ป ฏิ บั ติ ง านทุ กคน  และย ัง
ครอบคลุมไปถึงการใช้อุปกรณ์
แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร ผ ลิ ต ท่ี ไ ด้
มาตรฐาน มีความน่าเช่ือถือและ
ปลอดภยัท่ีจะใชใ้นการผลิตสินคา้  

ใบรับรองคุณภาพระบบวเิคราะห์
อนัตราย และจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุม

ในการผลิตอาหาร (HACCP) 
 
 
 
 
 
 
 

กรมวิ ช า ก า ร เ กษตร  สั ง กัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เ ป็นก าร รับรอง คุณภาพ ใน 
การจัดการด้านการควบคุม
กระบวนการผลิต  

ใบรับรองคุณภาพโรงงานผลิต 
สินคา้พืช 

 

กรมวิ ช า ก า ร เ กษตร  สั ง กัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กา ร ข้ึ นทะ เ บี ยน ใบ รับรอง
คุณภาพน้ีเป็นไปตามประกาศ
กรมวิชาการ เกษตร  ว่ าด้วย
หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
การข้ึนทะเบียนโรงงานผลิต
สินคา้พืช พ.ศ. 2559 

ใบรับรองคุณภาพโรงงานแปรรูป
สินคา้เกษตร 

 

กรมวิ ช า ก า ร เ กษตร  สั ง กัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ใบ รับรอง คุณภาพโร ง ง าน 
แปรรูปสินค้าเกษตรน้ี ใช้เพื่อ
ประกอบการออกใบรับรอง
สุขอนามยัพืช 



เอกสารแนบ 11: หนา้ 4 ของจ านวน 11 หนา้ 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
รางวลัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม ส านักงานคณะกรรมการอ้อย

และน ้าตาลทราย 
 
 

บริษัท โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์
จ  ากดั แสดงออกถึงเจตนารมณ์ท่ี
มุ่ ง มั่ น จ ะ ป ร ะ ก อบ กิ จ ก า ร 
โดยค านึ งถึ งการจัดการด้าน
มลภาวะอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  
และสามารถ เ ปิ ด เผยข้ อมู ล 
การจดัการมลภาวะอย่างโปร่งใส 
โดยให้ประชาชนมี ส่ วนร่วม
เสนอแนะในการแก้ปัญหาได ้ 
มีการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์
พลังงาน และจัดสรรการใช้
ท รั พ ย า ก ร ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น 
อย่างเหมาะสม มีช่องทางรับฟัง
ข้ อ คิ ด เ ห็ น  และตอบสนอง 
ข้อร้องเรียน รวมถึงการแสดง
คว า ม รั บผิ ดชอบ ต่ อสั ง ค ม 
อยา่งเป็นธรรม 

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบั 2 
(ปฏิบติัการสีเขียว Green Activity) 

 
 
 
 
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการรับรองการเป็นสถาน
ประกอบการ ท่ี มีการพัฒนา
แ ผน ง า น ด้ า น ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  
เพื่อลดผลกระทบ 
 

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบั 3 
(ระบบสีเขียว Green System) 

 
 
 
 
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการรับรองการเป็นสถาน
ประกอบการท่ีมีการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง เป็น
ระบบ 
 



เอกสารแนบ 11: หนา้ 5 ของจ านวน 11 หนา้ 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ประกาศนียบตัรโครงการจดัการน ้า
อยา่งย ัง่ยืนดว้ย Water Footprint  

ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก 
 
 
 

 
 
 
 

ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นการรับรองด้านการจัดการ 
การใชน้ ้าอยา่งย ัง่ยืน 

ไดรั้บใบรับรองฉลากลดโลกร้อน 
(Carbon Footprint Label 2016-2020) 

 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และองค์การ
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
(องคก์ารมหาชน) (TGO) 

เป็นการรับรองการลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมา
จากการผลิต 
 

ใบรับรองคุณภาพดา้นความปลอดภยั
ของอาหาร (อย.) 

สาธ า รณ สุขจังหวัด บุ รี รั ม ย ์
สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ใ น ส่ ว น
ผลิตภัณฑ์น ้ าตาลตรากุญแจคู่ 
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น ้ า ต า ล  
ตรา BRUM  

ใบรับรองคุณภาพดา้นมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมน ้ าตาลทราย 

(มอก.56-2552) 

ส า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัด 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

เพื่ อแสดงว่ า  ผลิ ตภัณฑ์ของ
บริษัท โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์
จ  ากดั เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมก าหนด  



เอกสารแนบ 11: หนา้ 6 ของจ านวน 11 หนา้ 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ใบรับรองฮาลาล 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย 

เพื่ อแสดงว่ า  ผลิ ตภัณฑ์ของ
บริษัท โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์
จ  ากดั เป็นอาหารท่ีไม่ขดักบัหลกั
ศาสนาอิสลามสามารถบริโภคได ้

บริษัท บุรีรัมย์วจัิยและพฒันาอ้อย จ ากดั (“BRD”) 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 

 
นายเดชาวตั  แก้วระหัน 

       ชาวไร่ออ้ยดีเด่นประจ าปี 2561 
รางวลัรองชนะเลิศประเภท 

การบริหารจดัการปัจจยัการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดา้นการจดัการดินน ้า 

กลุ่มท่ี 1 (พื้นท่ีปลูก 1-59 ไร่) 

ส านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน ้าตาลทราย 

เ ป็ น ร า ง ว ั ล ท่ี ม อ บ ใ ห้ แ ก่
เกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีมีความรู้
ความสามารถในการบริหาร
จัดการน ้ า มีการใช้น ้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีการเก็บรักษา
ความช้ืนในดินและมีผลผลิตท่ี
สูงเม่ือมีระบบการใหน้ ้า  

 
นายบรม  เพชรกล้า 

     ชาวไร่ออ้ยดีเด่นประจ าปี 2561 
รางวลัชนะเลิศประเภทผลผลิตและ

คุณภาพออ้ยดีเด่น กลุ่มท่ี 1  
(พื้นท่ีปลูก 1-59 ไร่) 

ส านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน ้าตาลทราย 

เ ป็ น ร า ง ว ั ล ท่ี ม อ บ ใ ห้ แ ก่
เกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีมีผลผลิต
และคุณภาพสูงสุด โดยมีการ
พฒันาด้านการผลิตออ้ยโดยใช้
หลกัวชิาการ  มีการตดัออ้ยท่ีให้
อ้อ ย ค ง คุณภ าพ สู ง สุ ดแล ะ
บริหารจดัการดา้นการผลิตออ้ย
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



เอกสารแนบ 11: หนา้ 7 ของจ านวน 11 หนา้ 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 

 
นายกมิหงวน  ชึรัมย์ 

ชาวไร่ออ้ยดีเด่นประจ าปี 2561 
รางวลัรองชนะเลิศประเภท 

การบริหารจดัการไร่ออ้ย เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มท่ี 3 (พื้นท่ีปลูก 

ตั้งแต่ 200 ไร่ข้ึนไป) 

ส านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน ้าตาลทราย 

เ ป็ น ร า ง ว ั ล ท่ี ม อ บ ใ ห้ แ ก่
เ ก ษ ต ร ก ร ช า ว ไ ร่ อ้ อ ย ท่ี มี 
การบริหารจดัการไร่อ้อยแบบ
บูรณาการในหลายด้าน ตั้ งแต่
เ ร่ืองการอนุ รักษ์ ดินและน ้ า  
การจัดการศัตรูอ้อยด้วยชีววิธี  
การจดัการด้านความปลอดภยั
ทั้ งตนเองและสภาพแวดล้อม  
มีการอนุรักษดิ์นโดยการตดัออ้ย
สดและไวใ้บ 

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (“BEC”) 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

 

บริษทั SGS (ประเทศไทย) จ  ากดั การ รับรอง เ ก่ี ยวกับระบบ
บ ริ ห า ร คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานสากล 

ระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
ISO 14001:2015 

 
 

บริษทั SGS (ประเทศไทย) จ  ากดั การ รับรอง เ ก่ี ยวกับระบบ 
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 



เอกสารแนบ 11: หนา้ 8 ของจ านวน 11 หนา้ 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
รางวลัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 2557 

 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม น า ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
ส่ิงแวดล้อมมาปฏิบติัในการ
ประกอบกิจการใหเ้ป็นไปตาม
หลัก เ กณฑ์ ท่ี ก าหนดและ
มุ่งเน้นการป้องกนัและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชนและ
สังคมทอ้งถ่ิน 

อุตสาหกรรมสีเขียวระดบั 2 : 2558 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการรับรองการเป็นสถาน
ประกอบการท่ีมีการพัฒนา
แผนงานด้าน ส่ิ งแวดล้อม  
เพื่อลดผลกระทบ 

อุตสาหกรรมสีเขียวระดบั 3 : 2559 

 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการรับรองการเป็นสถาน
ประกอบการท่ีมีการบริหาร
จดัการส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ 

รางวลัThailand Energy Awards 2017 

 
 
 
 
 

กรมพฒันาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) 
กระทรวงพลงังาน 

ได้ รับรางว ัลรองชนะ เ ลิศ
ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วม 

รางวลั ASEAN Energy Awards 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 

35th ASEAN Ministers on Energy 
Meeting (35 AMEM) ณ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ประเภท
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ร่วม 



เอกสารแนบ 11: หนา้ 9 ของจ านวน 11 หนา้ 

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากดั (“BPC”) 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

 
 

บริษทั SGS (ประเทศไทย) จ  ากดั การ รับรอง เ ก่ี ยวกับระบบ
บ ริ ห า ร คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานสากล 

รางวลัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 2558 

 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม น า ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
ส่ิงแวดล้อมมาปฏิบติัในการ
ประกอบกิจการใหเ้ป็นไปตาม
หลัก เ กณฑ์ ท่ี ก าหนดและ
มุ่งเน้นการป้องกนัและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชนและ
สังคมทอ้งถ่ิน 

อุตสาหกรรมสีเขียวระดบั 2 : 2559 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการรับรองการเป็นสถาน
ประกอบการท่ีมีการพัฒนา
แผนงานดา้นส่ิงแวดล้อมเพื่อ
ลดผลกระทบ 

รางวลั Thailand Energy Awards2018 

 
กรมพฒันาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) 
กระทรวงพลงังาน 

ได้รับรางวลัดีเด่น ประเภท
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ร่วม 
 
 
 

รางวลั ASEAN Energy Awards 2018 
 

36th ASEAN Ministers on Energy 
Meeting (36 AMEM) ณ ประเทศ
สิงคโปร์ 
 
 
 

ได้ รับรางว ัล รองชนะ เ ลิศ 
ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วม 
 
 
 



เอกสารแนบ 11: หนา้ 10 ของจ านวน 11 หนา้ 

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลสั จ ากดั (“BPP”) 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

 

บริษทั SGS (ประเทศไทย) จ  ากดั การ รับรอง เ ก่ี ยวกับระบบ
บ ริ ห า ร คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานสากล 

รางวลัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 2561 

 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม น า ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
ส่ิงแวดล้อมมาปฏิบติัในการ
ประกอบกิจการใหเ้ป็นไปตาม
หลัก เ กณฑ์ ท่ี ก าหนดและ
มุ่งเน้นการป้องกนัและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชนและ
สังคมทอ้งถ่ิน 

อุตสาหกรรมสีเขียวระดบั 1 : 2561 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการรับรองการเป็นสถาน
ประกอบการท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ี
จ ะ ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ส่ิงแวดลอ้มและมีการส่ือสาร
ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร ใ ห้ ท ร า บ 
โดยทัว่กนั 

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั (“KBF”) 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ใบรับรองมาตรฐานสินคา้ Q ปุ๋ยหมกั
(เกรด 2) ชนิดเมด็ เลขท่ี 11150/2561 
 

ก ร ม พั ฒ น า ท่ี ดิ น  สั ง กั ด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เ พื่ อ แ ส ด ง ว่ า  บ ริ ษั ท  ปุ๋ ย 
ต ร า กุ ญ แ จ  จ า กั ด  ไ ด้ ผ่ า น 
การรับรองมาตรฐานและมี
คุณภาพตามท่ีก าหนด ในด้าน
ปัจจยัการผลิตทางการเกษตร  
 
 
 



เอกสารแนบ 11: หนา้ 11 ของจ านวน 11 หนา้ 

รางวลั/ใบรับรองคุณภาพ ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ ค าอธิบาย 
ใบรับรองมาตรฐานสินคา้ Q ปุ๋ยหมกั
(เกรด 2) ชนิดเมด็ เลขท่ี 11192/2561 

 

ก ร ม พั ฒ น า ท่ี ดิ น  สั ง กั ด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เ พื่ อ แ ส ด ง ว่ า  บ ริ ษั ท  ปุ๋ ย 
ต ร า กุ ญ แ จ  จ า กั ด  ไ ด้ ผ่ า น 
การรับรองมาตรฐานและมี
คุณภาพตามท่ีก าหนด ในด้าน
ปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 
 
 
 

รางวลัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 2561 
 
 
 
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม น า ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
ส่ิงแวดล้อมมาปฏิบัติในการ
ประกอบกิจการให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดและมุ่งเนน้
ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ รั ก ษ า
ส่ิงแวดล้อมร่วมกบัชุมชนและ
สังคมทอ้งถ่ิน 
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